
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР 

 

 

Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

 

 

 

УДК 351.77:614.2:338.5](477) 

 

 

 

 

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ 

В СИСТЕМІ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

 

 

 

Виконав:  

слухач 2 курсу, 

групи ЗМДУ-18-713                                              Панько Н.О. 

Керівник: 

д.держ.упр., проф..                                                 Домбровська С.М. 

 

Рецензент: 

д.держ.упр., проф.                                                   Майстро С.В. 

 

 

Харків – 2020 

 



 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

 

Навчально-науково-виробничий центр 

 

Кафедра публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр публічного управління та 

адміністрування 

 

Спеціальність 281  "Публічне управління та адміністрування" 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри публічного 

адміністрування у сфері цивільного захисту 

_________________ С. В. Майстро 

"___" ____________ 2020 року 

 

ЗАВДАННЯ 

НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СЛУХАЧА 

 Панько Н.О. 

Тема роботи    «Механізми державного  управління ціноутворенням в 

системі охорони здоровя  в Україні»  

 

Керівник роботи Домбровська С.М.., д.держ.упр., проф.. 

затверджені наказом ректора НУЦЗУ від "  "       2020  р. №    

2. Строк подання слухачем роботи                    2020 р. 

3. Вихідні дані до роботи:  

4. Зміст магістерської роботи Здоровоохорона  галузь як корпоративна 

система соціальної сфери, діагностика сучасного стану державного 

управління системою охорони здоров’я України,  удосконалення 

економічного механізму розрахунку вартості медичних послуг в закладах 

охорони здоров’я, організаційний механізм підвищення ефективності 

державного управління ціноутворенням у сфері охорони здоров'я. 

5. Перелік графічного матеріалу: актуальність теми дослідження; 

об’єкт та предмет дослідження; мета та завдання дослідження; послідовність 

етапів аналізу та висновки. 



3 
 

  

 

 

6. Консультанти розділів роботи 

Розділ 
Прізвище, ініціали 

та посада керівника 

Підпис, дата 

завдання 

видав 

завдання 

прийняв 

1 

Домбровська С.М..професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

2 

Домбровська С.М.професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

3 

Домбровська С.М. професор кафедри 

публічного адміністрування у сфері 

цивільного захисту 

  

 

7. Дата видачі завдання  _____________. 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Назва етапу 

Строк 

виконання 

етапу 

Примітка 

1 Вибір та затвердження теми    

2 Оформлення бланку завдання    

3 
Підготовка розгорнутого плану магістерської 

роботи 
   

4 
Опрацювання теоретичного матеріалу за 

темою, підготовка 1 розділу роботи 
   

5 
Обробка емпіричних і статистичних даних, 

підготовка 2 розділу роботи 
   

6 

Узагальнення рекомендації щодо вирішення 

досліджуваної проблеми, підготовка 3 розділу 

роботи 

   

7 Доопрацювання змістовної частини роботи    

8 Подача роботи на кафедру    

 

 Слухач                                       Панько Н.О. 

                     Керівник роботи                                  Домбровська С.М.  
 



4 
 

  

 

АНОТАЦІЯ 

 

Магістерську роботу присвячено  аналізу механізмів державного 

управління  ціноутворенням в системі охорони здоров’я України; програмно-

цільову структуру системи охорони здоров’я України; кращий світовий 

досвід державного управління в  діяльності системи охорони здоров’я в 

країнах Європейського Союзу; проведено комплексний аналіз сучасного 

стану механізмів фінансування галузі охорони здоров’я України; здійснено 

обґрунтування сучасних підходів до удосконалення механізмів державного 

управління системою охорони здоров'я; надано оцінку сучасного 

функціонування закладів охорони здоров’я; визначено роль і місце 

маркетингового механізму управління в системі охорони здоров’я України; 

окреслено основні напрями та пріоритети реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні; розроблено на основі системного аналізу, концептуальну 

модель розрахунку вартості медичних послуг, в системі закладів охорони 

здоров’я. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конституційне право на охорону здоров’я та 

медичну допомогу є найважливішим правом громадянина України. Тому 

прямим і найголовнішим обов’язком держави є піклування про здоров’я 

людини та забезпечення його охорони згідно з проголошеними у Загальній 

Декларації прав людини, Європейській соціальній хартії, Міжнародному 

пакті про економічні, соціальні та культурні права.  Державне управління 

реформуванням здоровоохоронної системи України – один із реальних 

шляхів виведення даної галузі з глибокої системної кризи, оновлення не 

тільки медичної, але і всієї соціальної та гуманітарної сфери. Це зумовлено 

тим, що показники здоров’я громадян є узагальнюючою характеристикою 

рівня та якості життя, індексом соціального, культурного та економічного 

розвитку суспільства в цілому. З реформою охорони здоров’я безпосередньо 

пов’язаний і рівень національної безпеки нашої держави. 

Основою розвитку системи охорони здоров’я України є 

загальноприйняті стратегічні пріоритети з баченням кінцевих результатів, а 

саме: опанування ринкових відносин у галузі та трансформація потенціалу 

охорони здоров’я, що відповідатиме вимогам ринкового суспільства; 

фінансування галузі; удосконалення механізмів державного управління 

потенціалом галузі та кадровими ресурсами. Саме тому, на сучасному етапі 

розвитку України надзвичайної актуальності набуває проблема державного 

управління ціноутворенням та визначення вартості медичної допомоги. 

Істотною причиною цього, з одного боку, є наявність недосконалих 

механізмів державного управління даною сферою, а, з другого, - вказане 

явище обумовлюється недостатністю ґрунтовних наукових досліджень, які б 

охоплювали весь спектр державного управління фінансуванням 

здоровоохоронної сфери України.  
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Вагомий внесок у дослідження процесів державотворення України у 

контексті розвитку науки державного управління зробили такі вітчизняні 

вчені, як В. Бакуменко, В. Бодров, Р. Войтович, В. Голубь, В. Гошовська, С. 

Серьогін , Г. Ситник, С. Телешун, В. Трощинський, В. Удовиченко, та ін.  

Авторський підхід до дослідження здоровоохоронної сфери як 

соціального об’єкта в системі державного управління сформувався під 

впливом наукових праць вітчизняних дослідників, фундаторів теорії 

державного управління у галузі охорони здоров’я, які наголошують на 

важливості наукового пошуку щодо різних складових державного управління 

досліджуваною сферою: М.Білинська , С. Бугайцов, П. Волянський ,  А. 

Терент”єва, О. Федько, І. Хожило, Н.Ярош та найвідоміші зарубіжні 

дослідники М.-А. Портер , Р. Б. Салтман, Дж. Фігейрас і Стівен М. Шортел . 

Мета та завдання дослідження. Метою  роботи є аналіз   

вдосконалення механізмів державного управління ціноутворенням в системі 

охорони здоров’я в Україні в умовах реформування галузі. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення 

наступних завдань:  

- обґрунтувати теоретико-методологічні засади механізмів 

державного управління  ціноутворенням в системі охорони здоров’я України;    

- проаналізувати програмно-цільову структуру системи охорони 

здоров’я України; 

-  надати оцінку сучасного функціонування закладів охорони 

здоров’я; 

- визначити напрями удосконалення і місце маркетингового 

механізму управління в системі охорони здоров’я України; 

- окреслити критерії та пріоритети реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні; 

Об’єкт дослідження – державне управління системою охорони 

здоров’я України. 
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Предмет дослідження – механізми державного управління 

ціноутворенням  в системі  охорони здоров’я  України. 

Методи дослідження. Дослідження теоретичних і методичних 

положень магістерської  роботи ґрунтується на загальнонаукових принципах 

проведення комплексних досліджень, роботах провідних вітчизняних і 

зарубіжних вчених з питань державного управління галуззю охорони 

здоров’я. Для реалізації визначених мети і завдань у процесі дослідження 

широко використовувався комплекс взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, спрямованих на 

отримання об’єктивних і достовірних результатів. 

У роботі, зокрема, застосовувалися такі емпіричні та теоретичні методи 

наукового дослідження: історичного, функціонально-структурного та 

порівняльного аналізу – в процесі структуризації складових системи охорони 

здоров’я України, обґрунтуванні шляхів розвитку державного управління 

здоровоохоронною сферою на основі впровадження новітніх інформаційних 

технологій, запровадження загальнообов’язкового державного медичного 

страхування та в дослідженні специфічних особливостей правового 

регулювання питань щодо закладів охорони здоров’я, медичних і 

фармацевтичних працівників; системний і комплексний підходи – для 

розширення та уточнення категорійно-понятійного апарату досліджуваної 

проблеми; статистичні методи - при дослідженні джерел фінансування 

закладів охорони здоров’я первинного та вторинного рівня; метод 

узагальнення та логічний метод – під час виявлення  тенденцій розвитку і 

вдосконалення державного управління ціноутворенням та визначенням вартості 

медичних послуг в  умовах трансформаційних процесів в Україні; метод 

дуального управління, що дає змогу розглядати керовану і керуючу його 

підсистеми як цілісний комплекс взаємопов’язаних, об’єднаних спільною 

метою елементів та  з’ясувати властивості системи при порівнянні 

результатів реформування системи охорони здоров’я в Україні та світі; 

прогностичний метод та метод обробки даних – при обґрунтуванні єдиної 
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уніфікованої методики розрахунку вартості медичних послуг, узагальненні 

результатів дослідження та виявленні перспективних напрямів подальших 

пошуків у поглибленій розробці  проблеми. 

Інформаційну базу   дослідження становлять вітчизняні та зарубіжні 

публікації, законодавчі і нормативні акти з питань державного управління, 

аналітичні матеріали  Верховної ради України, укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів, статистичні матеріали Міністерства охорони 

здоров’я, правові, інформаційні та аналітичні публікації ВООЗ, результати 

власних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів   полягає в аналізі засад 

державного управління ціноутворенням в системі охорони здоров’я в Україні 

в умовах її реформування.  

удосконалено:  

 - механізми здійснення державно-правової політики в сфері охорони 

здоров'я громадян які мають багаторівневу структуру: а) інституційно-

суб'єктивну, що припускає виділення й відповідне законодавче оформлення 

державних і інших структур, що здійснюють діяльність по зміцненню 

здоров'я українців; б) інституційно-правову, у рамках якої державні, 

регіональні й муніципальні структури створюють механізм правового 

регулювання відносин у сфері охорони здоров'я; в) інформаційно-

аксиологічну, на якій державні й муніципальні структури, ЗМІ затверджують 

важливість здорового образу життя й значимість політики державного 

патерналізму, прагнуть змінити відношення нації до свого фізичного здоров'я 

(наприклад, через розвиток інституту соціальної реклами); 

дістали подальшого розвитку:  

-  маркетинговий механізм державного управління в галузі охорони 

здоров’я через актуалізацію соціального маркетингу, який розуміється як 

принцип освіченого маркетингу, згідно з яким організація повинна 

ухвалювати маркетингові рішення на основі споживчих потреб, власних 
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вимог, довготермінових інтересів споживачів і довготермінових громадських 

інтересів; 

-    понятійно-категорійний апарат науки «Державне управління» в 

частині введення в її обіг поняття «механізм державного управління 

ціноутворенням в системі охорони здоров’я в Україні» – як сукупність 

взаємоузгоджених заходів, методів та підходів до створення державою 

належних матеріальних і фінансових умов для стабільного функціонування   

системи охорони здоров’я в Україні, надання державної допомоги в 

упровадженні та доцільність розвитку в Україні лікарняних кас як 

оптимального позабюджетного джерела фінансування тієї частини медичної 

допомоги, яка недостатньо фінансується за рахунок бюджетних надходжень. 

Практичне значення одержаних результатів Основні ідеї та 

висновки дослідження доведено до конкретних положень, методик та 

рекомендацій. Вони можуть бути використані у практичній діяльності 

державними органами управління, органами місцевої влади та 

самоврядування, підприємствами, громадськими організаціями. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати цього 

дослідження набули висвітлення в наукових публікаціях автора й апробовані 

на Міжнародній науково-практичній  онлайн-конференції: «Державне 

управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика» (Харків, 

2019)  

Структура . Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ  ЦІНОУТВОРЕННЯМ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

1.1. Здоровоохорона  галузь як корпоративна система соціальної 

сфери 

 

 

Сучасний етап розвитку людства характеризується зміною сталих 

суспільно-економічних формацій, вступом у нову інформаційну еру, що 

прийшла на зміну індустріальному суспільству в результаті описаного ще 

академіком В.І. Вернадським антропогенного впливу на біосферу та 

формування ноосфери як середовища існування всього живого, але 

наділеного розумом, змістом і раціональністю, де особливе місце займають 

знання, не віртуальні, а реалізовані в кінцевий затребуваний продукт [17]. 

Зміни, які відбуваються в соціальній, політичній, економічній і 

екологічній сферах життя українського суспільства, на жаль, не зумовлюють 

адекватної реакції національної системи охорони здоров’я. Зростання 

демографічної кризи в умовах одноосібної відповідальності галузі за стан 

здоров’я нації, а отже – і за її безпеку, зумовлює потребу пошуку нових 

механізмів державного управління галуззю [18] 

Державне управління охороною здоров’я  - це відносно нова галузь 

державно управлінських знань, хоча господарський бік медицини привертав 

до себе увагу з самого зародження управління  як науки. Однак 

спеціалізовані дослідження з висвітлення державно управлінських аспектів 

охорони здоров’я з’явилися всередині 60-х років ХХ ст. Виникнення 

зацікавленості управлінців до охорони здоров’я відображали об’єктивні 

зміни, які відбулися в структурі господарської діяльності на той час. 

Саме процес бурхливого розвитку сфери послуг держави і став 

стимулом для активізації медико-економічних досліджень. За останні роки 
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обсяг науково-дослідницької та навчально-методичної літератури  з проблем 

державного управління охороною здоров’я суттєво збільшився [295, 296].  

Охорона здоров’я – надзвичайно ресурсовитратна галузь, яка 

поглинає багато матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів, в 

раціональному використанні яких повинні бути зацікавлені всі суб’єкти 

державних відносин. Саме медична організація володіє матеріальними, 

трудовими і фінансовими ресурсами, які використовуються у процесі 

надання медичних послуг. 

 Галузь знань про функціонування медичного закладу як суб’єкта в 

системі державних відносин, раціональне використання обмежених ресурсів  

з метою охорони та зміцнення здоров’я населення, а також сукупність 

економічних процесів, що відбуваються у медичному  закладі, - складають 

методику управління медичним закладом з боку держави.  

Аналіз практики державного управління системою охорони здоров’я 

України дав змогу виділити суперечність між важливістю об’єктивного 

осмислення теорії  й практики досвіду державного управління розвитком 

системи охорони здоров’я України і відсутністю цілісних теоретико-

методологічних досліджень державного управління ціноутворенням та 

визначенням вартості медичної допомоги в Україні. Дана суперечність і 

зумовлює потребу в системному аналізі сучасного стану системи охорони 

здоров’я України, удосконаленні механізмів державного управління 

фінансуванням галузі, що дасть можливість визначити напрями її 

модернізації. 

Актуальність дослідження посилюється необхідністю удосконалення 

національного законодавства щодо державного управління ціноутворенням та 

визначенням вартості медичних послуг в контексті реформування 

здоровохоронної сфери України. 

Сучасна система економічних відносин в охороні здоров’я поки-що не 

дозволяє повністю гарантувати доступність і відповідні стандарти якості 

медичної допомоги усім категоріям громадян. Як відомо, підтримка здоров’я 
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населення певною мірою залежить від економічного росту, вироблення і 

реалізації дієвої державної політики щодо зміцнення здоров’я, створення 

комфортного довкілля, від роботи багатьох галузей і сфер, які обслуговують 

охорону здоров’я чи впливають на зміни здоров’я населення, від поведінкових і 

біологічних факторів. Контроль за вказаними факторами та управлінський вплив 

на них з метою досягнення очікуваних результатів вимагають розвитку 

корпоративних відносин  в охороні здоров’я, координації зусиль не тільки  різних 

відомств і установ, громадських, приватних організацій, але й використання 

регулюючих функцій зі сторони держави (центральних і місцевих органів влади) 

[133]. 

Автор повністю поділяє думку тих дослідників, які вважають, що сучасна 

концепція охорони здоров’я повинна включати міжсекторальну сукупність 

заходів економічного, політичного, правового, соціального, культурного, 

наукового, медичного, санітарно-епідеміологічного характеру, а також активну 

роль держави. Саме тому пріоритетним напрямом є формування гнучкої моделі 

корпоративного управління охороною здоров’я [6, 20, 25, 36, 62, 75, 76]. 

У даному випадку під корпорацією розуміється союз, що об’єднаний 

спільністю професійних інтересів його учасників, які працюють на ринку 

медичних послуг і покликаних забезпечувати процес покращення здоров’я 

громадян. В цьому розумінні економічні відносини здоровоохорони за формою, 

змістом та соціально-економічною природою відображають діяльність 

макроекономічної корпорації , що об’єднує різнопрофільні виробництва, галузі 

та сектори економіки, які регулюються державою. Усі вони прямо або 

опосередковано обслуговують охорону здоров’я (рис.1).    

Ґрунтуючись на викладеному вище, робимо висновок про те, що 

важливим напрямом організаційного розвитку корпоративних відносин в 

охороні здоров’я повинно бути формування мережевих систем, які покликані 

забезпечувати різні форми взаємодії господарських об’єктів на рівні галузі, 

регіону і держави. Принципом формування таких систем є визнання 

автономії та необхідності взаємодії суб’єктів корпоративних відносин. При 
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цьому усі суб’єкти мають рівні права, а ступінь їх участі в макроекономічній 

корпорації визначається потенційним внеском у досягнення міжгалузевої 

мети (у даному випадку – зміцнення здоров’я громадян). Керівництво і 

контроль у такій корпорації можна здійснювати за допомогою угод, шляхом 

спільного прийняття рішень, розробки нормативних оцінок тощо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Економічні відносини здоровоохорони як макроекономічної  

корпорації [293] 

 

 

Діяльність кожного суб’єкта корпорації орієнтована на проміжні 

галузеві завдання, однак кінцева мета повинна бути реалізована у вигляді 

узагальнюючого результату їх взаємодії. У зв’язку з цим структурна 

перебудова галузей, які обслуговують охорону здоров’я, передбачає перехід 

до міжгалузевих показників роботи, орієнтованих на покращення здоров’я 

населення. В якості інтегральної оцінки результатів діяльності 

макроекономічної корпорації можуть вважатися: середній прибуток, обсяг 
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інноваційного продукту, продуктивність, ступінь задоволення потреб в 

послугах і товарах медичного призначення. При цьому економічний механізм 

реалізації відповідальності за покращення здоров’я населення повинен 

володіти гнучкістю правових, фінансово-економічних відносин, а активізація 

міжсекторальних дій обумовлена наданням пільг, податкових преференцій, 

субсидій і безпроцентних кредитів галузям економіки, які працюють на 

підвищення ефективності здорово охорони [85].    

Розвиток кооперативних зв’язків всередині макроекономічної 

корпорації повинен призвести до формування стратегічних альянсів, які 

дозволять спільно вирішувати питання технологічного зростання та 

створення нових благ медичного призначення, що покращують здоров’я 

громадян.   

У здоровоохоронній сфері  в цьому випадку народжується модель 

“керованої медичної допомоги”, яка і функціонує як корпорація. Саме ця 

корпорація розробляє загальні правила управління та адміністрування, а для 

визначення обсягів фінансування використовує норматив на душу населення. 

Специфічні риси соціального сектору як елемента структури 

суспільного виробництва також визначають розвиток економічних відносин в 

охороні здоров’я. Саме тому необхідно виявляти особливості соціального 

сектора, вплив яких на економіку здоровоохорони   передбачають наявність 

конкретної сукупності витрат на соціальну допомогу, соціальне страхування 

та соціальні послуги. 

Відомо, що послуга соціального сектора виступає як суспільне чи 

приватне добро (благо).  

На думку автора, у контексті викладеного вище, доцільно детальніше 

зупинитися на виокремлених поняттях. 

Послуга – це добро (благо), що надається у формі діяльності; не 

володіє матеріальним вираженням та існує тільки в момент його отримання.  

Науковці А.В. Решетников та його співавтори  усі життєві блага 

ділять на 4 основні групи: 
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- виключне суспільне (колективне) благо (добро); 

- загальне благо (добро); 

- чисте приватне благо (добро); 

- чисте суспільне благо (добро). 

При такому підході до розподілу благ, на думку вказаних вище 

російських авторів, в основу лягли два критерії: ступінь виключності з 

використання та ступінь конкурентності.   

Для послуг, які надаються в системі охорони здоров’я як суспільне 

добро (благо), характерні наступні властивості [  26]: 

- обмеженість дії принципу виключності зі споживання, тобто  

відсутність способу виключення індивіду з процесу користування цими 

благами; 

- неподільність, тобто часто виникає неможливість надання даних 

послуг окремим особам; 

- важкість нормування при визначенні витрат на виробництво і 

використання; 

-  важкість вираження у вартості (грошовому еквіваленті); 

- перевищення кількості тих, хто користується медичними 

послугами, над тими, хто їх закуповує.     

Як відомо, послуги охорони здоров’я відносяться до галузі 

нематеріального виробництва.  

Критеріями віднесення здоровоохорони до сфери нематеріального 

виробництва можуть слугувати  [ 27]: 

- соціальна спрямованість послуг (мета надання послуг – 

задоволення соціальних потреб людини); 

- одночасність виробництва і отримання послуги (споживач може 

оцінити корисність і якість послуги тільки після її отримання); 

- неможливість збереження і транспортування послуг; 

- зв’язок послуги з її виробником (у процесі надання послуги 

відбувається особистий контакт споживача і виробника).   



17 
 

  

Соціальний сектор, у тому числі охорона здоров’я, являються 

важливою частиною макроекономічної корпорації. Економічні відносини 

охорони здоров’я за формою, змістом і соціально-економічною природою 

повинні відображати діяльність цієї корпорації, яка об’єднує різнопрофільні 

виробництва та сектори економіки, що регулюються державою. 

Діяльність кожного із суб’єктів корпорації повинна бути орієнтована 

на проміжні галузеві завдання, які стратегічно, через гнучкі фінансово-

економічні, матеріальні та мотиваційні механізми підпорядковані кінцевій 

меті – покращенню здоров’я населення, яке отримує послуги в системі 

охорони здоров’я.  

Для дослідження та вивчення економічних відносин  розроблено 

низку загальноприйнятих у даній науці термінів – економічних категорій.  

Економічна категорія – це абстрактне (узагальнене) вираження 

економічних відносин. Таким чином, при тлумаченні терміну або при 

формулюванні тієї чи іншої категорії повинні відображатися деякі економічні 

відносини. Так, у формулюванні ринку як економічної категорії 

підкреслюється, що це відносини вибіркового типу господарських зв’язків у 

рамках тих законів, яким підпорядковується дана економічна модель.  

Як стверджують науковці, інколи дати визначення будь-якій категорії 

досить складно. До таких складних, при здавалось би їх простоті, належить і 

категорія здоров’я. 

ВООЗ, як відомо, під поняттям “здоров’я” розуміє стан повного 

благополуччя людини, пов’язаний з її продуктивною участю в різних видах 

діяльності. Якщо розглядати здоров’я в якості державногуправлінської 

категорії, можна вважати його вираженням  відносин, що пов’язані з 

охороною та зміцненням фізичного, психічного і соціального благополуччя 

людини. В економічному аспекті здоров’я – це результат праці як 

послуговиробничої діяльності в охороні здоров’я.   

Усі послуги, які надаються в системі охорони здоров’я, можна 

розділити на лікувальні, діагностичні, профілактичні, реабілітаційні, медико-
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експертні, парамедичні, соціальні, з підготовки кадрів, їх атестації та 

сертифікації, з акредитації та ліцензування, сервісні. Медична послуга – це 

професійна діяльність, що спрямована на збереження або підтримку 

оптимального рівня здоров’я індивіда. Основні особливості медичних послуг 

полягають у наступному: 

- результат професійної діяльності втілений в самій людині; 

- характер послуги індивідуальний; 

- результативність прямо не пов’язана з величиною витрат; 

- результат різний за часом прояву та необхідністю повторного 

впливу; 

- послуги надаються в матеріалізованому або не матеріалізованому 

виді; 

- вартість послуги – величина динамічна.   

Надання медичних послуг доцільно розглядати з двох точок зору : 

1. З організаційно-економічної точки зору – форми надання 

медичних послуг можуть бути дуже різноманітними. Тут можуть діяти 

стаціонари, поліклініки, медичні навчальні заклади зі своєю лікувальною 

базою, диспансери, діагностичні центри, амбулаторії, лабораторії, санаторії, 

консультативні пункти, окремі кабінети лікарів і медичні частини; медичні 

послуги можуть надаватися в рамках особистого домашнього господарства, у 

формі самолікування.  

Система охорони здоров’я, яка функціонує як галузь економіки, 

взаємопов’язана з низкою інших галузей, повинна мати відповідні 

управлінські структури різного рівня і призначення, штат спеціалістів-

менеджерів. Організація здоровоохорони  в найбільшій мірі відображає 

технологію лікувально-профілактичного процесу.   

2. Із суспільно-економічної точки зору – важливо: хто є власником 

засобів праці, що використовуються у процесі надання медичних послуг 

(держава, що представлена різними органами територіальної та відомчої 

влади, громадська організація, приватна особа чи група приватних осіб 
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тощо), які джерела фінансування, оплати процесу надаваних послуг (бюджет, 

кошти страхових компаній, гроші самого пацієнта тощо), хто і в яких формах 

присвоює отриманий при цьому дохід, як відбувається винагорода 

працівників тощо. 

Способи впливу у процесі надання медичних послуг, тобто способи 

взаємодії у системі лікар-пацієнт, надзвичайно різноманітні. По-перше, лікар 

(медичний працівник) може використовувати всі способи впливу, що 

використовуються в матеріальному виробництві: механічні, фізичні, хімічні, 

біологічні. Окрім того, у розпорядженні лікаря є ще один спосіб – соціальний 

вплив на хворого. Хворий, пацієнт – це людина, тобто, як і лікар – носій 

свідомості. Саме тому взаємодія лікаря і пацієнта накладає певний відбиток 

на характер медичної послуги (лікують не хворобу, а хворого). Позитивний 

варіант взаємодії допомагає отримати бажаний результат. 

У зв’язку з тим, що процес виробництва медичних послуг співпадає з 

часом їх споживання, - основою для ринкових відносин у даному випадку 

стає інформація про послуги, які можуть бути надані. 

І, нарешті, ще одна особливість медичних послуг: якщо для лікаря 

медичний інструментарій і лікарські препарати – це засоби праці, то для 

пацієнта вони – засоби особистого використання [113, 114]. 

Споживач послуг охорони здоров’я і дійсний носій позитивного 

результату медичної діяльності (збереженого і зміцненого здоров’я) – 

конкретна людина. У зв’язку з цим виділяється така категорія  як 

індивідуальне здоров’я. Самооцінка здоров’я пацієнтом виявляється через 

особисте відчуття бадьорості та відмінного самопочуття. Об’єктивно 

здоров’я виражається через встановлені медичними методами норми, 

параметри, показники функціонування   фізичної основи та індивідуальної 

свідомості пацієнта при його зверненні за послугою до лікаря або при 

наданні профілактичних послуг (диспансеризація). Збір, співставлення та 

обробка отриманих інформаційних даних може призвести до бажаного 

діагнозу: дана людина практично здорова. 
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Але людина не існує ізольовано – навпаки, люди об’єднуються, 

групуються за різними ознаками, формуючи певні соціальні та економічні 

групи, які складають населення міста, регіону, держави. Таким чином, 

здоров’я населення визначається через оцінку здоров’я складових його 

соціально-економічних груп. 

За якими критеріями можна згрупувати населення в соціально-

економічному аспекті та які висновки про здоров’я населення можна 

зробити, досліджуючи ці групи?  

Для цього існують різні підходи: за статтю, за віком, за місцем 

проживання, за соціальним статусом, за розподілом доходів. Саме на 

останньому підході зупинимось детальніше. 

Як стверджують економісти, розподіл за величиною доходів 

характеризується дуже високим ступенем залежності між обсягами та якістю 

медичних послуг і матеріальним станом пацієнта. В економічній теорії 

розподіл доходів досліджується за допомогою графіка, на якому 

вибудовується так звана крива Лоренса (див. рис.2). 

Лінія ОА – ідеальний варіант, при якому розподіл  доходів серед 

населення абсолютно рівномірний. Крива Лоренца – показує справжній 

розподіл доходів. У наведеному варіанті перші 25% населення (найбагатші 

громадяни, основні власники засобів виробництва) присвоюють 50% доходів. 

Наступні 25% (середній клас) – ще 25%, а на 50% населення, що залишилося 

(пенсіонери та інші соціально вразливі групи) залишаються останні 25% 

доходів. 
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Рис.2. Розподіл доходів у суспільстві (крива Лоренца) [293, c.24]. 

 

Ступінь нерівномірності розподілу доходів, яка впливає на 

можливість підтримувати показники здоров’я різних груп населення, 

визначається за допомогою коефіцієнта Джині. Він розраховується як 

відношення площ трикутника AOE і багатокутника L. Чим менший 

коефіцієнт Джині, тим більш нерівномірно розподіляються доходи. 

На макроекономічному рівні дослідження здоров’я як економічної 

категорії розглядається суспільне здоров’я, тобто стан здоров’я в цілому для 

тієї чи іншої держави, групи країн, континенту, всього світу. Суспільне 

здоров’я визначається з використанням низки узагальнюючих показників [35, 

36, 133]: 

- чисельність населення та його популяційна характеристика; 

- рівень народжуваності; 

- рівень смертності; 

- структура захворюваності; 

Автор поділяє думку тих дослідників, які стверджують, що про який 

би вид здоров’я не йшла мова (індивідуальне здоров’я, здоров’я окремих 

груп населення або про суспільне здоров’я в цілому), для відтворення 

реальної картини необхідно розглянути фактори, які впливають на здоров’я 

та визначають його стан [293, с. 42]. 
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Однак, досліджуючи будь-який аспект здоров’я – професійний 

(медичний), соціальний чи економічний, ми обов”язково прийдемо до 

висновку, що надзвичайно важливим фактором, який впливає на рівень 

здоров’я – є здоровий спосіб життя. Хворобу дорожче лікувати – ніж 

попередити! Адже здоров’я невіддільне від людини. Для економічної науки і 

господарської практики особливим є те, що здоров’я людини (фізичне і 

психічне) – основа наявності в людини здатності до праці, до будь-якої 

професійної діяльності, тобто наявність робочої сили. 

Участь у виробництві робочої сили, трудового потенціалу суспільства, 

що володіють хорошими показниками здоров’я – головна соціально-

економічна місія охорони здоров’я. Кінцеві економічні результати діяльності 

ЛПЗ багато в чому залежать від його економічного, науково-технічного, 

організаційного та кадрового потенціалу. 

Економічний потенціал ЛПЗ формується під впливом багатьох 

факторів – кваліфікації медичного персоналу, попиту на медичні послуги, 

організаційно-технічного рівня матеріальної бази, потужності медичної 

установи, динаміки основного і оборотного капіталу тощо. 

Процес виробництва медичних послуг, як і  будь-який виробничий 

процес, включає 4 основні елементи [73, 113, 114]: 

- робота (праця) – сукупність фізичних навичок і розумових зусиль 

медичних працівників при наданні медичних послуг; 

- засоби праці – все те, що використовується при виробництві 

медичних послуг (медичне обладнання, апаратура, умови праці); 

- предмети праці – те, з чого складаються медичні послуги (лікарські 

засоби та вироби медичного призначення); 

- продукт праці – кінцевий продукт, що поєднує предмет праці і 

працю медичного працівника (медична послуга). 

Сукупність ресурсів, які використовуються у фінансово-господарській 

діяльності ЛПЗ і засоби забезпечення виробництва послуг охорони здоров’я – 
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це економічні ресурси медичної організації, які діляться на матеріальні, 

трудові, інтелектуальні та фінансові. 

Матеріальні ресурси як базовий фактор будь-якого виробництва 

розподіляються на засоби праці (основні фонди) і предмети праці (оборотні 

фонди).  Основні фонди використовуються у процесі виробництва медичних 

послуг багаторазово, зберігають свою натуральну форму, переносять свою 

вартість на послуги охорони здоров’я частинами. Облік і планування 

основних фондів здійснюється в натуральному та грошовому вимірі.  

Грошова оцінка основних фондів включає повну балансову, 

відновлювальну та залишкову вартість. 

Початкова вартість основних фондів – повна балансова вартість (Вб)  

розраховується за формулою: 

Вб = Цз + Вт + Вм, 

де Цз – ціна основних засобів, Вт – вартість транспортування, Вм – вартість 

монтажу (чи будівельних робіт). 

Відновлювальна вартість (Вв) встановлюється під час переоцінки 

фондів для визначення грошового виміру спрацьованості медичного 

обладнання. 

Залишкова вартість Вз – різниця між повною балансовою вартістю і 

сумою спрацьованості основних фондів (Вс). 

Основні фонди у процесі виробництва, зберігаючи свою натуральну 

форму, поступово зношуються. Часткова втрата техніко-економічних 

властивостей і вартості основних фондів проявляється у фізичній 

(матеріальній) спрацьованості (Сф): 

Сф = Тф/Тн  х 100%, 

де  Тф і Тн  - фактичний і нормативний термін служби обладнання, що 

вказані у паспорті апаратури. 

Моральна (економічна) спрацьованість обладнання (См) – це старіння 

і знецінення окремих елементів основних фондів під впливом технічного 

прогресу. Даний показник можна розрахувати за формулою: 
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См = (Вб - Вв) / Вб х 100%. 

Грошовий вимір фізичного і морального спрацювання основних 

засобів – це амортизація, процес, коли частина вартості спрацьованих 

основних засобів поступово включається у вартість медичних послуг, які 

надаються в ЛПЗ. 

Розміри амортизаційних накопичень у відсотках до балансової 

вартості обладнання називаються нормою амортизаційних відрахувань (На), 

яка визначається за формулою: 

На = (Вб - Вл) / (Тн х Вб) х 100%, 

де Вл – ліквідаційна вартість обладнання, виручка від його реалізації (при 

необхідності вартості робіт з його демонтажу). 

У ринкових умовах переоцінка основних засобів ЛПЗ здійснюється 

шляхом коректування балансової вартості лікувально-діагностичного 

обладнання на інфляційний коефіцієнт. 

Оборотні засоби включають кошти на розрахункових рахунках у 

банку, в цінних паперах, в касі, а також у вигляді боргів (дебіторська 

заборгованість); запаси сировини і матеріалів (лікарські засоби, вироби 

медичного призначення, продукти харчування), паливо, комплектуючі 

вироби, тару, запасні частини тощо. Іншими словами, оборотні засоби 

можуть бути виражені як натуральній (матеріальній), так і в грошовій 

(вартісній) формі.  

Фінансові ресурси – сукупність грошових засобів (як власних, так і 

залучених), які перебувають у господарському обороті та використовуються 

у процесі підприємницької або господарської діяльності. 

Фінанси виконують дві функції: 

- розподіл фінансів відбувається шляхом формування грошових 

засобів  та їх використання за цільовим призначенням (статутний фонд, фонд 

розвитку виробництва, амортизаційний фонд, фонд матеріального 

заохочення). 
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- контроль фінансів дає можливість визначити, наскільки 

своєчасно і повно гроші поступають і наскільки ефективно 

використовуються.  

Господарські засоби медичної установи (підприємства) складаються: з 

активного і пасивного  капіталу (джерела, за рахунок яких дане майно 

придбалось і формувалося). Активний капітал за складом і функціональною 

роллю  майна розподіляється на основний і оборотний. 

Фінансово-стійкою вважається організація, яка за рахунок власних 

засобів покриває засоби, що вкладені в активи, не допускає неоправданої 

кредиторської та дебіторської заборгованості і розплачується в термін за 

своїми зобов’язаннями.   

Трудові та інтелектуальні ресурси. Персонал ЛПЗ можна 

кваліфікувати за наступними ознаками: професія, спеціальність, кваліфікація, 

посада, звання. Професійну придатність медичних працівників оцінюють за 

відповідністю знань, фізичних і психічних якостей працівника. 

Структура кадрів ЛПЗ характеризується співвідношенням категорій 

медичних працівників до загальної чисельності персоналу. Питома вага 

кожної категорії (і) медичних працівників (Ypi): головний лікар, завідувач 

відділення, лікарі-терапевти, лікарі-спеціалісти, середній і молодший 

медичний персонал – у загальній чисельності персоналу ЛПЗ за звітний 

період можна визначити за формулою: 

Ypi = Pi / P, 

де Pi – середньоспискова  чисельність працівників і-категорії, Р – загальна 

середньоспискова чисельність персоналу ЛПЗ.   

ЛПЗ – складний господарський механізм, у ньому одночасно можуть 

надаватися сотні медико-діагностичних послуг, здійснюватися численні 

лікувально-профілактичні заходи, які мають різну економічну ефективність.  

Суспільна, соціально-економічна ефективність діяльності ЛПЗ 

повинна оцінюватися не за величиною отриманого прибутку (від платної 

діяльності, від добровільного медичного страхування (ДМС), а за ступенем 
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соціальної захищеності пацієнтів, доступності медичної допомоги. При 

цьому цілі та завдання управління ресурсами медичної установи повинні 

бути адаптовані до умов  господарювання, які постійно змінюються.   

Результати розвідки, що викладені вище, складають основу підходів 

до визначення вартості медичних послуг. 

Ціноутворення – одна із найскладніших медико-економічних проблем 

охорони здоров’я. Ціни (тарифи) представляють собою важливий елемент 

фінансування ЛПЗ на сучасному етапі, коли до традиційних бюджетних 

джерел долучаються засоби обов’язкового і добровільного медичного 

страхування, особисті засоби громадян при наданні платної медичної 

допомоги. 

Разом з тим, ціна – це основна категорія ринку, кінцевий вартісний  

показник, який характеризує товар. Саме в ціні на товар отримують 

відображення потреба в ньому, попит і доцільність обміну. 

 

 

1.2. Діагностика сучасного стану державного управління 

системою охорони здоров’я України 

 

 

Розвиток українського суспільства сьогодні характеризується 

різноманітністю нових проблем, які широко обговорюються, стають 

фактами сьогодення. Серед них можна виділити проблеми формування 

громадянського суспільства та побудови правової держави, здійснення 

реформ політичної та економічної системи, подальше розгортання 

державного управління та місцевого самоврядування [34]. 

Державне управління  - це невичерпний феномен взаємовідносин 

держави та суспільства. Парадоксально, але вони скоріше встановлюються 

на практиці, ніж їх осмислюють теоретики. Доволі часто у сфері державного 

управління, як і в інших складних системах, практичні засади, умовно 
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кажучи, “прориваються” і діють, не очікуючи теоретичного обґрунтування. 

З іншого боку, теоретичні засади, навіть попри геніальності розробників та 

запропонованих заходів, часто залишаються без практичного використання 

[35].  

Древньогрецький філософ Платон серед усіх земних благ на перше 

місце ставив здоров’я. За його висловом, здоров’я існує не саме по собі, а є  

умовою існування ще більш значущої цінності – життя [9]. Адже можна 

жити, будучи нездоровим, але не можна, будучи здоровим, не жити [30].   

Здоров’я людини є основною iндивiдуaльною тa соцiaльною цiннiстю. 

Стaвлення людей до свого здоров’я – це соцiокультурний феномен, що мaє 

суттєвi просторово-чaсовi вiдмiнностi. Нa жaль, вiтчизнянa iсторiя з її 

нехтувaнням життям окремого iндивiдa сформувaлa стереотипи нехтувaння 

пiдтримкою особистiстю влaсного здоров’я. Нa вiдмiну вiд цього, зaхiднa 

модель домiнувaння iндивiдуaльностi стимулювaлa розвиток цiнностей 

здоров’я тa вiдповiдного стaвлення до нього людини. Незвaжaючи нa тi 

змiни, якi вiдбувaються сьогоднi в укрaїнському суспiльствi (перш зa все 

йдеться про процеси iндивiдуaлiзaцiї суспiльної свiдомостi, ‘привaтизaцiї’ 

цiннiсного свiту особистостi тощо), стaвлення нaших спiввiтчизникiв до 

свого здоров’я прaктично не змiнилось. I хочa, зa дaними численних 

соцiологiчних дослiджень, здоров’я зaймaє першу (нaйвищу) позицiю в 

iєрaрхiї термiнaльних цiнностей людей рiзних вiкових груп, їх реaльнa 

поведiнкa не сприяє пiдтримцi тa полiпшенню влaсного здоров’я. У цьому 

зв’язку соцiологи роблять висновок про те, що для пересiчного укрaїнця, у 

тому числi молодого, здоров’я є лише деклaровaною цiннiстю. Особливу 

стурбовaнiсть у цьому контекстi викликaє стaн здоров’я i стaвлення до нього 

молодi, aдже вiд цього зaлежить мaйбутнє нaшого суспiльствa, вiдтворення 

нових поколiнь укрaїнцiв.  

Необхідно наголосити на тому, що здоров’я є не лише особистим 

надбанням людини, але і суспільним багатством – його стратегічним 
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ресурсом, показником добробуту та одним з найважливіших складових 

індексу людського розвитку (ІЛР). 

ІЛР – це інтегральний показник, який створили для дослідження 

розвитку людського потенціалу країн. ІЛР сьогодні є стандартним 

показником завдяки якому порівнюють рівень життя громадян різних країн 

та регіонів. 

У науковій літературі виділяють базові основи теорії ІЛР, які 

складаються з п'яти позицій  [6]:  

1. Розвиток людини відображає як процес розширення людського 

вибору, так і досягнутий рівень добробуту населення.  

2. Добробут оцінюється за можливостями людей вести такий спосіб 

життя, який вони вважають гідним для себе.  

3. Людський розвиток безпосередньо залежить від задоволення трьох 

потреб: прожити довге і здорове життя; отримати необхідну освіту; мати 

доступ до ресурсів, що забезпечать гідний рівень життя. Ці потреби необхідні 

для покращення основних показників людського розвитку.  

4. Дохід розглядається як засіб, за допомогою якого збільшують 

кількість варіантів досягнення поставленої мети. 

5. Для забезпечення гідного рівня життя людям не потрібен безмежно 

високий рівень доходу.  

Слід наголосити на тому, що саме величина ІЛР є найважливішим 

критерієм поділу країн на групи з різним рівнем людського розвитку. У 

даний час оцінка ІЛР проводиться щорічно в Підсумкових Звітах ООН про 

розвиток людини. Незалежно від рівня економічного розвитку до країн з 

високим рівнем людського розвитку належать ті, в яких ІЛР 0,8 і вище; до 

країн із середнім рівнем людського розвитку належать ті, у яких ІЛР від 0,5 

до 0,8; до країн з низьким рівнем людського розвитку належать ті, у яких ІЛР 

нижче 0,5 [14].  

Головною причиною широкого застосування ІЛР є відносна простота 

його обчислення і можливість отримання та використання вихідних даних. 
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При розрахунку ІЛР використовуються три компоненти: стан системи 

охорони здоров'я і очікувана тривалість життя (вимір − довголіття), рівень 

освіти (рівень грамотності дорослого населення й охоплення населення 

початковою, середньою й вищою освітою) (вимір − освіченість) та рівень 

доходів громадян (ВВП на душу населення) (вимір − матеріальний рівень 

життя) [5, 14] (рис. 3).  

Значення кожного показника оцінюють від 0 до 1 бала. Більша 

величина свідчить про кращу позицію країни, а середнє значення трьох 

показників є числовим значенням Індексу. 

Ідеальна ситуація включає в себе: очікувана тривалість життя, рівна 

85 років; грамотність та охоплення населення освітою всіх трьох ступенів на 

рівні 100%; реальний ВВП на душу населення на рівні 40 000 доларів США 

(за паритетом купівельної спроможності в національній валюті) [5, 6, 14].  

 

Рис. 3. Компоненти для розрахунку індексу людського розвитку 

 

Сукупний ІЛР розраховується як середньоарифметична величина від 

трьох складових компонентів (формула 1) і виражається величиною від 0 до 

1.  

ІЛР = (ІВВП/Н + Іосв. + Ітр.ж.) : 3,    (1) 

де ІВВП/Н – індекс ВВП на душу населення; 

     Іосв. – індекс рівня освіти; 
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     Ітр.ж  – індекс очікуваної тривалості життя. 

Чим ближче показник до 1, тим вище ІЛР.  

 Очевидно, що здоров’я [9] людини є складним феноменом глобального 

значення, котрий може розглядатася як філософська, соціальна, економічна, 

біологічна, медична категорії, як об”єкт споживання, інвестування капіталу 

та індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, 

динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою 

чергу, постійно змінюється. 

Відомі українські фахівці в галузі державного управління Н.Р. 

Нижник, Г.П. Ситник та В.Т. Білоус [36] розглядають національну безпеку як 

сукупність взаємопов’язаних елементів, різнорідних за функціональними 

сферами, важливими складовими якої є політична, економічна, екологічна, 

технологічна, воєнна та інформаційна безпека. 

У національному інституті стратегічних досліджень до названого 

вище переліку компонентів національної безпеки включено і людську 

(демографічну) безпеку [5].  

На глибоке переконання автора, такий підхід є абсолютно 

виправданим. Адже тільки здорова нація, з одного боку, спроможна 

забезпечити належний рівень політичної, економічної, екологічної, 

технологічної, воєнної та інформаційної безпеки, а, з другого, - хвора нація 

не може відтворювати себе у здорових поколіннях.  Створену Я.Ф. Радишем 

(2003) модель взаємозв’язку основних функціонально-структурних 

компонентів національної безпеки представлено на рис..4. 

Автор поділяє думку відомого дослідника різних аспектів державного 

управління здоровоохоронною сферою Д.В. Карамишева, який стверджує, що 

охорона здоров’я – це соціальна галузь, основною метою якої є піклування 

про здоров’я громадян. З одного боку – це відповідальність за запобігання 

розвитку захворювань і зміцнення здоров’я, за формування здорового 

способу життя, тобто за охорону здоров’я або його безпеку. З іншого боку – 

це система, метою якої є надання кваліфікованої медичної допомоги на 
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основі визнаних світових традицій, з використанням останніх досягнень 

науки і техніки [22, с. 24]. 

Сьогодні стан системи охорони здоров’я України характеризується 

наявністю цілої низки проблем, які дають підстави багатьом дослідникам 

визначати його як кризовий. Суть в тому, що в нашій державі 

здоровоохоронна сфера на початку ХХІ ст. функціонує фактично в рамках 

моделі, розробленої “революціонером від медицини” Семашком ще на 

початку ХХ ст. Якщо 100 років тому принципи й механізми, покладені в її 

основу, дали можливість за короткий історичний період створити одну з 

найкращих у світі систему охорони здоров’я з розгалуженою 

інфраструктурою, що забезпечувала економічно доступну медичну допомогу 

всьому населенню держави, то сьогодні, в нових економічних умовах, 

радянська модель охорони здоров’я опинилася в стані глибокої економічної 

кризи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національній системі охорони здоров’я притаманні наступні вади: 

надмірна кількість працівників та низька їх заробітна платня, нераціональне 
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співвідношення між факторами медичної допомоги, зокрема, значним 

відставанням витрат на медичне обладнання  та медикаментозне 

забезпечення [58]. Поряд з цим сферу охорони здоров’я України 

характеризують: відсутність уваги до проблеми здоров’я як з боку самої 

людини, так  і владних структур держави (на рис. 1.5 представлено схему 

взаємозв’язку принципів, засобів та обов’язків громадян у процесі 

формування та реалізації державної політики України у сфері охорони 

здоров’я [15]), ринкова орієнтація економіки, загальна  економічна 

нестабільність і дефіцит державного фінансування галузі, депопуляція 

населення країни  (перевага смертності над народжуваністю див. табл. 1.1 та 

рис. 1.6), загальний ріст рівня захворюваності впродовж останніх років від 

серцево-судинних, онкологічних  хвороб, туберкульозу та інших недуг; 

недосконалістю нормативно-правової бази тощо [22, с. 206 - 208]. 

Українські науковці та практики медико-демографічну ситуацію, що 

склалася сьогодні в Україні, пояснює наступним чином: У першому 

десятиріччі ХХІ століття населення України продовжувало зменшуватись, 

хоча і з помітним уповільненням у 2009–2011 рр., внаслідок чого воно 

скоротилося за останні п’ять років на 1 млн. осіб, а протягом 2011 р. – на 

144,9 тис. осіб, або на 0,4% (табл. 1.1). Отож, чисельність населення сучасної 

України за кількісними показниками приблизно відповідає населенню 

України станом на середину 1967 р.  
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Як стверджують дослідники, скорочення чисельності населення України 

відбувається переважно через стійке природне зменшення, тобто перевищення 

числа смертей над числом народжень (рис.6). Вперше воно було зареєстровано 

в 1991 р., а до початку 2014 р. його сукупна величина перевищила 5 млн. осіб, 

або майже 10% від чисельності населення України. 
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Рис.6. Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності та смертності 

населення України у 1991–2011 рр. (‰) [9, с. 10] 

Важливим показником, який характеризує сьогоднішню демографічну 

ситуацію в державі, є показник народжуваності.  З наведених екс-міністром 

охорони здоров’я України в монографії “ Медико-соціальні і правові проблеми 

охорони здоров’я” [9] статистичних даних виокремимо наступні.  

У 2011 р. число народжень в Україні порівняно з попереднім 2010 р. в 

абсолютному вимірі збільшилось на 5 тис. осіб. Однак відносний показник – 

загальний коефіцієнт народжуваності, – враховуючи скорочення чисельності 

населення, видається більш наглядним. Так, у минулому році він дорівнював 

11,0% і підвищився порівняно з попереднім роком на 2,0%. Найвищий за 
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останні п’ять років рівень народжуваності в Україні зафіксовано у 2009 р., 

протягом якого дітей народилося на 39,8 тис. більше, ніж у 2007 р. Приріст 

народжень у міських поселеннях в 2009 р. порівняно з 2007 р. становив 25,4 

тис., а в селах – 14,4 тис. осіб. Загальний коефіцієнт народжуваності також 

збільшився: з 10,2%  у 2007 р. до 11,0%  у 2011 р. (табл.2). 

На нашу думку, збільшенню числа народжень в Україні протягом 2002–

2009 рр. сприяла вікова структура населення – чисельність основного 

дітородного контингенту (до 35 років) знаходилася у фазі зростання. Проте слід 

зазначити, що деяке поліпшення ситуації у сфері відтворення населення в 

Україні протягом останніх років спричинено не тільки позитивною динамікою 

зрушень у віковій структурі дітородного контингенту, але й заходами 

соціальної політики держави, спрямованої на стимулювання народжуваності [9, 

с. 17]. 

Таблиця.2. 

Число народжених та загальні коефіцієнти народжуваності в Україні  

у 2007–2011 рр. [9, с. 16] 

Рік 

Число народжених (тис. осіб) Загальні коефіцієнти народжуваності (‰) 
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2007 472,7 314,1 158,6 198,0 10,2 9,9 10,7 92,5 

2008 510,6 340,6 170,0 200,4 11 10,8 11,6 93,1 

2009 512,5 339,5 173,0 196,2 11,1 10,8 11,9 90,8 

2010 497,7 326,6 171,1 190,9 10,8 10,4 11,9 87,4 

2011 502,6 328,9 173,7 189,4 11,0 10,5 12,1 86,8 

2011 р. у % 

до 2007 р. 
106,3 104,7 109,5 Х 107,8 106,1 113,1 Х 
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Значно більшими темпами зростає поширеність захворювань – з 178 773,4 

у 2007 р. до 187 089,0 на 100 тис. населення у 2011 р. (на +4,65%), що 

підтверджує збереження сформованих тенденцій нагромадження хронічної 

патології серед населення України та постійне зростання потреб у 

спеціалізованій медичній допомозі [61]. 

Основу структури первинної захворюваності у 2016 р. традиційно 

формували: хвороби органів дихання (43,7%), хвороби системи кровообігу 

(7,25%), травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників (6,6%), 

хвороби сечостатевої системи (6,5%), хвороби кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини (4,6%) та хвороби органів травлення (4,04%) (рис..7) [9, с. 

46]. 

  

 

Рис.7. Структура захворюваності за класами серед всього населення у 2016 

р. (%) 

Однією з особливостей сучасної демографічної ситуації в Україні є 

набагато вищий, порівняно з розвинутими країнами світу, рівень передчасної 

смертності (за критерієм ВООЗ, передчасною вважається смертність у віці до 

65 років), на чому в останні роки акцентують увагу як вітчизняні, так і 

зарубіжні дослідники [54]. 
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А як виглядає демографічна ситуація в Україні сьогодні? На це 

запитання відповідь дав О. Панченко у своїй статті-аналізі  “Украинцев 

впервые посчитали без Крыма”. Перший висновок, який робить автор 

зазначеної вище публікації, наступний: українців за рік стало менше, ніж 43 

млн. осіб. За даними Держслужби статистики, кількість громадян України 

станом на 01.07.2014 р. складає 42,998 млн. осіб. При цьому вперше подані 

цифри без врахування жителів Криму, де проживає 1,96 млн. осіб. Тільки три 

регіони (м. Київ, Закарпатська та Рівненська області) дали невеликий приріст. 

Однак за рахунок тих, хто помер (регіонами з найвищим показником 

смертності є Донецька, Дніпропетровська та Луганська області), загальна 

кількість українців продовжує зменшуватися. 

На глибоке переконання соціолога И. Бекешкіної, додаткового спаду 

народжуваності в Україні можна буде очікувати після того, як Верховна Рада у 

квітні 2014 р. зменшила виплати при народженні дитини (тепер за другого, 

третього і так далі малюка дають 41 тис. грн., а не 60 і 120, як раніше). 

Визначемо, що основи державної політики у сфері охорони здоров’я 

викладено в низці нормативно-правових актів та програмних документів, 

визначальними з яких є [14]: 

1. Конституція України;  

2. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я; 

3. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, затверджена 

Указом Президента України від 07.12.2000 р. № 1313. 

4. укази Президента України: 

- Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я 

населення від 6.12.2005 р. № 1694/2005; 

- Про вдосконалення державного управління у сфері протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу та туберкульозу в Україні (зі змінами. Внесеними згідно з Указом 

Президента від 26.01.07 № 46/2007) від 30.11.2005 р. № 1674/2005; 

- Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 

Україні від 12.12.2007 р. № 1208/2007; 
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- Про рішення ради національної безпеки і оборони України від 18 січня 

2006 року “Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними 

інфекційними хворобами” від 14.02.2006 р. № 132/2006. 

А) постанови Кабінету Міністрів України: 

- Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Український прорив: 

для людей, а не політиків” (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 10.01.2008 р. № 14); 

- Програма діяльності Кабінету Міністрів України “Подолання впливу 

світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток” (затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 р. № 1107); 

- Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002 – 2011 

роки (затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 14.01.2002 р. № 14); 

- Національний план розвитку системи охорони здоров’я на період до 

2010 року (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2007 р. 

№ 815). 

У відповідності до положень ст. 13 Основ законодавства України про 

охорону здоров’я, Верховна рада України формує основи державної політики 

системи охорони здоров’я шляхом закріплення законодавчих засад охорони 

здоров’я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і 

пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, 

створення відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та інших 

регуляторів, затвердження загальнодержавних програм з охорони здоров’я. 

Президент України виступає гарантом права громадян на охорону 

здоров’я, забезпечує виконання законодавства про охорону здоров’я через 

систему органів державної виконавчої влади, проводить у життя державну 

політику з охорони здоров’я та здійснює інші механізми державного 

управління, передбачені Конституцією України. 

Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення державних 

цільових програм, забезпечує проведення єдиної науково-технічної політики, 

створює економічні, правові та організаційні механізми, які стимулюють 
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ефективну діяльність системи охорони здоров’я, забезпечує розвиток мережі 

закладів  охорони здоров’я, спрямовує і координує діяльність спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я, а також в межах своєї компетенції здійснює інші повноваження, 

покладені на органи державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я [74]. 

Міністерство охорони здоров’я, як спеціально уповноважений 

центральний орган виконавчої влади в системі охорони здоров’я, забезпечує 

реалізацію державної політики в цій сфері в межах повноважень, визначених 

положенням про нього, що затверджено Кабінетом Міністрів України. 

Як видно з викладеного вище, комплексний механізм управління 

охороною здоров’я в Україні на державному, регіональному і комунальному 

рівнях досить складний.   

Аналіз досліджень українських вчених дозволив визначити комплексний 

механізм державного управління як систему, яка складається з практичних 

заходів, методів, інструментів, важелів і стимулів, за допомогою яких органи 

державної влади впливають на суспільство, виробництво чи будь-яку соціальну 

систему з метою досягнення поставлених цілей [3, 7]. 

Відповідальність за стан здоров’я населення та інвестиції на покращання 

розглядаються як внесок у розвиток економіки та боротьбу з бідністю. 

Пріоритетний розвиток відображено у Національному плані дій з охорони 

здоров’я на виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 року 

№504/2011 “Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо 

впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки “Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” [49, 50]. 

Рівень здоров’я, його збереження і покращання є медико-соціальною 

проблемою, яка потребує свого оптимального вирішення залежно від тих чи 

інших умов сьогодення, при зміні яких виникає необхідність вдосконалення 

організації та управління системи заходів на досягнення мети — продовження 

тривалості якісного життя.  
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Основою підвищення ефективності державного управління охороною 

здоров’я є вдосконалення регулювання системи надання медичної допомоги 

населенню України. Пропонована структура механізму державного 

регулювання системи надання медичної допомоги за функціональною ознакою 

включає три основні підсистеми: державне регулювання на різних рівнях 

(загальнодержавному, регіональному, локальному), громадське регулювання з 

боку населення регіонів, саморегулювання та саморозвиток на мікрорівні. 

Таким чином, механізм виражатиме типову форму поєднання елементів 

ринкової саморегуляції з елементами демократичного державного регулювання, 

властиву сучасній соціально-орієнтованій економіці [30, 44]. 

Здоров’я досягається шляхом складних і постійно активних зусиль усіх 

структур та систем суспільства й держави, які беруть участь у процесі 

життєзабезпечення. При наявності соціальної спрямованості держави, воно 

посідає одне з провідних місць у створенні благ життя. У більшості розвинених 

держав світу право на життя і життєзабезпечення визначається і закріплюється 

у конституціях і подальших законодавчих актах. Тобто, норма закону закріплює 

правові умови для економічного розвитку лікувальних закладів будь-якої 

форми власності. Чинні сьогодні  нормативно-правові документи України не 

систематизовані, розмиті і, як інструмент удосконалення державного 

управління галуззю, не вичерпують повноцінне юридичне забезпечення 

ринкових відносин, але чітко вказують, що розвиток ефективної медичної 

допомоги залежить від ринкової стратегії галузі [9]. 

Економіка охорони здоров’я, яка є підсистемою загальнодержавної 

економічної системи, не може розвиватися ізольовано від змін, що у ній 

відбуваються. Історичний досвід планування державної системи охорони 

здоров’я виказав багато недоліків у галузі. Це й командно-адміністративний 

метод управління, й залишковий принцип фінансування, й низька офіційна 

заробітна плата медичних працівників, що не стимулює ефективну роботу, 

неадекватне забезпечення фармацевтичними ліками і матеріалами разового 

користування, зберігання застарілого медичного устаткування при 
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недостатньому фінансуванні технічного відновлення, відсутність відтворення 

основних фондів (будинки, спорудження, комунікації, комунальні служби) та 

ін. Усе це визначає необхідність більш інтенсивного вивчення економічних 

процесів реформації державного управління охороною здоров’я [37]. 

Для забезпечення конституційного права громадян України на 

отримання безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я та державного захисту цього права, реформа галузі 

передбачає побудову ефективної системи медичного обслуговування населення 

допомоги, що передбачає надання доступних та якісних медичних послуг [56]. 

Аналіз ситуації, яка склалась наразі в системі охорони здоров’я України, 

свідчить про те, що принципи діяльності цієї галузі не відповідають сучасним 

економічним умовам держави. 

У структурі видатків на охорону здоров’я України близько 60-70% 

виділених коштів припадає на фонд оплати праці та його нарахування (за 

оцінкою ВООЗ, якщо питома 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 останнього не перевищував 3,4% обсягу ВВП за 

мінімальної потреби у 5% (водночас у розвинутих європейських країнах цей 

показник перевищує 10%). Забезпечення державних гарантій щодо надання 

безоплатної медичної допомоги (відповідно до ст. 49 Конституції України) [1] 

залежить від економічної спроможності держави, від можливості держави 

забезпечити фінансування закладів охорони здоров’я. Нині система охорони 

здоров’я знаходиться в критичній ситуації, яка потребує рішучих дій з боку 

держави. 

Таким чином, ресурси охорони здоров’я практично вичерпані і без 

рішучого здійснення реформи галузі втримати контроль за станом здоров'я 

населення, насамперед за інфекційними захворюваннями та хворобами, що 
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зумовлюють більшу частку смертності та інвалідизації осіб працездатного віку, 

що досягли критичної межі, буде не можливо [19, 24, 29]. 

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. 

Системний аналіз літературних джерел за темою дослідження дає 

підстави стверджувати, що ключовими проблемами охорони здоров’я 

населення України є наступні [14]: 

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 третинного рівнів; 

4) брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; 

5) низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, 

засоби збереження здоров’я та активного дозвілля; 

6) неефективність державної політики щодо формування 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 впливають на 

створення умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення 

ефективності використання в системі охорони здоров’я людських, матеріально-

технічних та фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

На глибоке переконання автора дисертаційного дослідження, 

можливими шляхами удосконалення системи фінансування галузі охорони 

здоров’я є такі: об'єднання фінансових ресурсів для первинної, вторинної та 
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третинної медичної допомоги, збільшення питомої ваги видатків на первинну 

медичну допомогу в загальному обсязі фінансування, перехід від кошторисного 

фінансування галузі до самостійного розподілу коштів шляхом запровадження 

системи державної закупівлі медичних послуг, формування системи єдиних 

економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги. 

Виходячи з викладеного вище, робимо висновок, що чинна система 

охорони здоров’я в Україні вкрай неефективна. Головною причиною її 

неефективності є модель фінансування охорони здоров’я, що не дає державі 

змоги забезпечити гідний рівень надання медичних послуг. Ініційована урядом 

у 2012 р. пілотна програма має на меті визначення нових підходів до 

фінансування системи охорони здоров’я, які захищатимуть інтереси і 

користувачів медичних послуг, і надавачів цих послуг [37]. 

Незалежно від засобів впливу на ринок розрізнюють такі методи 

державного регулювання, як правові, адміністративні та економічні. 

Сутність положень реформи національної системи охорони здоров’я має 

бути ретельно продумана, 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 

галузей. Для цього потрібні кваліфіковані експерти з кількох галузей. 

Неправильне регулювання може лише посилити помилку ринку. 

Одним із способів усунення неефективності державного регулювання є 

забезпечення виконання і контроль дотримання регулятивних вимог. 

Вказана мета досягається шляхом контролю загальної кількості лікарів 

та різних спеціалістів; розповсюдження нових технологій і лікувальних засобів. 

При введенні в Україні обов’язкового медичного страхування потрібні будуть 

регулюючі норми для забезпечення платоспроможності страхових компаній, 

обмеження вибірковості страховиків щодо ризиків, а також монополії. 

У табл. 1.3  наводиться узагальнення основних видів регулювання, які 

застосовуються у системі охорони здоров’я, регулятивні інструменти і 

механізми застосування. Основною причиною застосування регулюючих норм 
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стосовно лікувальних засобів є гарантування їх безпечності та ефективності 

[65]. 

 

Таблиця 3 

Основні види державного регулювання галузі охорони здоров’я 
Основні напрямки 

застосування 

регулювання 

Обґрунтування 
Регулятивні 

інструменти 

Забезпечення 

виконання 

Введення стандартів 

на медичні технології 

та охорону 

навколишнього 

середовища. 

Неякісне 

забезпечення 

безпечності води, 

повітря, продуктів 

харчування, 

лікувальних засобів, 

тощо. 

Надання якості 

медичних послуг. 

Введення стандартів на 

лікувальні засоби без 

домішок і безпечність 

медичних послуг. 

Закони про 

ліцензування медичної 

діяльності. 

Кримінальне право. 

Делегування 

повноважень та 

контролю професійним 

саморегулюючим 

органам і державним 

радам. 

Розробка тестів, 

керівництв і критеріїв 

для перевірки 

практичного 

дотримання норм. 

Анулювання ліцензій. 

Відкритий 

адміністративний 

розгляд. 

Кримінальне 

покарання. 

Медичне страхування Забезпечення рівних 

прав на охорону 

здоров’я. 

Ризики медичної 

допомоги. 

Добровільне медичне 

страхування. 

Обов’язкове медичне 

страхування. 

Права пацієнта. 

Законодавство, що 

забороняє 

дискримінацію і 

вибірковість щодо 

ризиків. 

Кримінальні і 

цивільно-правові 

санкції, включаючи 

такі контракти, що не 

мають позовної сили. 

Стримування затрат та 

фінансування 

Виправлення 

помилок ринку, 

розподілу бюджету. 

Закони, що регулюють 

ціни на медичні 

послуги і лікувальні 

засоби; регулювання та 

обмеження загального 

бюджету. 

Кримінальні і 

цивільно-правові 

санкції, включаючи 

аудит і виконання 

умов контракту. 

Розкриття змісту 

інформації 

Забезпечення 

інформованості 

споживачів при 

купівлі медичних 

послуг. 

Маркування. 

Обмеження на рекламу. 

Закони про розкриття 

змісту інформації. 

Закони про 

інформування 

громадськості. 

Перевірка і контроль. 

Цивільні та 

кримінальні штрафні 

санкції. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ОЦІНКА СУЧАСНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

2.1. Державний менеджмент формування системи охорони 

здоров’я  

 

 

 

Глобальні зміни в суспільно-політичному та соціально-економічному 

житті України з усією очевидністю поставили на порядок денний питання 

про кардинальні зміни в питаннях організації та державному управлінні 

системою охорони здоров’я як важливої соціальної сфери держави. 

Мінливе зовнішнє оточення системи охорони здоров’я підвищує 

попит на досвід та знання у галузі державного управління цією системою. 

Все більш зростає потреба в управлінні закладами охорони здоров’я з 

виходом поза їх межі, для того, щоб організації були здатні вчасно 

реагувати на появу нових технологій лікування, нових економіко-

організаційних механізмів державного управління  фінансовими 

розрахунками, нових уподобань споживачів та зростання відповідальності 

медичних працівників та адміністраторів на якісно новому етапі розвитку 

системи охорони здоров’я. Багато в чому вдосконалення системи 

державного управління охороною здоров’я залежатиме від людей, які 

будуть здійснювати цей процес та керувати ним. Ідеться про підготовку 

нового покоління фахівців-менеджерів та керівників, здатних на сучасному 

рівні здійснювати управління закладами охорони здоров’я. Вирішення 

цього завдання потребує розвиненої теоретичної бази для підготовки 

спеціалістів належного рівня.  

Проблеми менеджменту і маркетингу в охороні здоров’я вивчали М. 
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Білинська, О. Виноградов, Ю. Вороненко, В. Загородній, І. Солоненко, 

М. Шутов та інші дослідникиУправління як діяльність існує відтоді, як у 

людей виникла потреба спільної праці. Мабуть, не варто пояснювати, якою 

мірою у складному суспільстві ХХІ сторіччя потрібні управлінські якості. 

Адже управління організаціями, у тому числі закладами охорони здоров’я, 

в умовах ринкової економіки значно складніше, ніж при централізованій 

командно-адміністративній системі. Це пов’язано як з розширенням їх прав 

та відповідальності управлінців, так і з необхідністю гнучкої адаптації до 

швидких змін навколишнього середовища. В цих умовах виникають нові 

цілі та завдання, яких раніше організації самостійно не вирішували і навіть 

не ставили; змінюються форми власності; виникають нові господарські 

зв’язки [33]. 

Проблеми, які постають у зв’язку із цим, неможливо вирішити без 

сучасного професійного менеджменту, а по мірі закріплення нових 

соціальних та економічних відносин його роль буде підвищуватись, 

оскільки менеджмент – це потужний двигун і прискорювач суспільного 

розвитку. 

Перед тим, як зупинитись на висвітленні питання менеджменту і 

маркетингу в системі охорони здоров’я, автор вважає за доцільне: 

а) здійснити короткий аналіз  понять та видів господарської 

діяльності; 

б) висвітлити особливості послуг охорони здоров’я та особливості 

мотивації в неприбутковому закладі охорони здоров’я. 

Поняття господарської діяльності наводиться в ст. 3 Господарського 

Кодексу України (далі — ГК). Під господарською діяльністю розуміють 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, 

спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи 

надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. 

Класичні ознаки господарської діяльності, наголошуючи на її 

суспільно корисному характері, наводить відомий український дослідник 
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В. С. Щербина. На його думку, суспільно корисна господарська діяльність, 

по-перше, полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні 

послуг не для власних потреб виробника, а для задоволення потреб інших 

осіб. По-друге, виконується на професійних засадах; по-третє, результати 

такої діяльності мають реалізовуватися за плату, тобто функціонувати як 

товар і, на кінець, по-четверте, господарська діяльність поєднує як 

приватні інтереси виробника, так і публічні інтереси (держави, суспільства, 

значних верств населення тощо. 

Виходячи зі змісту ст. 3, 42, 52 ГК загальні різновиди господарської 

діяльності можна згрупувати наступним чином: 

1) комерційна господарська діяльність (підприємництво) — 

господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і 

соціальних результатів та з метою одержання прибутку;  

2) некомерційна господарська діяльність — господарська діяльність, 

що здійснюється без мети одержання прибутку; 

3) господарське забезпеченням діяльності негосподарюючих 

суб’єктів — діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на 

створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх 

функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів 

господарювання. 

Слід зауважити, що вичерпний перелік видів господарської 

діяльності, які підлягають ліцензуванню (а саме — 57 видів господарської 

діяльності), встановлює Закон України “Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності” від 01.06.2000 р. 

Водночас,  відповідно до ст. 259 ГК вид господарської діяльності має 

місце в разі об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, 

сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної 

продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з 

єдиного простого процесу або охоплювати низку процесів, кожний з яких 

входить до відповідної категорії класифікації. 
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Виходячи з положень розд. VІ, VІІ ГК можна виокремити такі види 

господарської діяльності економіко-організаційного механізму державного 

управління: 

1. Господарсько-торговельна діяльність — діяльність, що її 

здійснюють суб’єкти господарювання у сфері товарного обігу, спрямована 

на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів 

народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує їх 

реалізацію через надання відповідних послуг. 

Залежно від ринку (внутрішнього чи зовнішнього), у межах якого 

здійснюється товарний обіг, господарсько-торговельна діяльність виступає 

як внутрішня або зовнішня торгівля. 

Господарсько-торговельна діяльність може вестися суб’єктами 

господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут; 

енергопостачання; заготівля; оптова торгівля; роздрібна торгівля і 

громадське харчування; продаж і передача в оренду засобів виробництва; 

комерційне посередництво у здійсненні торговельної діяльності та інша 

допоміжна діяльність із забезпечення реалізації товарів (послуг) у сфері 

обігу. 

Господарсько-торговельна діяльність опосередковується 

господарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподарської 

продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, обміну (бартеру), 

лізингу та іншими договорами. 

2. Агентська діяльність — комерційне посередництво, що полягає в 

наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання під час 

здійснення ними господарської діяльності способом посередництва від 

імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він 

представляє. Комерційне посередництво є підприємницькою діяльністю. 

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання 

(громадянин або юридична особа), який за повноваженням, що ґрунтується 

на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. 
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Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоч і в чужих 

інтересах, але від власного імені. 

3. Перевезення вантажів — господарська діяльність, пов’язана з 

переміщенням продукції виробничо-технічного призначення та виробів 

народного споживання залізницями, автомобільними дорогами, водними та 

повітряними шляхами, а також транспортування продукції 

трубопроводами. 

Суб’єктами відносин перевезення вантажів є перевізники, ван-

тажовідправники та вантажоодержувачі. 

Перевезення вантажів здійснюють вантажний залізничний транспорт, 

автомобільний вантажний транспорт, морський вантажний транспорт та 

вантажний внутрішній флот, авіаційний вантажний транспорт, 

трубопровідний транспорт, космічний транспорт, інші види транспорту. 

Допоміжним видом діяльності, пов’язаним з перевезенням вантажів, є 

транспортна експедиція. 

4. Капітальне будівництво — будівництво об’єктів виробничого та 

іншого призначення, підготовка будівельних ділянок, роботи з обладнання 

будівель, роботи з завершення будівництва, прикладні та експериментальні 

дослідження і розробки тощо, які виконуються суб’єктами господарювання 

для інших суб’єктів або на їх замовлення та здійснюються на умовах 

підряду. 

5. Інноваційна діяльність — діяльність учасників господарських 

відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою 

виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими 

строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних 

досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя. 

Фінансова діяльність включає грошове та інше фінансове 

посередництво, страхування, а також допоміжну діяльність у сфері фінансів 

і страхування. 

6. Фінансове посередництво — діяльність, пов’язана з отриманням та 
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перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених 

законодавством. Фінансове посередництво здійснюють установи банків та 

інші фінансово-кредитні організації. 

Страхування у сфері господарювання — це діяльність, скерована на 

покриття довготермінових та короткотермінових ризиків суб’єктів 

господарювання з використанням заощаджень через кредитно-фінансову 

систему або без такого використання. 

Допоміжною діяльністю у сфері фінансів та страхування є 

недержавне управління фінансовими ринками, біржові операції з 

фондовими цінностями, інші види діяльності (посередництво у 

кредитуванні, фінансові консультації, діяльність, пов’язана з іноземною 

валютою, страхуванням вантажів, оцінювання страхового ризику та 

збитків, інші види допоміжної діяльності). 

7. Комерційна концесія — за договором комерційної концесії одна 

сторона  зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) на термін 

або без визначення терміну право використання в підприємницькій 

діяльності користувача комплексу прав, належних правоволодільцеві, а 

користувач зобов’язується додержувати умов використання наданих йому 

прав та сплатити правоволодільцеві обумовлену договором винагороду. 

Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу 

наданих користувачеві прав, ділової репутації і комерційного досвіду 

правоволодільця в повному обсязі, із зазначенням або без зазначення 

території використання щодо певної сфери підприємницької діяльності. 

8. Зовнішньоекономічна діяльність — господарська діяльність, під 

час здійснення якої майно та/або робоча сила перетинають митний кордон 

України. 

Крім того, розд. VІІІ ГК установлює спеціальні режими 

господарювання, а саме: 

1) спеціальна (вільна) економічна зона — частина території України, 

на якій установлено спеціальний правовий режим господарської діяльності, 
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особливий порядок застосування та дії законодавства України. На території 

спеціальної (вільної) економічної зони можуть запроваджуватися пільгові 

митні, податкові, валютно-фінансові та інші умови підприємництва 

вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Спеціальні (вільні) економічні зони створюються для залучення 

інвестицій та ефективного їх використання, активізації спільної з 

іноземними інвесторами підприємницької діяльності з метою збільшення 

експорту товарів, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції і 

послуг, упровадження нових технологій, розвитку інфраструктури ринку, 

поліпшення використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, 

прискорення соціально-економічного розвитку України; 

2) концесія — це надання з метою задоволення суспільних потреб 

уповноваженим органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування на підставі концесійного договору на платній та строковій 

основі вітчизняним або іноземним суб’єктам господарювання 

(концесіонерам) права на створення (будівництво) та/або управління 

(експлуатацію) об’єктом концесії за умови взяття концесіонером на себе 

відповідних зобов’язань, майнової відповідальності і підприємницького 

ризику. 

3) інші види спеціальних режимів господарської діяльності: 

а) виключна (морська) економічна зона України;  

б) здійснення господарської діяльності на державному кордоні 

України;  

в) здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших 

охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що особливо охороняються; 

г) господарська діяльність у Збройних Силах України; 

д) здійснення господарської діяльності на території пріоритетного 

розвитку; 

е) здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної екологічної ситуації і в умовах воєнного стану. 
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Визначемо тепер особливості послуг охорони здоров’я та особливості 

мотивації  в неприбутковому закладі охорони здоров’я. Такі особливості 

послуг охорони здоров’я обумовлюються тим, що: 

  споживачам бракує знань про послуги (асиметричність 

інформації); 

  надавачі відіграють роль посередників та впливають на попит; 

 невизначеність обсягу споживання та ціни; 

 брак гнучкості стосовно пропозиції; 

 зовнішні ефекти. 

Особливості мотивації в неприбутковому закладі охорони здоров’я 

визначаються наступним: 

 заклад повинен мати чіткі, добре сформульовані цілі і завдання 

діяльності, затверджені в місії закладу та документах стратегічного 

планування; 

 не дивлячись на певну автономність в діяльності закладу 

охорони здоров’я відображені цілі інших суб”єктів соціуму, які 

зацікавлені в його успішній роботі; 

 орган державного управління та місцевого самоврядування, 

який надає річний бюджет, очікує від закладу вмілого і ефективного 

використання ресурсів та прагне якнайповніше задовольнити 

очікування громадян; 

 наглядова рада, яка представляє територіальну громаду 

(платників податків), відповідає за життєздатність закладу, якість 

послуг та професійний престиж організації;   

 лікарі, які прагнуть мати необмежений доступ до пацієнтів, 

лікарняних ліжок, медичного обладнання та технологій – претендують 

на відповідну заробітну плату; 

 штат закладу охорони здоров’я, який бореться за ресурси і 

доступ до найкращих медичних технологій – робить це з метою 
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найповнішого забезпечення можливого набору послуг для пацієнтів.  

З викладеного вище випливає висновок: фінансові потоки, що 

надходять на рахунок лікувально-профілактичного закладу з різних 

джерел, не лише помітно прискорять формування нового зразка системи 

охорони здоров’я України, а й стануть матеріальним свідченням 

безальтернативності принципу економічних відносин між пацієнтом та 

медициною.   

Після короткого “екскурсу” статтями ГК України, якими 

регламентована господарська діяльність та конкретизовані її види та 

після конспективного висвітлення особливостей послуг охорони 

здоров’я  й особливостей мотивації в неприбутковому закладі охорони 

здоров’я -  продовжимо дослідження ролі та місця менеджменту і 

маркетингу в системі охорони здоров’я 

Менеджмент – це діяльність, що спрямована на вдосконалення 

форм управління, підвищення ефективності виробництва за допомогою 

сукупності принципів, методів і засобів, що активізують трудову 

діяльність, інтелект і мотиви поведінки як окремих співробітників, так і 

колективу загалом) [33]. 

Варто зазначити, що менеджмент виникає тоді, коли відбувається 

об’єднання людей для спільного виконання будь-якої діяльності. 

Керуюча сторона – це суб’єкт управління, керовані – об’єкти 

управління (колективи, окремі працівники). Основу управлінської 

діяльності становлять способи впливу керуючих на об’єкти управління.  

У системі охорони здоров’я суб’єктами управління є керівники 

управлінь охорони здоров’я, головні лікарі та їх заступники, завідувачі 

відділеннями, директори та начальники клінік, керівники приватних 

підприємств. Об’єктами управління є працівники, колективи, що діють 

згідно з приписами, а також будь-які господарські та економічні 

об’єкти, що піддаються певній трансформації з волі суб’єкта (який 

розпоряджається цим об’єктом). 
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Менеджмент – специфічний орган сучасних організацій. Без нього 

організація як цілісне утворення не може існувати і працювати 

ефективно. Апарат управління є складовою частиною будь-якої 

організації і асоціюється з поняттям її менеджменту. Головним 

завданням людей, зайнятих в організації, є ефективне використання і 

координація всіх ресурсів організації (капіталу, будівель, обладнання, 

матеріалів, праці, інформації) для досягнення її цілей. Таким чином, 

менеджмент являє собою цілеспрямований вплив на діяльність усіх 

працівників організації для успішного досягнення ними цілей шляхом 

продуктивного використання ресурсів) [6]. 

Організація ефективного співробітництва багатьох людей – це 

основа менеджменту. Менеджеру доводиться співпрацювати зі своїми 

колегами, представниками інших організацій, а також з керівництвом, і 

організовувати продуктивну діяльність підлеглих. Для того щоб спільна 

праця певної групи людей була продуктивною, потрібно налагоджувати 

взаємоприйнятні стосунки не тільки з вищим керівництвом, а й зі 

своїми підлеглими. Далеко не завжди найкращою формою відносин з 

підлеглими є командування, розпорядництво. Більш продуктивною 

формою взаємовідносин між керівником і підлеглим дедалі частіше 

вважається співпраця, в якій кожен з учасників бере на себе певні 

зобов’язання і відповідальність стосовно виконання спільної роботи. 

Управлінська вертикаль перетворюється на управлінську горизонталь. 

Така організація ефективного співробітництва дістала назву синергії. 

Словник іншомовних слів визначає слово “синергічність” як 

співробітництво, співдружність, як такий варіант реакції організму на 

комбіновану дію двох або декількох лікарських речовин, котрий 

характеризується тим, що отриманий результат перевищує дію, яку 

справляє кожний компонент окремо. Таким чином, термін 

“синергічність” має медичне походження і означає, власне, 

підсилювальний ефект. Стосовно менеджменту термін “синергія” почав 
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використовуватись у другій половині ХХ століття. 

Синергія (синергічність) являє собою ефект підвищення 

результативності за рахунок використання взаємозв’язків і 

взаємопідсилення різних видів діяльності, коли загальний ефект 

перевищує суму показників віддачі всіх ресурсів, що діють незалежно. 

Формула синергії: “2 + 2 = 5, 6, ..., N” показує, що загальна віддача всіх 

факторів у організації вища ніж сума показників незалежного 

використання цих факторів підрозділами (працівниками) організації, 

тобто коли б вони діяли окремо. Питання про те, наскільки цей ефект 

перевищує арифметичну суму, пов’язане з якістю менеджменту і 

ступенем взаємодоповнення складових.  

Необхідно враховувати чотири основні види синергії, які існують 

у сфері менеджменту.  

1. Ринкова синергія – додатковий продаж одного або декількох 

продуктів (послуг) на одному або декількох інших ринках. 

2. Економічна (затратна) синергія пов’язана зі зниженням 

витрат на виробництво і продаж продукції (послуг) за рахунок 

використання тих самих інженерних підрозділів для проектування, 

більш щільного завантаження наявних виробничих потужностей, 

каналів розподілу, утилізації відходів тощо. У цьому разі поєднання 

виробничих процесів істотно скорочує витрати порівняно з 

відокремленими процесами.  

3. Технологічна синергія – трансфер технологій з однієї сфери 

застосування до іншої і, таким чином, відкриття нових ринків 

застосування наявних технологій. Завдяки технологічній синергії 

прибуткові нові ринки можуть бути захоплені без дорогого виведення 

на ці ринки нових продуктів. 

4. Менеджерська синергія також базується на трансфері, але 

управлінських знань, навичок, досвіду. Наприклад, організація з 

незадовільним веденням обліку наймає керівника, який має добру 
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підготовку в даній сфері. Якщо цей керівник не тільки використовує у 

своїй професійній діяльності свої знання та навички у сфері обліку, а й 

передає їх іншим, то відбувається менеджерська синергія, яка дає значні 

переваги організації [106]. 

Маркетинг – це комплексна діяльність фахівців з організації 

виробництва та реалізації продукції чи послуг, що орієнтована на 

задоволення потреб населення з урахуванням виявленого раніше 

попиту, а також можливого прибутку.  

У структурі маркетингу важливим елементом є поняття потреби. 

Потреба – це певний вид необхідності (фізіологічної, соціальної, 

особистісно-споживчої) з урахуванням особливостей способу життя, 

культурного рівня та психологічної орієнтації особистості.  

Попит – це потреба, що підкріплена купівельною спроможністю. 

Пропозиція (товар, задоволення потреби) – це послуги, що 

пропонуються з урахуванням купівельного попиту і вартості. 

Маркетингові послуги дозволяють реалізувати товар (послугу) у 

тих випадках, коли визначена потреба населення, коли послуга має 

конкурентну якість, а її вартість задовольняє обидві сторони. Маркетинг 

може дозволяти реалізувати послугу (товар) за допомогою обміну. 

Угода – комерційний обмін цінностями між двома сторонами. 

Умови угоди, окрім загальної згоди, повинні визначатися 

законодавством. 

Ринок є сукупністю існуючих і потенційних покупців товару 

(ринок товару, послуг, трудових ресурсів і т.д.). 

У зв'язку з викладеним вище маркетинг – це діяльність з 

виробництва та реалізації товару (послуг), що спрямована на 

задоволення попиту і потреб, з урахуванням якості і вартості. 

Складовими елементами ринку є комерційні банки, біржі праці, 

постачальники, клієнти, профспілки. В охороні здоров’я ринок 

представлений державними установами охорони здоров’я. Окрім того, 
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існує: ринок пацієнтів; ринок ідей; ринок фармакологічної продукції; 

ринок виробів медичного призначення і медичної техніки; ринок 

предметів і послуг в області санітарії та гігієни; ринок послуг в галузі 

фізичної культури; ринок системи медичної освіти; ринок медичних 

послуг і нетрадиційних способів лікування та оздоровлення; ринок 

медичного страхування тощо. Кожен з видів ринку розподіляється на 

сегменти і види послуг, які реалізують менеджери і продавці. Сегменти 

ринку визначаються з урахуванням медико-географічних особливостей, 

віково-статевих, кліматичних, психологічних та інших умов. 

Ринок медичних послуг – це сукупність медичних технологій, 

виробів медичного призначення і медичної техніки, методів організації 

медичної діяльності, фармакологічних засобів, лікарського впливу і 

профілактики. Система маркетингу будь-якого медичного закладу 

повинна надавати відповідь на такі питання: 

- яка ситуація з наявністю послуг (товару) серед певної групи 

населення або на певній території? 

- який попит на даний вид послуг (товар)? 

- якими є виробничі і транспортні витрати на виготовлення і 

доставку товару (реалізацію послуг), тобто собівартість? 

- якою є споживча вартість товару (послуг) на місцевому 

ринку? 

- яка купівельна спроможність населення? 

- що є виграшними, переважаючими характеристиками 

пропонованої продукції (або послуг) у порівнянні з існуючими на 

ринку? 

- чи існують достатні медичні, маркетингові, психологічні та 

рекламні умови для впливу на потреби?[131] 

Для медичних послуг застосовуються: монопольні ціни 

(встановлюються виробником); номінальні ціни з урахуванням 

собівартості і мінімальної прибутковості; оптові ціни (для організацій 
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відпускається велика кількість товару зі значною знижкою); роздрібні 

ціни (у магазині) з урахуванням допустимих націнок і вигоди 

організації-продавця; ринкові ціни (рівнозначні роздрібним) 

(визначаються групою суб'єктів-продавців з урахуванням загальної 

вигоди); ковзаючі ціни (встановлюються з урахуванням різних умов); 

фіксовані ціни (визначаються державою, асоціаціями споживачів, 

договорами тощо). 

Одним з головних правил маркетингової діяльності є 

багатоканальність збуту і реалізації товару (послуг). Наявність багатьох 

груп споживачів різної статі, віку, соціального стану, зацікавлених у 

даному виді послуг, може підтримуватися на основі постійного 

психологічного впливу на споживача (напр., за допомогою реклами).  

Медичні послуги, як і будь-який товар, мають свої стадії 

життєвого циклу, знання яких має важливе значення в маркетингу. 

Ними є: - стадія введення послуги на ринок; - стадія зростання потреби; 

- стадія зрілості і насичення; - стадія занепаду потреби. 

Існують три типи маркетингового контролю: контроль виконання 

річного плану, контроль прибутковості і контроль виконання 

стратегічних установок. 

При організації належної системи маркетингу медичних послуг 

медичні установи повинні враховувати: 

- можливості споживача (кількість, концентрація, 

платоспроможність, структура захворюваності);  

- можливості лікувального закладу (оснащеність, стан 

кадрового забезпечення, ліцензування послуг, фондозабезпеченість 

новою технікою, досвід комерційної діяльності);  

- якість, рівень і доступність медичних послуг (набір послуг, 

їх кількість, додаткові, бажані і обов'язкові послуги, можливості 

вдосконалення та оновлення послуг, їх новизна, практичний і медичний 

ефект тощо); 
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- конкуренцію (кількість аналогічних послуг, їх якість і 

ефективність, оснащеність новітньою технікою, професійний рівень 

фахівців і їх авторитет в інших установах). 

Стратегія маркетингу (поведінка на медичному ринку) 

розподіляється на стратегії щодо продукту (послуги) і стратегії щодо 

ринку. Напрямами стратегії маркетингу для медичних установ можуть 

бути наступні: 

- підвищення якості споживчих властивостей товару (послуги) 

(наприклад, використання приладів з високою точністю для оцінки 

стану організму, експрес-методик тощо); 

- надійність виробу, його гарантоване обслуговування і 

ремонт; 

- престижність фірми і закріплення її як лідера у даній 

послузі; 

- продаж товару (послуг) із супутніми корисними послугами;  

- наявність новизни, що підвищує упізнаваність продукту, 

поліпшує можливість використання і естетичне сприйняття, підсилює 

ефективність тощо. 

Одним з видів маркетингової стратегії в сучасній охороні здоров’я 

повинна стати стратегія соціально-етичного маркетингу, що передбачає 

ведення лікувально-профілактичної діяльності, продажу товарів та 

послуг для окремих спеціальних груп населення (пенсіонерів, ветеранів 

війни та праці, одиноких, малозабезпечених, багатодітних осіб, осіб із 

соціально значущими захворюваннями тощо). У комерційній діяльності 

обов'язково повинні бути передбачені програми спонсорства, зниження 

цін, благодійності, чесності, етичної спрямованості. Сприятливий імідж 

медичної організації, її щира благодійність створюють психологічну 

довіру, та, в кінцевому рахунку – медичний та економічний ефект) [46]. 

Аналіз управління визначається принципами, методами, 

функціями і цілями управління. 
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Науковцями виділяються такі принципи управління: 

- організаційні, координаційні та оперативні, що спрямовані 

на активізацію і посилення мотивації діяльності кожного співробітника 

і всього колективу. Серед них: влада і відповідальність; 

єдиноначальність; єдність керівництва; централізація; лінійне 

управління; порядок; стабільність; ініціатива; 

- принципи розвитку, спрямовані на оптимізацію 

взаємовідносин та підвищення ефективності колективної діяльності (це 

– дисципліна, справедливість, підпорядкування індивідуальних 

інтересів загальним, кооперативний дух, сталість персоналу, 

винагороди та ін.); 

- принципи підвищення іміджу, авторитету, представництва 

установи. 

Методи управління розподіляються на організаційно-розпорядчі, 

економіко-господарські, правові та соціально-психологічні. До методів 

управління відносять: 

- методи підкріплення і стимулювання; 

- методи регулювання поведінки; 

- методи з оптимізації трудового процесу і зростання 

відповідальності співробітників; 

- розвиток ініціативи співробітників і підвищення 

індивідуальної майстерності. 

Функції управління визначаються рівнем системи управління. 

Система управління будь-якого об'єкта має три рівні: стратегічний, 

тактичний та оперативний [130].  

На стратегічному рівні визначаються цілі і можливі результати в 

перспективі.  

Тактичний рівень дозволяє оптимально визначити конкретні 

завдання, організацію, поетапне виконання і контроль результатів.  

Оперативний рівень забезпечує ефективне виконання виробничих 
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процесів з оптимальним використанням наявних ресурсів. До цього 

рівня можна віднести облік, контроль і аналіз діяльності вже 

функціонуючих структур. 

Серед функцій управління головними є такі: 

- технічні операції – виробництво (для медичних установ до 

виробничих функцій відносяться діагностика, експертиза, реабілітація, 

заходи профілактики та ін.); 

- комерційні – купівля, продаж, обмін (для медичних установ 

це продаж окремих видів медичних послуг); 

- фінансові операції – залучення коштів та розпорядження 

ними для здійснення діяльності; 

- страхові – страхування та охорона майна й осіб; 

- облікові – бухгалтерія, облік, статистика та ін.; 

- адміністративні – перспективне програмно-цільове 

планування, організація, координація, розпорядчі функції і контроль.  

Цілями управління можуть бути: вирішення проблем, реалізація 

конкретних обов’язків, самовдосконалення. 

Цілям і функціям управління відповідає певна установка 

(технічна, комерційна, адміністративна, фінансова, облікова, страхова). 

Кожна установка орієнтується на групу якостей і знань, що 

визначаються такими параметрами, як фізичне здоров'я, розумові 

здібності (розважливість, гнучкість розуму, рівень кругозору), моральні 

якості (енергія, свідомість, відповідальність, почуття обов’язку, почуття 

гідності, доброта, тактовність, чесність), спеціальні (професійні) знання 

і досвід роботи. 

Процес управління включає: планування, організацію, 

розпорядництво, координацію, контроль, аналіз, оцінку ефективності, 

прийняття рішення, підбір персоналу, мотивацію і оптимізацію 

індивідуальної діяльності, представництво та ведення переговорів і 

укладення угод. 
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Алгоритм (послідовність) управлінських рішень: 

- постановка цілі і завдання (програмно-цільове планування); 

- збір необхідної інформації; 

- моделювання і попередня експертиза можливих рішень; 

- прийняття управлінського рішення; 

- організація виконання рішення; 

- контроль виконання рішення; 

- оцінка ефективності і коригування результатів діяльності. 

Для ефективного управління закладами охорони здоров’я важливі 

мотивація (зацікавлена діяльність і прихильність персоналу), поєднання 

виробничих, фізіологічних і психологічних орієнтирів. Серед якісних 

способів впливу на колектив у менеджменті важливу роль відіграє стиль 

лідерства (сукупність методів управління та психологія управління) [45, 

с. 54]. Існують такі основні стилі лідерства: директорський стиль; стиль 

лідера-організатора; особовий стиль; демократичний стиль; прагнення 

задати темп роботи; наставницький стиль. Успішне лідерство керівника 

є можливим при використанні різних стилів керівництва. 

Таким чином, менеджмент і маркетинг в системі охорони здоров’я 

визначаються як інтеграційні процеси, за допомогою яких професійно 

підготовлені спеціалісти формують організації і управляють ними 

шляхом постановки цілей і розробки методів їх досягнення. Процес 

менеджменту передбачає виконання функцій планування, організації, 

координації, мотивації, при здійсненні яких менеджери забезпечують 

умови для продуктивної ефективної праці зайнятих в організації 

працівників і одержання результатів, які відповідають цілям. Тому 

менеджмент є також і вмінням досягати поставлених цілей, 

спрямовуючи працю, інтелект, поведінку людей, які працюють в 

організації. Це є підставою для розгляду менеджменту як процесу 

впливу на діяльність окремого працівника, групи і організації в цілому з 

метою досягнення максимальних результатів праці.  
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Успішному здійсненню реформ в охороні здоров’я може сприяти 

впровадження принципів менеджменту і маркетингу, економічних і 

соціально-психологічних методів в управлінні закладами охорони 

здоров’я. Важливим є заміна ролі організатора, яка була типовою в 

умовах централізованого управління, на роль менеджера (управлінця).  

На переконання автора поглибленому розумінню викладеного 

вище, сприятиме розгляд питання попиту та пропозиції на ринку 

медичних послуг.   

Одним з основних напрямів розвитку системи охорони здоров’я в 

Україні на сучасному етапі є перебудова державного управління 

галуззю з метою забезпечення реалізації державної політики, 

спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я населення в нових 

соціально-економічних умовах. Державне регулювання ринкових 

відносин у галузі охорони здоров’я, трансформація потенціалу галузі, 

що відповідатиме вимогам ринкового суспільства, є загальноприйнятим 

стратегічним пріоритетом та основою подальшого сталого розвитку 

системи охорони здоров’я у нашій країні. 

Теоретичні основи інституційних і структурних перетворень, а 

також світовий досвід визначають, що перспектива сфери охорони 

здоров’я України заснована на її багатоукладності [10, с. 316].  

Еволюція світових систем охорони здоров'я показує, що ринкові 

механізми у цій галузі набувають усе більшого розповсюдження. 

Зростає роль керуючого впливу на систему надання медичної допомоги 

у вигляді механізмів керованої допомоги (досвід США), або ж на основі 

державного регулювання та планування розвитку галузі (досвід 

європейських країн). Це проявляється у тому, що усе більшого 

розповсюдження у світі набувають соціально-страхові системи охорони 

здоров’я, де поєднання обов’язкового та добровільного медичного 

страхування, на погляд експертів ВООЗ, є найбільш вдалим рішенням 

для організації та фінансування систем охорони здоров’я [9]. 
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Системний аналіз літературних джерел за темою дослідження дає 

підстави стверджувати, що сутність проблеми і перспективи 

реформування системи охорони здоров’я розкриваються у значній 

кількості публікацій українських авторів. Зокрема у працях З.  Гладуна, 

Я. Радиша, С. Стеценка розкрито особливості організаційної структури, 

правові основи функціонування окремих складових системи охорони 

здоров’я України, права пацієнтів, медичних працівників тощо. 

С. Бугайцов, Ю. Вороненко, Н. Кризина, І. Рожкова, І. Солоненко 

вивчали організаційно-функціональні засади державного управління 

охороною здоров’я, особливості управління організаційними змінами у 

галузі охорони здоров’я, структурну перебудову закладів охорони 

здоров’я відповідно до суспільних потреб. Роботи Л.  Жаліло були 

присвячені управлінню міжгалузевою взаємодією громадського 

здоров’я. Особливості проектного та програмно-цільового напрямів в 

управлінні охороною здоров’я досліджували М. Білинська, 

Д. Карамишев, В. Лобас В. Москаленко.  

Незважаючи на значну увагу вітчизняних вчених до проблем 

державного управління охороною здоров’я в Україні, питання розвитку 

ринкових механізмів у цій галузі залишаються малодослідженими.  

Ринкові відносини загалом відображають певну економічну 

відособленість виробників та споживачів продуктів і послуг, 

взаємовигідність їх взаємодії. За своїм змістом вони включать широкий 

набір різних елементів. Сфера охоплення ринковими відносинами тих 

чи інших сторін життєдіяльності суспільства не є постійною 

величиною. Ринковий механізм є процесом, за допомогою якого 

продавці і покупці взаємодіють з метою визначення вартості і кількості 

вироблених благ. Таким чином попит, пропозиція і ціна є головними 

його елементами. 

Ключовим поняттям, що відображає сутність ринкових відносин, є 

поняття конкуренції. Комплексний аналіз зарубіжного досвіду з 
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реформування систем охорони здоров’я дає підстави стверджувати, що 

новою парадигмою сучасного розвитку сфери охорони здоров’я в 

економічно розвинутих країн світу і, передусім, у США, є конкуренція, 

що базується на цінності, це конкуренція з позитивним результатом, від 

якої виграють усі його учасники [35, с. 488]. 

У загальному вигляді конкуренцію можна визначити як тип 

взаємин між виробниками стосовно встановлення цін і обсягів 

пропозиції товарів і послуг, а також між споживачами з приводу 

формування цін і обсягу попиту на ринку. З позиції структурної 

організації ринку визначальне значення має кількість виробників 

(продавців) і кількість споживачів (покупців), що беруть участь у 

процесі обміну. 

Нагадаємо основні терміни, що використовуються для тлумачення 

змісту цих процесів.  

Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю 

споживачів розрізняють такі види конкурентних структур: ринок 

досконалої конкуренції, олігополія, монополія, монопсонія, 

монополістична конкуренція. Кожна зі структур має свої особливості 

формування ціни, попиту та пропозиції. 

Так, ринок досконалої конкуренції припускає наявність великого 

числа самостійних виробників деякого однорідного товару з одного 

боку, і маси відокремлених споживачів даного товару – з іншого. 

Структура зв'язку така, що кожен споживач в принципі може придбати 

товар у будь-якого виробника, виходячи з власної оцінки корисності 

товару і його ціни. Кожен виробник може продати товар будь-якому 

споживачеві, виходячи з міркувань власної вигоди. Жоден зі споживачів 

не придбаває якусь істотну частину від загального обсягу пропозиції і 

жоден з виробників не може задовольнити скільки-небудь істотну 

частку від загального попиту. Тому ринок досконалої конкуренції є 

найбільш ефективною структурою, що дозволяє найкращим чином 
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розподілити ресурси. 

Якщо ж виникають які-небудь об'єктивні обмеження для 

продавців і покупців, то тоді ми маємо справу зі структурами 

недосконалої конкуренції, при якій необхідним є додаткове 

регулювання з боку держави. 

Аналізуючи з цих позицій сферу охорони здоров'я у багатьох 

розвинених країнах, слід відзначити наявність таких обмежень, які 

виступають у різноманітних формах. Так, наприклад, важливу роль у 

штучному стримуванні пропозиції медичних послуг відіграють 

професійні об’єднання лікарів [10, с. 7]. 

У США Американська медична асоціація об'єднує близько 

половини всіх приватнопрактикуючих лікарів у країні. Нею 

обмежується набір на медичні факультети, регулюється плата за 

навчання, контролюється приплив лікарів-емігрантів і їх доступ до 

медичної практики. Без відома асоціації не можуть бути ухвалені 

рішення, що стосуються медичного обслуговування. Асоціація має 

також ряд інших важливих повноважень, серед яких: 

- вплив на прийняття, відкликання і внесення виправлень у 

закони, що регулюють медичну діяльність чи відносяться до суміжних 

сфер; 

- формування політики в галузі медичної освіти на всіх 

рівнях, включаючи безперервну медичну освіту; 

- вирішальний вплив на процеси ліцензування, реєстрації і 

перереєстрації; 

- встановлення стандартів для лікарів у медичній освіті,  

медичній практиці,  медичній етиці. 

Асоціація періодично встановлює і публікує директорію 

лікарських спеціальностей з докладним описом “портрету” кожної 

спеціальності, пропонованих вимог, навичок, умінь, стандартів тощо 

[47].  
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Британська медична асоціація бере активну участь у формуванні  

обсягів, визначенні якості та рівня медичної допомоги, готує різні 

заходи та звіти з проблем суспільної охорони здоров'я  [30].  

До завдань Німецької медичної асоціації входять [35]: 

- координація і впорядкування правил професійної поведінки, 

досягнення єдиних принципів регулювання професійних обов'язків і 

професійної діяльності;  

- сприяння підвищенню рівня професійних знань лікарів 

шляхом підвищення кваліфікації, удосконалення, спеціалізації і 

безперервної медичної освіти;  

- захист прав та інтересів лікарів у випадках, що не суперечать 

земельному законодавству земель;  

- забезпечення підтримки професійних й етичних стандартів; 

- участь в розвитку ініціатив у сфері охорони здоров'я на 

місцевому, федеральному і міжнародному рівнях; 

- допомога лікарям приватного сектора при укладенні ними 

договорів щодо оплати праці із службами охорони здоров'я.  

Необхідно відзначити наявність додаткових штучних бар'єрів для 

виробників медичних послуг при їх виході на ринок. Серед них: часті 

атестації, необхідність отримання нової ліцензії при переїзді лікаря (це 

пов'язано з тим, що в суто економічному плані для вже сформованого 

фахівця існує відносна легкість виходу/виходу на ринок медичних 

послуг, так як надання багатьох видів медичної допомоги не пов'язане з 

великими початковими витратами чи значними стартовим капіталом). З 

іншого боку, динамічний попит, поява нових потреб і “ніш” на ринку 

медичних послуг і супутніх товарів активно залучають в цю сферу 

нових фахівців. Тому цілком зрозуміле прагнення вже усталеного 

контингенту виробників усіма можливими (і не тільки економічними) 

засобами мінімізувати ймовірність появи на ринку потенційних 

конкурентів, обмежити пропозицію, максимізувати ціни, і, відповідно, 
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прибутки. 

Зазначені вище обмеження конкуренції та інформації означають, 

що ринок медичних послуг буде істотно відрізнятися від ринку 

досконалої конкуренції. В умовах досконалої конкуренції, у випадках, 

якщо компанія відкриває кращий спосіб виробництва будь-якого товару, 

вона просто знижує ціни і таким чином відбирає покупців в інших 

виробників. Виробництво завжди ефективне, а ціни відображають 

витрати виробництва найбільш успішних виробників. Якщо ці умови не 

виконуються, то можуть вижити і ті виробники, у яких ціни значно 

перевищують витрати виробництва. 

Коли товар неоднорідний і покупець не надто добре 

інформований, тоді йому складно визначити, що означає більш низька 

ціна – сигнал про можливість більш вигідно покупки, або ж про низьку 

якість товару. А коли покупці інформовані про ціни, то компанії можуть 

їх підняти вище рівня цін рівноваги тільки при обмеженні числа 

продавців. 

Відмінності ринку досконалої конкуренції від тієї ринкової 

структури, яка характерна в цілому для ринку медичних послуг, 

схематично показані у табл. 4.1. 

Таблиця 11. 

Відмінності ринку досконалої конкуренції та ринку медичних 

послуг 

Ринок досконалої 

конкуренції 

Ринок медичних послуг 

Велика кількість 

продавців  

 

Кількість продавців обмежена, існують 

обмеження входу на ринок, можливі ситуації, 

близькі до природної монополії 

Однорідність 

товару 

 

Неоднорідність медичних послуг, їх 

індивідуальність, унікальність 

Хороша 

інформованість 

покупців  

Недосконала інформація 
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Відповідність ціни 

товару і його 

якості  

Неможливість або утрудненість співставлення 

ціни та якості 

Виробники 

прагнуть до 

максимізації 

прибутку  

Наявність великої кількості державних або 

приватних “безприбуткових” організацій  

Реалізація 

продукції 

здійснюється 

зазвичай 

безпосередньо 

У більшості випадків потрібна участь “третьої 

сторони” – компетентного посередника, який і 

оплачує значну частину медичних послуг 

 

Наведене порівняння дає підстави стверджувати, що ринок 

медичних послуг з точки зору організаційної структури є ринком 

недосконалої конкуренції. При цьому за своїми основними 

характеристиками він більшим чином наближається до структур, які в 

економічній теорії класифікуються як ринок монополістичної 

конкуренції і монополія. Ці обставини неминуче накладають свій 

відбиток на поведінку виробників, зміну їх першочергових цілей, 

систему ціноутворення, що вимагає відповідного регулювання з боку 

держави процесів, що відбуваються в цих ринкових структурах [10].  

У зв'язку з цим надзвичайно важливо звернути увагу на фактори, 

що визначають попит і пропозицію медичних послуг. Ключову роль тут 

відіграє ціна, яка, з одного боку, визначає попит і пропозицію, а з 

іншого – в умовах вільної зміни рівня цін балансує їх. Для того щоб 

будувати прогнози відносної зміни величини попиту або пропозиції при 

зміні ціни, необхідно знати кількісні параметри цих змін. Найбільш 

поширеною кількісною характеристикою попиту є так звана 

еластичність попиту. Розрізняють три види характеристик еластичності 

попиту. Це цінова еластичність, еластичність по доходу, перехресна 

еластичність по різних товарах. 

Цінова еластичність вимірюється як відношення процентного 

збільшення обсягу попиту на товар до процентного зменшення ціни 
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даного товару за інших рівних умов. Вона показує, на скільки відсотків 

збільшиться обсяг попиту при зменшенні ціни товару на один відсоток. 

Попит на більшість медичних послуг має низьку еластичність 

(коефіцієнт еластичності менше одиниці). Так, за оцінками ряду 

фахівців США коефіцієнт цінової еластичності попиту на стаціонарну 

медичну допомогу в середньому дорівнює 0,7 (виняток - косметична 

хірургія), а в багатьох випадках він коливається від 0,2 до 0,7. Це 

означає, що при підвищенні цін на медичні послуги попит зменшується 

в меншій мірі , ніж зростає ціна (при підвищенні ціни, скажімо, на 10 % 

попит скоротиться на 2-7 %). 

Кількісне вираження еластичності попиту відображає особливості 

споживчої поведінки саме даної країни, так як вона визначається 

сукупністю споживчих переваг, рівня доходу населення, властивостями 

національного характеру, загальним розвитком економіки тощо. Тому 

переносити характеристику еластичності, отриману за даними однієї 

країни, на умови іншої країни зазвичай неправомірно. Однак загальне 

правило полягає в тому, що чим більшою є потреба, яку задовольняє 

дана послуга, і чим менше замінників у неї, тим нижче буде 

еластичність за ціною. 

В Україні поки відсутні розрахунки цього коефіцієнта, що 

пов'язано з мінливими соціально-економічними умовами життя 

населення, однак можна припустити наступне. По-перше, низький 

середній рівень життя переважної частини населення не дозволяє йому 

відволікати значні кошти на оплату медичних послуг. По-друге, 

відсутність іміджу здорового способу життя не веде до збільшення 

питомої ваги в доходах населення витрат на підтримку і збереження 

свого здоров'я. Таким чином, визначаючи стратегію розвитку охорони 

здоров'я, важко використовувати зміну цін на медичні послуги як метод 

збалансованості попиту та пропозиції. 

Окрім ціни, на попит і пропозицію в охороні здоров’я впливають і 
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нецінові фактори. Попит визначається кількістю покупців (населення), 

середнім доходом окремої людини, сім'ї, ціною альтернативної 

медичної послуги. Сама кількість пацієнтів буде визначатися рівнем 

захворюваності населення та якістю його здоров'я. 

Кількісна залежність зміни доходів і попиту на ті чи інші медичні 

послуги також може бути охарактеризована коефіцієнтом еластичності. 

Так, в США еластичність попиту по доходу на послуги лікарів 

становить 0,75 %. В Україні цей коефіцієнт для більшої частини 

населення буде нижчим. Треба відзначити, що хоча зазначені 

коефіцієнти еластичності важко розрахувати, всі вони відображають 

основні закономірності, характерні для того чи іншого етапу розвитку. 

Зокрема, у розвинених країнах інформація про еластичність попиту по 

доходу широко використовується компаніями при виборі стратегічних 

напрямків ділової активності. У складі бізнес-плану багатьох солідних 

фірм незалежно від того, в якому середовищі вони працюють, 

обов'язково присутній розділ, що містить аналіз тенденцій зростання 

валового національного продукту, демографічний прогноз і дані про 

еластичність попиту. Ця інформація використовується для планування 

зростання обсягів виробництва та для залучення відповідних ресурсів 

[10]. 

Пропозиція медичних послуг також буде залежати не тільки від 

ціни, але і від інших факторів: вартість залучених ресурсів, податки і 

дотації, кількість виробників даних послуг. Остання обставина має 

особливе значення. Не випадково американські економісти, враховуючи 

асиметричність інформації, притаманної охороні здоров'я, говорять про 

своєрідний закон. Суть цього закону: чим більше хірургів, тим більше 

виробляється операцій, тобто медичні працівники вже самою своєю 

присутністю породжують додатковий попит. 

Формування попиту та пропозиції на медичні послуги, а також 

ціноутворення знаходяться у залежності від багатьох факторів. При 
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цьому охорона здоров'я населення залежить не тільки від ефективного 

функціонування ринку медичних послуг, а й від цілого ряду інших 

ринків, тісно пов'язаних між собою. Якщо розглядати тільки 

функціонування медичних установ, то вони насамперед виступають на 

двох основних ринках: ринку ресурсів і ринку медичних послуг. 

Ринок ресурсів включає в себе ринок трудових ресурсів і ринок 

матеріальних ресурсів. Цей ринок постачає медичні установи медичним 

обладнанням, лікарськими засобами, інструментами. Діючи на цьому 

ринку, медичні установи купують необхідні ресурси і здійснюють 

платежі, що виступають у вигляді заробітної плати і доходів власників 

ресурсів. На ринку ресурсів медичні установи виступають в ролі 

покупців, на ринку медичних послуг – продавцями. 

За умов широкого використання медичного страхування ринок 

послуг може бути представлений наступними видами: страховим 

ринком, ринком медичних послуг за системою страхування і вільним 

ринком медичних послуг. Що ж до ринку ресурсів, то він також може 

бути певним чином класифікований. Це ринок медичного обладнання, 

ринок лікарських засобів, ринок праці. 

Ринок медичних послуг і ринок ресурсів пов'язані між собою 

якнайтіснішим чином. З одного боку, попит на ринку ресурсів є 

похідним від попиту на медичні послуги, а з іншого боку, рівень цін і в 

цілому кон'юнктура на ринку ресурсів визначають потенційні 

можливості та межі розвитку медичних установ. Тому не випадково 

рівень професійної підготовки медичних працівників, недостатність 

лікарських засобів, низький рівень матеріально-технічної бази охорони 

здоров'я стали найбільш гострою проблемою довготривалої кризи 

охорони здоров'я. Державний монополізм, який довгі роки превалював у 

цій сфері, недостатність коштів, що виділялися з державного бюджету, 

переважання екстенсивних методів розвитку стали основними 

причинами проблем, що виникли в здорово охоронній галузі. 
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Виходячи з викладеного вище, робимо висновок про те, що у 

будь-якому випадку більшість цих проблем можуть бути успішно 

вирішені тільки з розширенням фінансової бази всієї системи охорони 

здоров'я в країні. Розвиток ринкових механізмів сьогодні робить цю 

можливість реальною. Поряд з традиційним джерелом фінансових 

коштів, яким є державний бюджет, виникають нові, якими можуть бути 

кошти державних та громадських організацій, підприємств, доходи від 

цінних паперів, кредити банків та інших кредиторів. 

Для того, щоб зазначені вище джерела реально функціонували, 

необхідні умови, що зроблять фінансові інвестиції в охорону здоров’я 

населення більш привабливим напрямом. З цією метою, на наш погляд, 

необхідно диференціювати інструменти фінансового ринку і 

забезпечити їм відповідну державну підтримку. І хоча основну роль в 

цих процесах будуть грати державні та приватні страхові організації, 

все ж медичні установи та відповідні органи управління охороною 

здоров'я можуть залучати додаткові вільні грошові кошти. Це може 

досягатися різними шляхами: 

- випуск власних боргових зобов'язань; 

- участь у капіталі і прибутку медичного закладу шляхом 

випуску акцій; 

- отримання позик.  

Пряме відношення до викладеного вище має й використання 

принципів соціального маркетингу в організації роботи лікарняних кас 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в нашій 

державі, диктують необхідність реформування охорони здоров’я у напрямі 

створення системи, яка б відповідала сучасним світовим зразкам. При 

цьому важливо враховувати, що залежність обсягу державних гарантій від 

рівня економічного розвитку країни має суто об’єктивний характер. У 

найближчому майбутньому нам не слід чекати суттєвого збільшення 

фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я, особливо у частині 
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медикаментозного забезпечення та розвитку матеріально-технічної бази. 

Одним із важливих напрямів реформування системи охорони 

здоров’я, що має на меті підвищення якості і доступності 

медикаментозного забезпечення пацієнтів, вважається солідарна участь 

населення в співоплаті витрат на медичну допомогу у формі лікарняних 

кас. Про важливість зазначеного свідчить те, що  процеси сприяння 

подальшому розвитку лікарняних кас визначені серед пріоритетних заходів 

реформування системи охорони здоров’я у Посланні Президента України 

до Верховної Ради України  [47].   

Основним у реформуванні має бути пошук соціально адаптованих й 

економічно раціональних форм залучення коштів населення, що має місце в 

усіх розвинених державах світу. Хоча принцип суспільної солідарності є 

основою будь-якої прогресивної демократичної системи, в нашій державі 

він ще не набув широкого утвердження. Фактично в Україні діє принцип 

індивідуальної відповідальності громадян за покриття витрат на медичну 

допомогу, оскільки, незважаючи на постійне збільшення фінансування 

галузі охорони здоров’я, суттєвої зміни структури видатків не відбувається 

– частка витрат на медикаментозне забезпечення залишається на рівні 6-7% 

при мінімальній потребі в 3-5 разів більше [56]. 

Термін соціальний маркетинг вперше з'явився в 1971 році, коли один 

із найавторитетніших теоретиків маркетингу Філіп Котлер обґрунтував 

необхідність застосування соціального маркетингу для сталого розвитку 

організацій. У його визначенні вирішальним виступає комунікаційний 

фактор: “Соціальний маркетинг – це розуміння людей і таке з ними 

спілкування, яке веде до засвоєння ними нових поглядів. Зміна їх позиції 

змушує змінювати власну поведінку, що робить вплив на рішення тієї 

соціальної проблеми, до вирішення якої ви залучені” [34].  

Метою соціального маркетингу, згідно з Котлером, виступає 

адекватне сприйняття конкретною цільовою аудиторією соціальної ідеї, для 

чого необхідна розробка і втілення в життя спеціальних програм. При 
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цьому головним завданням виступає поліпшення якості та умов життя 

даної групи. 

Нами термін “соціальний маркетинг” розуміється як принцип 

освіченого маркетингу, згідно з яким організація повинна ухвалювати 

маркетингові рішення на основі споживчих потреб, власних вимог, 

довгострокових інтересів споживачів і довгострокових громадських 

інтересів [99].  

На глибоке переконання автора, успіх на ринку визначається, 

передусім,  задоволеними й здоровими членами, які своїми членськими 

внесками і використанням наданих послуг забезпечують лікарняній касі 

успіх. Тільки тоді, коли членство в лікарняній касі буде сприйматись 

клієнтами вигідним, а клієнт залишиться членом лікарняної каси, це 

принесе їй успіх.  

Як переконливо засвідчує наш багаторічний практичний досвід, в 

рамках комунікаційної стратегії діяльності лікарняної каси необхідно 

визначити для клієнтів такі пропозиції, які б підкреслили значимість 

членства в лікарняній касі, а саме те, що гарантує пацієнтам членство в ній:  

 соціальний захист на випадок хвороби;  

 низький членський внесок;  

 доступ до медичної допомоги членам лікарняної каси та їх 

сім'ям;  

 ефективне використання медикаментів;  

 надання якісних послуг (на рис. 26 схематично представлено 

чотирьохрівневу систему управління якістю лікувально-діагностичного 

процесу членів лікарняної каси) [56];  

 систему контролю якості надання медичної допомоги членам 

лікарняної каси.  

У контексті викладеного вище, слід наголосити на тому, що 

особливості послуг охорони здоров’я обумовлюються наступним: 

  споживачам бракує знань про послуги (асиметричність 
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інформації); 

  надавачі відіграють роль посередників та впливають на попит; 

 невизначеність обсягу споживання та ціни; 

 брак гнучкості стосовно пропозиції; 

 зовнішні ефекти. 

Важливою передумовою для довірливого маркетингу лікарняної каси 

є орієнтовані на клієнта співробітники.  

Реалістичність пропозицій лікарняної каси є важливою для 

отримання довіри населення. Комунікативна стратегія ставить перед собою 

мету завоювати довіру населення, що має підтверджуватися 

маркетинговими пропозиціями.   

У процесі надання послуг ключову роль відіграє лікар. Через 

спілкування з лікарем пацієнт може усвідомити, яке значення має для нього 

членство у лікарняній касі у разі хвороби. Задоволені клієнти гарантують 

успіх і виживання лікарняної каси. Тому для лікарняної каси так важливо 

заручитися підтримкою лікарів (наприклад, за допомогою бонус-програм 

для лікарів, які пропонують якісні послуги).   

 

 

2.2. Роль і місце приватного сектора в системі охорони здоров’я 

України. 

 

 

Одним з найважливіших завдань Програми економічних реформ на 

2010 – 2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентноздатна економіка, 

ефективна держава” визначено реформування вітчизняної сфери охорони 

здоров’я для досягнення рівного і справедливого доступу усіх членів 

суспільства до медичних послуг високої якості [37]. 

Важливою складовою успішного функціонування системи охорони 

здоров’я є її фінансове забезпечення. На сьогодні, як зазначалося вище, 
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національна система охорони здоров’я України фінансується в основному 

за рахунок бюджету [2, с. 62]. Надання платних медичних послуг 

бюджетними установами сфери охорони здоров’я передбачено Законами 

України: “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про 

охорону праці”, “Про дорожний рух”, “Про судову експертизу”, “Про 

страхування”, “Про обов”язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання”.  

Перелік платних послуг, які можуть надаватися в державних і 

комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних 

закладах і науково-дослідних установах, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138. 

У процесі виконання даного дослідження автором встановлено, що 

сьогодні в Україні склалась ситуація, коли  різні державні та комунальні 

лікувально-профілактичні заклади встановлюють абсолютно різну  вартість 

медичних послуг.   

З метою виправлення такої ситуації постановою Верховної ради 

України від 21 жовтня 2009 року № 1651 Кабінету Міністрів України було 

поставлено завдання розробити і затвердити єдину методику визначення 

вартості медичних послуг, які надаються в закладах охорони здоров’я 

України.  

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 23 травня 2011 року № 

315 була затверджена Методика розрахунку вартості  медичних послуг. 

Однак цей документ не був зареєстрований Міністерством юстиції України 

і, як результат, не набув чинності. 

Саме тому групою українських дослідників був розроблений 

документ під назвою “Єдина уніфікована методика розрахунку вартості 

медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного і стаціонарного лікування, 

медико-економічної моделі державних, комунальних та інших закладів 

охорони здоров’я” (далі – методика) [20]. 

Метою даного документа його розробники визначили – підвищення 
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обґрунтованості та спрощення розрахунків тарифів на медичні послуги і 

стаціонарне лікування в державних, комунальних і приватних лікувально-

профілактичних закладах при визначенні розмірів сплати за медичну 

допомогу і  медичні послуги для страхових організацій, підприємств, 

громадян, для більш ефективного управління медичними установами в 

умовах запровадження обов”язкового медичного страхування. 

Впровадження у практичну діяльність запропонованої методики 

дасть можливість здійснювати більш точні і прозорі розрахунки вартості 

лікувально-діагностичних і профілактичних заходів, заснованих на 

стандартах (протоколах) медичної допомоги, що відповідають сучасній 

концепції ціноутворення. 

Методика, як зазначалося вище, визначає механізм формування 

медико-економічної моделі вартості медичних послуг, амбулаторно-

поліклінічного і стаціонарного лікування в державних, комунальних та 

інших лікувально-профілактичних закладах. 

Саму методику розрахунку вартості медичних послуг буде 

представлено в наступному розділі дисертаційного дослідження, в рамках 

даного параграфа, як і зазначено у його назві, буде розглянуто роль і місце 

приватного сектора в системі охорони здоров’я України. 

Приватна система охорони здоров’я – це сукупність об’єктів охорони 

здоров’я, що здійснюють приватну медичну діяльність. А приватна 

медична діяльність – це діяльність з надання медичної допомоги, що 

здійснюється суб’єктами приватної системи охорони здоров’я. Приватні 

медичні організації – це комерційні та некомерційні організації, майно яких 

перебуває в приватній та інших, окрім державної, формах власності. У 

статутах таких організацій зазначено, що медична діяльність є для них 

основною.  

У різних країнах світу частки державного та приватного сектору 

охорони здоров’я мають різну вагу (табл. 4.2).  
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Таблиця 12.  

Джерела витрат на охорону здоров’я 

Країна 
Державний сектор 

(%) 

Приватний сектор  

(%) 

США 44,0 56,0 

Австрія 66,0 34,0 

Німеччина 72,5 27,5 

Японія 73,8 26,2 

Франція 74,0 26,0 

Канада 75,0 25,0 

Велика 

Британія 
85,0 15,0 

 

Таким чином, приватна медична діяльність не може повністю 

замінити суспільні форми медичного обслуговування, вона є їх 

рівноправним доповненням у національній системі охорони здоров’я. 

Приватну медичну діяльність здійснюють приватні медичні 

(фармацевтичні) заклади й організації, а також працівники охорони 

здоров’я (приватна практика) як індивідуальні підприємці, основою 

приватної діяльності є приватна власність на основні фонди або їх оренда. 

На думку вітчизняних дослідників на державному і територіальних рівнях 

повинен існувати обґрунтований перелік лікувально-профілактичних 

закладів стратегічного характеру, який би забезпечував соціальні гарантії в 

медицині; їх переведення в приватний сектор, а також орендні відносини із 

суб’єктами цього сектора мають бути заборонені законом; створення 

підприємств і регулювання медичної діяльності повинно здійснюватися на 

основі ліцензій, сертифікатів, статуту, договорів і різних форм контролю.  

Світовий досвід показує, що система охорони здоров’я (зокрема, 

система стоматологічної допомоги) найефективніше функціонує при 

наявності різних форм власності і господарювання. При цьому головною 

проблемою стає оптимальне співвідношення державних і недержавних, 

комерційних і некомерційних закладів. Дане співвідношення повинно 

відповідати рівню соціально-економічного розвитку країни, традиціям, що 
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склалися, і має забезпечувати належний соціальний захист населення [41]. 

Лікувально-профілактичні заклади, які належать до недержавного 

сектора, мають різний організаційно-правовий статус і найчастіше 

виступають у формі товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), 

акціонерних товариств (АТ), індивідуальних приватних підприємств (ІПП). 

Крім того, недержавний сектор охорони здоров’я представляють лікарі, що 

практикують приватно і займаються медичною практикою як фізичні 

особи. Нині частка приватного сектора в Україні поступово зростає. Вона 

становить близько 2-3%, а у великих містах, обласних центрах досягає 5 – 

10%. У 2010 році налічувалось близько 3,5 тис. самостійних приватних 

лікувально-профілактичних закладів і близько 30 тис. індивідуальних 

медичних підприємств, де ліцензії на право займатися приватною 

медичною практикою видані фізичним особам [3].  Найбільш активно 

приватний сектор представлений в сфері стоматології. Спеціалісти 

прогнозують подальший розвиток даної сфери, що пояснюється 

підвищенням рівня життя і довіри українців до недержавної медицини [3].  

З 2009 року в Україні динамічно розвиваються порівняно нові 

напрями розвитку ринку приватної медицини, такі як: лабораторна 

діагностика: з 2009 року даний сегмент ринку показав значний ріст, 

причиною чого є збільшення попиту з боку населення на діагностику, 

проведену на високотехнологічному й сучасному обладнанні, яке мають в 

основному приватні клініки; та медичний туризм: в Україні даний сегмент 

тільки починає формуватися. Медичний туризм включає організацію 

поїздок для одержання лікувальних, профілактичних, реабілітаційних 

послуг, як у межах країни, так і за кордоном. Даний сегмент ринку 

найбільш розвинений у країнах Азії та Європи. При цьому одним із 

стримуючих факторів розвитку медичного туризму є необхідність 

здійснення значних капіталовкладень. За оцінками фахівців, середній 

показник рентабельності діяльності приватної медичної клініки 

коливається на рівні 18-22%%, строк окупності таких проектів становить 
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від 3 до 7 років. Слід зазначити, що при відкритті клініки більша частина 

витрат доводиться на покупку (будівництво) або оренду приміщень, 

придбання медичного устаткування, формування кадрового складу. При 

цьому, ріст інвестиційної привабливості даних проектів в Україні 

обмежується відсутністю обов’язкового медичного страхування, а також 

слабким розвитком добровільного медичного страхування. Так, у США та 

країнах Європи приватні медичні клініки працюють в умовах, коли до 80% 

клієнтів обслуговується через програми медичного страхування (державні 

страхові фонди) або за рахунок роботодавців [3, 7]. 

На думку автора, одним із інструментів, що може сприяти розвитку 

даного ринку, є медичне страхування. У цілому на сьогоднішній день 

медичне страхування в Україні характеризується низьким рівнем розвитку, 

що пов'язано з досить низькою страховою культурою в Україні, низькими 

доходами населення, а також високою вартістю медичних послуг, які 

безпосередньо впливають на формування вартості страхових продуктів. 

При цьому, добровільне медичне страхування в Україні знаходиться також 

на низькому рівні розвитку. У подальшому на функціонування ринку 

приватної медицини України негативно буде впливати зниження 

купівельної спроможності населення, нестійкість грошової валютної 

одиниці, недостатній доступ до позикових ресурсів, необхідних для 

розширення обсягів діяльності. З іншого боку, даний вид послуг буде 

користуватися попитом через кризовий стан державної медичної галузі, 

недостатність бюджетного фінансування державних програм розвитку 

охорони здоров’я [3]. Таким чином, основними конкурентними перевагами 

приватних медичних установ України є: більш високий рівень і 

комплексний підхід в обслуговуванні клієнтів, орієнтація на потреби 

клієнта, сучасна технічна база, можливість постійного підвищення 

кваліфікації персоналу.  

Втім, не дивлячись на достатню кількість достоїнств і переваг, 

комплексність несе в собі і низку недоліків-мінусів для приватних 
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медичних закладів: 

 рентабельність частини напрямів істотно нижча основних 

(таких як стоматологія і гінекологія); 

 великих витрат вимагає зміст адміністративного апарату 

(інакше виникають проблеми з управлінням і ефективністю). 

Як зазначає Голова Всеукраїнського об'єднання організацій 

роботодавців галузі охорони здоров’я О.Є Руднєв, однією з особливостей 

формування приватного сектору охорони здоров’я України є те, що 

керівники цих установ і закладів не володіють в достатньому обсязі 

необхідним досвідом керівництва колективами, питаннями охорони праці, 

мистецтвом соціального діалогу між роботодавцями і профспілковими 

організаціями; мають дуже ненадійні зв'язки з органами виконавчої влади, 

підрозділами охорони здоров'я, керівниками державних лікувально-

профілактичних закладів. Так, тільки 0,12% керівників приватних 

лікувально-профілактичних закладів підтримують безпосередній зв'язок з 

Міністерством охорони здоров'я України та входять до складу громадських 

Рад, комісій тощо; 16,8% керівників приватних лікувально-профілактичних 

закладів мають налагоджені ділові стосунки з керівництвом обласних 

(міських) Управлінь охорони здоров'я обласних (міських) державних 

адміністрацій; 17,4% керівників приватних лікувально-профілактичних 

закладів тісно співпрацюють з керівниками державних та інших приватних 

лікувально - профілактичних закладів; 60% -  65% керівників установ і 

закладів приватного сектора галузі охорони здоров’я працюють самостійно, 

не підтримуючи ніяких контактів з керівництвом області, міста, району, не 

залучаються до роботи у складі колегій Управлінь охорони здоров'я 

обласних (міських) державних адміністрацій, інших колегіальних органів 

та громадських об'єднань. 98,9% установ і закладів приватного сектора 

охорони здоров’я не мають профспілкових організацій, і, як результат, не 

використовують можливості пільгового оздоровлення членів колективу, їх 

соціального захисту тощо. Негативно впливає на якість медичних послуг, 
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які надаються у приватному секторі охорони здоров’я і те, що 64% - 86% 

установ і закладів приватної форми власності – медичні центри та 

стоматологічні кабінети розміщені у пристосованих приміщеннях, 

підвальних або в напівпідвальних приміщеннях, хоча орендна плата за 

кожний квадратний метр такої площі нерідко сягає значних показників. 

Анонімне анкетне опитування керівників установ і закладів приватної 

форми власності щодо якості надання медичної (стоматологічної) допомоги 

показало, що ця допомога у 92,6% - 94,5% надається без використання 

державних стандартів діагностики та лікування хвороб. 46% керівників 

приватного сектора охорони здоров’я взагалі не обізнані  щодо змісту та 

вимог чинних  державних стандартів із діагностики та лікування хвороб. На 

сьогодні тільки 1,1% керівників приватного сектора системи охорони 

здоров’я увійшли до Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців 

здоровоохоронної галузі, що суттєво зменшує  можливості їх юридичного 

та соціального захисту, не сприяє зміцненню економічної спроможності, 

що гарантовано Законом України “Про організації роботодавців” [39]. 

Відповідно до положень наказу МОЗ України від 02.02.2011 р №49 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з медичної практики” При провадженні господарської діяльності 

з медичної практики ліцензіат повинен дотримуватись виконання вимог: 

Законів України, зокрема: 

“Основ законодавства України про охорону здоров'я;  

 “Про захист прав споживачів”;  

“Про ліцензування певних видів господарської діяльності”;  

“Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення”;  

“Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”; 

“Про захист населення від інфекційних хвороб”;  

“Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які 
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живуть з ВІЛ”;  

“Про лікарські засоби”;  

“Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”;  

“Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними”;  

“Про психіатричну допомогу”;  

“Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людині”;  

“Про донорство крові та її компонентів”; 

“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності”; 

“Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають 

психічними розладами, для проведення примусового лікування”; 

“Про оздоровлення та відпочинок дітей”; 

“Про реабілітацію інвалідів в Україні”; 

“Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; 

Господарського кодексу України; 

- постанов Кабінету Міністрів України, у тому числі постанови 

Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 765 “Про затвердження Порядку 

державної акредитації закладу охорони здоров’я”; 

- нормативно-правових актів МОЗ щодо організації та надання 

медико-санітарної допомоги населенню та забезпечення радіаційної 

безпеки, а також які регулюють діяльність, пов’язану з організацією та 

якістю надання медико-санітарної допомоги населенню. 

У відповідності з п.2.2 наказу “Медична практика провадиться 

суб’єктами господарювання на підставі ліцензії та за наявності” [31]: 

- приміщень, що відповідають установленим санітарним, 

епідеміологічним, гігієнічним нормам і правилам, протипожежним нормам 

і правилам за наявності дозволу органу державного пожежного нагляду;  

- приладів, обладнання, оснащення відповідно до Табеля 
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оснащення виробами медичного призначення лікувальних та діагностичних 

кабінетів амбулаторно-поліклінічних закладів, стаціонарних відділень 

лікарень (далі - Табель оснащення). При цьому засоби вимірювальної 

техніки повинні бути метрологічно повірені; 

- працівників (лікарів, молодших спеціалістів з медичною 

освітою) для провадження медичної практики. 

Поряд з переліченими вище нормативними актами, які складають 

нормативно-правову базу охорони здоров’я, медичні працівники, у тому 

числі й співробітники приватних лікувально-профілактичних закладів, у 

своїй діяльності постійно стикаються з багатьма галузями права, до яких 

відносяться: цивільне право (регулює майнові та особисті немайнові 

відносини); трудове право (регулює суспільні відносини, що пов’язані з 

трудовою діяльністю громадян); адміністративне право (регулює відносини 

у процесі виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади та 

управління); кримінальне право (регулює відносини щодо захисту 

громадян від злочинних посягань на їх права); право соціального 

забезпечення; міжнародне публічне та міжнародне гуманітарне право [138]. 

Комплексний аналіз нормативно-правової бази з регулювання 

підприємницької діяльності дає право стверджувати, що в Україні 

законодавчо передбачено такі напрями державного управління 

підприємництва:  

А. Забезпечення свободи конкуренції між підприємцями, захист 

споживачів від проявів несумлінної конкуренції та монополізму в будь-

яких сферах підприємницької діяльності. 

Б. Органи державного управління мають будувати свої відносини з 

підприємцями, використовуючи: 

 податкову та фінансово-кредитну політику, включаючи 

встановлення ставок податків і відсотків по державних кредитах; 

податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного 

курсу; розмірів економічних санкцій; 
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 державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, 

соціальні, економічні та інші норми і нормативи; 

 науково-технічні, економічні та соціальні державні та 

регіональні програми; 

 договори на виконання робіт і поставок для державних потреб. 

Аналіз міжнародного досвіду урядової підтримки бізнесу 

переконливо свідчить на доцільності наступних форм державної підтримки 

підприємницької діяльності: 

 інформація та консультування; 

 позика або гарантована позика, за якою гарантується 

платоспроможність позичальника і сплачується позика державою в разі, 

коли підприємець не спроможний цього зробити; 

 сервіс, який передбачає використання підприємцями державних 

комунікацій, фахівців, підготовлених на базі державних вищих навчальних 

закладах тощо. 

Ґрунтуючись на викладеному вище, приходимо до висновку, що 

розвиток ринкових відносин в Україні, з однієї сторони, і обмежене 

бюджетне фінансування охорони здоров’я, з другої, дало поштовх для 

розвитку приватної підприємницької діяльності в галузі надання медичних 

послуг населенню. Розвиток підприємницької діяльності призвів до 

організації медичних центрів, асоціацій, фірм, кабінетів тощо, що 

базуються на приватній власності [143]. 

Існує, думка, що відносини у сфері медичного обслуговування носять 

переважно адміністративно-правову природу і лише спричинення 

матеріальної шкоди пацієнту в ЛПЗ  слугує підставою для виникнення 

юридичних зобов’язань щодо відшкодування останньої. Аналогічні 

погляди були широко розповсюджені в епоху радянської здоровоохорони, 

коли медична допомога населенню розглядалася як особлива державна 

функція. 

Для такого підходу були характерні наступні риси: 
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 нерівноправне становище учасників процесу приватної 

медичної допомоги; 

 регулювання відносин між ними нормативними актами 

органів державного управління; 

 розгляд конфліктів, як правило, в адміністративному 

порядку. 

В умовах демократизації життя суспільства і розвитку ринкових 

відносин правильною вважається більш обґрунтована точка зору, 

відповідно до якої відносини, що виникають між клінікою і пацієнтом, за 

своєю суттю є цивільно-правовими і характеризуються рівними правами 

обох сторін, а не підпорядкуванням однієї сторони (пацієнта) іншій стороні 

(клініка). Такий підхід відповідає нормам цивілізованого суспільства і 

досить переконливо відображений у відповідній юридичній літературі. 

Разом з тим, сьогодні вже можна досить впевнено констатувати, що 

медична послуга набуває свого правового змісту в нових соціально-

економічних умовах. Саме тому, у відношенні до приватної медичної 

практики може бути використана норма чинного цивільного законодавства, 

відповідно до якої за угодами надання послуг виконавець зобов’язується на 

підставі завдання замовника надати послуги (здійснити відповідні дії або 

здійснити певну діяльність), а замовник зобов’язується сплатити зазначені 

послуги. 

Інформована згода пацієнта на медичне втручання та юридичні 

способи її закріплення. Закон не встановлює вимог щодо того, у якій формі 

(усній чи письмовій) має надаватися згода пацієнта на медичне втручання. 

Проте, як підтверджує практика, перевага має віддаватися саме письмовій 

формі. У випадку письмового оформлення інформованої згоди на медичне 

втручання у пацієнта з'являється можливість краще усвідомити 

повідомлену лікарем інформацію, яка отримує наочний вигляд і 

узагальнюючий характер. До того ж пацієнт починає більш виважено і 

відповідально ставитися до свого рішення про надання згоди на медичне 
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втручання або про відмову від нього. Більш того, у разі виникнення 

конфліктних ситуацій текст інформованої згоди допомагає чітко 

встановити, яка саме інформація була надана пацієнтові і яке рішення було 

прийняте ним на її підставі. Зрозуміло, що вищезазначене можливе тільки 

тоді, коли інформована згода є добре складеним, змістовним документом 

[134, с. 78]. 

Вибір способів юридичного закріплення інформованої згоди пацієнта 

на медичне втручання значною мірою визначається формою власності та 

специфікою лікувального закладу, здійснюваних ним видів медичної 

практики та характером передбачуваного втручання. 

До найбільш поширених способів фіксації згоди пацієнта на медичне 

втручання належать: 

•  укладання лікувальним закладом та пацієнтом договору про 

надання медичної допомоги (послуг); 

• підписання пацієнтом Інформованої згоди на медичне втручання у 

вигляді документа, що є додатком до історії хвороби чи медичної картки 

амбулаторного хворого; 

•  фіксування інформованої згоди пацієнта шляхом його підпису під 

відповідним записом в історії хвороби чи медичній картці. 

Нерідко зустрічається і комбінація зазначених способів. 

Фіксація згоди пацієнта на медичне втручання шляхом вказівки на це 

у договорі про надання медичної допомоги (послуг), як правило, 

застосовується лікувальними закладами приватної форми власності, які 

надають платні медичні послуги. У таких договорах зазначаються загальні 

умови надання медичної. 

Крім захисту прав пацієнта, який може робити свідомий вибір щодо 

того, погодитися на запропоноване йому медичне втручання чи звернутися 

до альтернативних методів лікування, інформована згода може бути і 

засобом захисту прав лікарів від необґрунтованих претензій пацієнтів 

У разі виникнення конфліктних ситуацій текст інформованої згоди 
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допомагає чітко встановити, яка саме інформація була надана пацієнтові і 

яке рішення було прийняте ним на її підставі послуги (наприклад, порядок 

розрахунків) та умови медичного втручання (скажімо, лазерної корекції 

зору). 

У багатьох випадках договір про надання медичних послуг є 

“рамковим” документом, який визначає загальні питання взаємовідносин 

між лікувальним закладом і пацієнтом, а питання, пов'язані з конкретним 

медичним втручанням, зазначаються в інформованій згоді на відповідне 

втручання, яка є додатком до договору та його невід’ємною частиною. 

Цей варіант є найбільш прийнятним у разі, коли існує велика 

вірогідність того, що в ході лікування пацієнта вимагатиметься не одне, а 

кілька медичних втручань. Наприклад, він широко застосовується у 

приватних лікувально-профілактичних закладах стоматологічного 

профілю, де багатьом пацієнтам надається комплекс послуг з лікування 

і протезування хворих зубів, що передбачає низку різноманітних 

втручань (видалення зуба, протезування зуба, реставрація зубів тощо).  

Лікувальні заклади різних форм власності широко 

використовують інформовану згоду пацієнта на медичне втручання, яка 

є окремим документом, що зберігається разом з іншою медичною 

документацією (передусім історією хвороби чи медичною карткою 

амбулаторного хворого). Бажано, щоб така інформована згода була 

додатком І невід’ємною частиною Історії хвороби чи медичної картки 

амбулаторного хворого. Такі інформовані згоди розроблені щодо тих 

методів діагностики чи лікування, які супроводжуються найбільшим 

потенційним ризиком для життя і здоров'я пацієнтів (наприклад, 

інформовані згоди на різні види хірургічного втручання) [131, c.89]. 

Основними конкурентними перевагами приватної медицини перед 

державною є наступні:  доступність, оснащеність, кваліфікація 

персоналу і зв’язок з потужними лікувальними установами,   вартість, 

позиціювання на ринку. 
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Найголовнішою вигодою держави в підтримці розвитку 

приватного сектора системи охорони здоров’я України є вагомий внесок 

приватної медицини у фінансування галузі.  Так, за даними окремих 

українських авторів, “тіньовий ринок” медичних послуг в Україні 

складає близько 2 млрд. дол. США на рік (16 млрд. грн.), що перевищує 

1/3 бюджету охорони здоров’я [3]. 

У разі відсутності перешкод для розвитку приватної медицини, 

можна припустити, що ці кошти вийдуть з тіні і держава лише у вигляді 

податків зможе одержати майже 800 млн. грн. на рік.  

Окрім цього, приватні лікувально-профілактичні заклади знімають 

навантаження з державних лікарень та поліклінік, адже на сьогоднішній 

день понад 10% населення України обслуговується у приватних 

медичних кабінетах або приватних медичних центрах.  

Основним чинником, що визначає ефективність роботи 

комерційних закладів охорони здоров’я, виступає прибуток від надання 

медичних послуг. 

У комерційних закладах охорони здоров’я розподілу підлягає 

чистий прибуток – прибуток, що залишився в розпорядженні закладу 

охорони здоров’я після сплати податків та інших обов’язкових 

платежів. Розподіл чистого прибутку закладу характеризує процес 

формування фондів і резервів закладу охорони здоров’я для реалізації 

потреб виробничої діяльності та розвитку соціальної сфери. 

Комерційні заклади охорони здоров’я мають кошторис видатків, 

що фінансуються з прибутку. Цей документ має включати видатки, 

пов’язані з розвитком виробництва медичних послуг, реалізації 

соціальної програми закладу охорони здоров’я. 

До видатків, пов’язаних із розвитком виробництва медичних 

послуг, відносяться витрати:  

 на науково-дослідну діяльність; 

 на розробку та впровадження нових методів діагностики, 
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лікування, профілактики та реабілітації тощо; 

 на реконструкцію та модернізацію. 

Розподіл прибутку на соціальні програми включає витрати на 

утримання об’єктів соціальної сфери, проведення спортивно-

культурних заходів тощо. Тобто видатки, пов’язані із розвитком 

виробництва медичних послуг, сприяють зростанню майна, процесу 

накопичення; друга складова – соціальна – характеризує частку 

прибутку, що спрямовується на споживання. 

Системний аналіз літературних джерел  за темою дослідження дає 

підстави стверджувати,  що  за останні роки приватний сектор надання 

медичної допомоги  розвивався без наявності загальнодержавної 

програми щодо його розбудови та удосконалення. В Україні йому 

скоріше продовжує відводитися другорядна роль у формуванні системи 

охорони здоров’я в нових ринкових відносинах, про що, зокрема, 

свідчить відсутність чіткої програми його подальшого розвитку у 

розробленій та затвердженій МОЗ України дорожній карті з розвитку 

галузі охорони здоров’я. Тому на сьогоднішній день так і немає не 

тільки єдиного загальнодержавного реєстру підприємств, установ і 

закладів приватного сектору галузі, а й відсутня чітка загальнодержавна  

системи приватної медицини з відпрацьованими принципами її 

функціонування, методологією розвитку, адекватною нормативно-

правовою базою, інвестиційними програмами розвитку тощо. 

Власний практичний досвід автора дає право стверджувати, що 

передусім потребують змін фінансово-економічні засади діяльності 

системи охорони здоров’я, а саме фінансування за обсягом наданих 

послуг, а не відповідно до існуючої інфраструктури. Але стереотип 

мислення і сподівання населення на надання безоплатної медичної 

допомоги продовжують підтримувати окремі політичні сили[144, 146]. 

Державний бюджет не може задовольнити елементарні потреби 

населення в охороні здоров’я, не говорячи про високоспеціалізовану 
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допомогу та альтернативні види допомоги. Важливо не лише, щоби був 

гарантований мінімальний соціальний пакет надання медичної 

допомоги, але й те, щоб у громадянина був вибір, де і як лікуватися. 

Тому система охорони здоров’я повинна спиратися на різні форми 

організації. Потрібно в першу чергу оптимально використати те, що є: 

залучити кошти ззовні, зробити так, щоб кошти не виходили за межі 

системи, а працювали на неї, застосувавши для цього відповідні 

механізми державного регулювання.  

Нині в Україні створюються сприятливі умови для розвитку 

приватного сектора в охороні здоров’я та спостерігається формування 

засад справедливої конкуренції серед лікувально-профілактичних 

закладів різних форм власності. При цьому обґрунтовано можливі 

варіанти участі недержавного сектора у фінансуванні та наданні послуг 

в охороні здоров’я  України  

Комплексний аналіз нормативно-правового забезпечення надання 

медичних послуг лікувально-профілактичними закладами недержавної 

форми власності дає підстави стверджувати про відсутність адекватного 

правового регулювання медичної діяльності у приватному секторі 

охорони здоров’я України. 

Саме тому основним напрямом удосконалення механізму 

державного регулювання приватного сектора в галузі охорони здоров’я 

слід вважати законодавче закріплення усієї палітри особливостей 

діяльності даного сектора, включаючи процеси ліцензування, 

акредитації та атестації суб’єктів підприємницької діяльності.  

Серед основних законодавчих новацій в сфері державного 

регулювання приватного сектору охорони здоров’я на нашу думку слід 

встановити такі:  

- розширення обсягу медичної допомоги, що дозволяється 

надавати недержавними лікувально-профілактичними закладами;  

- встановлення єдиних “правил гри” для державних і 
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недержавних медичних закладів;  

- зміни в оподаткування медичної діяльності, створення 

цільових кредитних ліній тощо. 

На нашу думку, удосконалення системи правового регулювання 

приватного сектора системи охорони здоров’я України може стати 

ключовим інструментом реалізації державної політики в даній сфері, 

оскільки, дозволить не тільки здійснювати суттєвий вплив на 

підвищення якості медичного обслуговування, а й активізує процес 

адаптації національного законодавства у сфері охорони здоров’я до 

європейських та міжнародних стандартів медичного права.  

 

 

2.3. Основні напрями та пріоритети механізмів державного 

управління реформуванням сфери охорони здоров’я в Україні 

 

 

З метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку 

будь-якої країни одним із пріоритетів державної політики має бути 

збереження і зміцнення здоров'я населення як найбільшої соціально-

економічної цінності та одного із основних факторів національної 

безпеки держави. В Україні охорону здоров'я визначено одним з 

пріоритетних напрямів державної діяльності Основами законодавства 

України про охорону здоров’я (ст. 12) [32]. У цьому Законі зокрема 

зазначено, що держава формує та забезпечує реалізацію політики 

охорони здоров'я в Україні. Така політика полягає у формуванні 

вищими органами державної влади пріоритетів, доктрин, концепцій і 

програм, спрямованих на зміцнення здоров’я населення, забезпечення 

діяльності і розвиток системи охорони здоров’я.  

Зміни та реформи у сфері охорони здоров’я на різних етапах 

суспільного розвитку мають здійснюватися органами управління 
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державою усіх рівнів. Вони повинні містити поетапний комплексний 

характер і передбачати суспільно очікувані результати [12, с. 161]. Саме 

тому проблеми охорони здоров’я та діяльність, спрямована на 

збереження і зміцнення здоров’я, вимагають постійної уваги з боку 

держави і науковців у галузі державного управління. 

Важливими кроками на шляху запровадження системних реформ в 

системі охорони стало затвердження Національного плану розвитку 

системи охорони здоров’я на 2008-2010 рр., Концепції розвитку 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, 

постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання удосконалення 

системи охорони здоров'я”, прийняття законів України “Про внесення 

змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо 

удосконалення надання медичної допомоги” та “Про порядок 

проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, 

Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” [11, с. 27]. У 

зазначених актах йде мова про такі основні напрями функціональної і 

структурної  перебудови системи охорони здоров’я в Україні [13]: 

 удосконалення законодавчого забезпечення системи охорони 

здоров’я, що передбачає визначення базового пакета надання медичних 

послуг, з метою забезпечення гарантованої державою безоплатної 

медичної допомоги; 

 збільшення ресурсного забезпечення шляхом розвитку 

багатоканального фінансування системи охорони здоров’я, 

перерозподілу ресурсів між закладами охорони здоров'я, що надають 

первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) 

та екстрену медичну допомогу; 

 планування та прогнозування розвитку мережі державних та 

комунальних закладів охорони здоров'я з урахуванням профілю, 

спеціалізації та інтенсивності надання медичної допомоги, нормативів 

медичного обслуговування населення за видами медичної допомоги; 



94 
 

 

 розширення послуг з охорони здоров’я через запровадження 

системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої), а також екстреної медичної 

допомоги;  

 запровадження громадського контролю шляхом побудови 

зв’язку між державою, сферою охорони здоров’я і громадянським 

суспільством, забезпечення фахової громадської експертизи управління, 

галузевого законодавства тощо;  

 підвищення якості кадрового забезпечення системи охорони 

здоров’я, шляхом запровадження системи прогнозування на 

довгострокову перспективу за категоріями медичного персоналу у 

відповідності до потреб охорони здоров’я; 

 створення національної моделі охорони здоров’я, метою якої 

стане пошук найбільш оптимальної для України моделі охорони 

здоров’я, при якій діяльність та інфраструктура відповідатимуть 

потребам населення; 

 розроблення компенсаторних механізмів з метою 

подальшого реформування системи охорони здоров’я у напрямі 

запровадження обов’язкового соціального медичного страхування  

Слід зазначити, що у переліку розроблених та рекомендованих 

законодавством напрямів реформування системи охорони здоров’я не 

передбачається створення чіткої моделі управління, особливо на 

регіональному та місцевому рівнях. Існуюча сьогодні модель обмежує 

можливості запровадження реформ через недосконалість організаційно-

правових механізмів. 

Наявність суміжної компетенції місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування породжує 

дублювання, а звідси і втручання одних органів у справи інших. 

Розмежування функцій і повноважень в управлінні охороною здоров’я 

між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого 
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самоврядування на теперішній час постає важливою теоретичною та 

практичною проблемою [33, с. 68].   

Напрями реформування системи охорони здоров’я України на 

сучасному етапі чітко сформульовані у Щорічному Посланні 

Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та 

зовнішнє становище України в 2014 році” [36, с. 103-105].  Відповідно 

до цього документа головною метою реформи визначено побудову 

моделі охорони здоров’я, яка б забезпечувала рівний і справедливий 

доступ усіх членів суспільства до необхідних медичних послуг, високу 

якість та економічність цих послуг при збереженні соціально 

прийнятного обсягу державних гарантій. Для підвищення ефективності 

функціонування існуючої державної системи охорони здоров’я 

необхідно реалізувати такі кроки:  

1) удосконалення законодавчого забезпечення системи охорони 

здоров’я, зокрема: 

 формування чіткої структурно-функціональної моделі 

державного управління охороною суспільного здоров’я на основі 

нормативно-правового визначення функцій, повноважень і 

відповідальності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади;  

 визначення на законодавчому рівні базового пакета надання 

медичних послуг безоплатної медичної допомоги, гарантованого 

державою, що в подальшому стане базовим для запровадження 

медичного страхування;  

 забезпечення законодавчої захищеності прав пацієнтів і 

медичних працівників в Україні шляхом прийняття Закону України 

“Про захист прав пацієнта”; 

2) посилення ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я, 

у т. ч.: 



96 
 

 

 уведення механізму цільового використання акцизних зборів 

на шкідливі для здоров’я продукти (алкоголь, тютюнові вироби, напої з 

великим вмістом цукру тощо) на потреби охорони здоров’я; 

 удосконалення процедури державного забезпечення 

населення України базовим пакетом лікарських препаратів і створення 

Державного реєстру цін на лікарські засоби. Для цього на державному 

рівні слід запровадити систему фіксування цін на низку найбільш 

соціально важливих лікарських засобів з одночасним введенням 

державного замовлення на їх виробництво: 

 упровадження системи моніторингу, яка б оцінювала 

ефективність державних видатків з погляду якісних наслідків для 

здоров’я суспільства, а не лише за даними статистики звернень до 

медичних закладів чи тривалості перебування на стаціонарному 

лікуванні; 

 сприяння розвитку соціального партнерства між державою 

та представниками приватної медицини завдяки залученню їх до 

соціальних програм:  

 побудови та фінансування хоспісів, фінансування 

протитуберкульозних програм тощо; 

 організаційне забезпечення співпраці державного, відомчого 

та приватного секторів медичного обслуговування населення;  

3) стимулювання розвитку добровільного медичного страхування, 

що потребує:  

 забезпечення принципу багатоканальності фінансування 

системи охорони здоров’я, сприяння подальшому розвитку 

добровільного медичного страхування, лікарняних кас; ширшому 

використанню ресурсів приватних медичних закладів;  

 стимулювання застосування системи офіційних спільних 

оплат населення у процесі медичного обслуговування. Має бути 
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передбачено пільги з оподаткування (податок на доходи) для тих, хто 

користується приватними медичними послугами; 

 відпрацювання системи підвищення якості медичної 

допомоги, цілеспрямованого та контрольованого використання коштів, 

сприяння подальшому розвитку лікарняних кас, залученню до них 

підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;  

 запровадження механізмів фінансування страховими 

компаніями профілактичних заходів, спрямованих на зниження ризиків 

захворюваності, підвищення рівня здоров’я населення і тим самим 

скорочення кількості страхових випадків; 

4) підвищення якості послуг з охорони здоров’я: 

 забезпечення розроблення нових та оновлення чинних 

медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги 

на основі доказової медицини з паралельним забезпеченням процедури 

контролю МОЗ України, місцевими органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського 

суспільства над реалізацією і дотриманням цих стандартів;  

 запровадження системи диференційованої стимулюючої 

оплати праці в системі охорони здоров’я і системи укладання 

контрактів між надавачами медичних послуг (медичними закладами, 

приватно-практикуючими лікарями) та платником – державними 

органами управління з прив’язкою до якості та шкали складності 

надання медичної допомоги;  

 створення програми безперервного підвищення якості 

надання послуг з охорони здоров’я (у т.ч. за рахунок дистанційного 

навчання, комп’ютеризації робочих місць лікарів тощо), які надаються 

на різних рівнях СОЗ, удосконалення системи позавідомчого 

(ліцензування, акредитація, атестація) та відомчого (незалежна 

експертиза) контролю якості; 

 формування на основі узгоджених державної та регіональних 
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програм відповідної мережі закладів первинної медико-санітарної 

допомоги, проведення реорганізації дільничних лікарень в амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини з денним стаціонаром; 

 розроблення та введення в дію мережі реабілітаційних 

закладів, спрямованих на відновлення активного способу життя і 

працездатності громадян; 

 розвиток механізмів диспансеризації населення, 

започаткування механізмів економічного стимулювання та власної 

відповідальності кожного громадянина за стан свого здоров’я; 

5) підвищення якості кадрового забезпечення системи охорони 

здоров’я:  

 усунення диспропорції в кадровому забезпеченні охорони 

здоров’я, запровадження системи прогнозування на довгострокову 

перспективу за категоріями медичного персоналу відповідно до потреб 

охорони здоров’я з урахуванням стратегії та темпів системних 

перетворень сфери, зовнішніх і внутрішніх міграційних процесів та 

природного вибуття кадрів; 

 забезпечення випереджальними темпами підготовки та 

перепідготовки лікарів загальної практики сімейної медицини, сімейних 

медичних сестер, середнього медичного персоналу з вищою освітою. 

Для цього в Державному бюджеті на 2013 р. необхідно передбачити 

відповідну статтю фінансування; 

6) продовження реалізації реформ у пілотних регіонах: 

 завершення структурування медичної допомоги на 

первинний, вторинний і третинний рівні, закладення фінансування на 

первинну медичну допомогу в розмірі 25–30 % від загального бюджету 

сфери; 

 розроблення порядку формування та затвердження планів-

схем госпітальних округів; 
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 завершення роботи щодо передання з балансу районних і 

міських рад на баланс обласних рад майнових комплексів майбутніх 

закладів охорони здоров’я вторинного рівня та екстреної медичної 

допомоги; 

 завершення формування територіальних центрів екстреної 

медичної допомоги з мережею станцій, підстанцій і пунктів 

тимчасового базування бригад. 

Цілком погоджуємося з тим, що результатом такого реформування 

має стати створення національної моделі охорони здоров’я, діяльність 

та інфраструктура якої відповідатимуть потребам населення та 

враховуватимуть географічні, історичні й культурні особливості 

України. Під час розроблення та здійснення реформ обов’язково слід 

врахувати такі регіональні особливості як структура захворюваності, 

матеріальний стан лікувально-профілактичних закладів, наявність та 

характеристика спортивних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних 

закладів, щільність населення, стан транспортно-логістичної сфери, 

кліматичні та природні умови, екологічне становище регіонів тощо. 

Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи серед населення, 

представників політичної еліти, посадових осіб органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників установ і 

підприємств, медичної громадськості про зміст, переваги, наслідки та 

можливі ризики під час проведення реформ.  

Результатом державного управління реформуванням має стати 

створення національної моделі охорони здоров’я, діяльність та 

інфраструктура якої відповідатимуть суспільним потребам та 

враховуватимуть географічні, історичні й культурні особливості 

України. Під час розроблення і здійснення реформ обов’язково мають 

враховуватися такі регіональні особливості, як структура 

захворюваності, матеріальний стан лікувально-профілактичних 

закладів, наявність та характеристики спортивних, лікувально-
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оздоровчих, рекреаційних закладів, щільність населення, стан 

транспортно-логістичної сфери, кліматичні і природні умови, екологічне 

становище в регіоні тощо.  

Необхідним є проведення роз’яснювальної роботи серед населення, 

представників політичної еліти, посадових осіб органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, керівників установ і 

підприємств, медичної громадськості про зміст, переваги, наслідки та 

можливі ризики під час проведення реформування сфери охорони здоров’я 

[36, с. 105].   

Виходячи з викладеного вище, робимо висновки про те, що система 

охорони здоров'я – це сукупність організацій, інститутів і ресурсів, 

головною метою яких є поліпшення здоров'я. Для ефективного 

функціонування системи охорони здоров'я необхідні кадрові ресурси, 

фінансові кошти, інформація, обладнання та матеріали, транспорт, 

комунікації, а також загальне управління і керівництво. На нашу думку, 

ефективне функціонування системи охорони здоров'я визначається такими 

основними системоутворюючими факторами: 

 вдосконалення організаційної системи (що дозволить в рамках 

державних гарантій забезпечити формування здорового способу життя та 

надання якісної безкоштовної медичної допомоги всім громадянам країни);  

 розвиток інфраструктури та ресурсного забезпечення охорони 

здоров'я (що включає фінансове, матеріально-технічне та технологічне 

оснащення лікувально-профілактичних установ на основі інноваційних 

підходів та принципів стандартизації; 

 наявність достатньої кількості підготовлених медичних кадрів (які 

зможуть вирішувати поставлені перед охороною здоров'я завдання). 

Забезпечення населення України соціальними гарантіями у сфері 

охорони здоров’я потребує якісних суспільних реформ, які носять 

інноваційний характер. Запровадження інноваційних технологій у 

реформування охорони здоров’я сприятиме покращенню стану здоров’я 
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населення, демографічних показників та забезпеченню суспільно 

справедливого і рівного доступу громадян до послуг охорони здоров’я, а 

також дасть можливість уникнути нерегульованого випадкового 

зовнішнього впливу на розвиток суспільних відносин у цій сфері [40]. 

Відповідно до рішення Талліннської хартії “Системи охорони 

здоров’я і добробуту”, зміцнення систем охорони здоров’я у 

Європейському регіоні повинно базуватися на принципах, визначених у 

доповіді ВООЗ про стан систем охорони здоров’я у світі у 2000 р.[43]:  

1) поліпшення стану здоров’я населення;  

2) справедливість у розподілі тягаря фінансування охорони здоров’я;  

3) чутливість до очікувань людей в питаннях, не пов’язаних із станом 

охорони здоров’я. 

Крім згаданих принципів, законодавством України передбачено 

рівноправність громадян, демократизм, солідарність і загальнодоступність 

медичної допомоги [32]. 

Найважливішим соціальним завданням сфери охорони здоров’я в 

період реформування є забезпечення управлінського впливу шляхом 

постійного удосконалення його демократичних форм і методів. Лише за 

цієї умови можна досягти необхідної ефективності функціонування галузі в 

якості виробничого і суспільного організму. Йдеться, передусім, про 

державне управління охороною здоров’я, як політичне явище в процесі 

реалізації державної влади, коли політика повинна бути цілісною, 

системною, технологічною та ефективною. Особливо актуальною є 

проблема взаємозв’язку демократії з ефективністю управління, коли 

доводиться практично з початку створювати правову систему демократії і 

діяти відповідно до демократичних норм та принципів. 

Чому не йдуть реформи в українській галузі охорони здоров’я? 

Риторичне запитання, яке турбує в першу чергу владу, та й усе суспільство. 

Відомо, що для успішної реалізації  державної політики 

впровадження реформ визначається список соціально зацікавлених груп 
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(стейкхолдерів). Адже визначальні рішення в системі управління 

формуються в результаті відкритої взаємодії протилежних інтересів 

окремих осіб, соціальних груп і державних інституцій на основі взаємної 

поінформованості [28]. 

У даному разі такими групами мають бути: 

Влада – яка зацікавлена у досягненні світових стандартів з охорони 

суспільного здоров’я своїх громадян і при цьому зекономити матеріальні та 

фінансові ресурси; 

Політики, котрі залежно від політичної орієнтації, бажаючи 

завоювати прихильність електорату обіцяють і намагаються визначити 

форми надання медичної допомоги - від безоплатних до платних чи їх 

поєднання; 

Громадські організації та рухи – зацікавлені у запроваджені та 

збереженні демократичних начал та участі в управлінні реформуванням 

галузі;  

Пересічні громадяни - при потребі вони бажали б отримувати медичні 

послуги у добрих умовах досвідченими лікарями та, та бути захищеними 

від фінансових ризиків на час втрати здоров’я; 

Керівники закладів охорони здоров’я – як відповідальні за роботу усіх 

ланок та результат діяльності практичної медицини, сповідують більш 

авторитарний стиль управління; 

Медичні працівники-практики – їхній інтерес в реформуванні 

визначається отриманням належних умов праці, достойним рівнем 

заробітної плати, адекватним професії статусом у суспільстві. 

У демократичній системі управління за рахунок спільних дій 

державних виконавчих органів управління і громадянського суспільства 

вдається запобігти авторитарним тенденціям в діяльності органів 

адміністративного управління [44]. За таких умов відкритість державної 

влади є важливою умовою демократизації держави, запорука утвердження 

демократичних норм та правил у відносинах між суспільством та 
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державними органами [26]. 

Однією з причин відсутності очікуваних результатів реформ сфери 

охорони здоров’я України є нерозуміння їхньої суті та передбачуваних 

наслідків для суспільства і кожного громадянина зокрема. В цій ситуації 

актуальною стає проблема наукового осмислення та створення легітимного 

регламенту функціонування суспільних комунікацій. Саме глибинний 

сутнісний характер комунікації, наявність внутрішніх і зовнішніх зв’язків 

передбачає, в межах існуючої штатної структури, створення на державному 

(Міністерство охорони здоров’я України) та регіональному(управління 

охорони здоров’я обласних державних адміністрацій) рівнях окремих 

структурних підрозділів, відповідальних за комунікацію [44]. 

Отже, владно-примусовий характер державного управління охороною 

здоров’я в ринкових умовах якісно змінюється, зберігаючи свою 

принципову природу але вважається його головною і визначальною рисою. 

Виконання загальних функцій галузі з обслуговування суспільних потреб 

не виключає застосування регулюючих і примусових заходів державного 

управління, однак вони мають інший зміст. Заходи направлені на 

роз’яснення проблем функціонування охорони здоров’я в Україні, суті 

реформування галузі на сучасному етапі та зміст кінцевих результатів 

реформ, їх значення для суспільства і держави, а також заохочення, 

стимулювання, переконання, формування громадської думки й свідомості, 

почуття відповідальності та обов’язку – значною мірою характеризують 

рівень демократичності державного управління охороною здоров’я в 

Україні. 

Центральним елементом реалізації принципів рівності та доступності 

медичної допомоги є цілковите забезпечення рівності, визначеннями якої 

можна вважати рівність як мінімальний стандарт, що передбачає 

обслуговування найменш захищених верств населення, рівність як ступінь 

доступу, – стосується медичного обслуговування усіх категорій населення 

не залежно від їх статусних характеристик – доходу, гендеру, етнічної 
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приналежності або місця проживання і передбачає не однаковість, а 

приведення медичного обслуговування пацієнтів з особливими потребами 

до стандартної процедури, шляхом застосування необхідних заходів, 

рівність результату здоров'я – передбачає ступінь рівності розподілу 

позитивного результату здоров'я, отриманого в ході будь-якого медичного 

втручання - міжсекторального, профілактичного, лікувального або 

паліативного, між окремими особами та популяційними групами.  

Обираючи та застосовуючи нові управлінські стратегії у 

реформуванні системи охорони здоров’я України необхідно віднайти 

певний паритет між суто державним фінансовим забезпеченням та вільним 

ринком, що в публічному секторі охорони здоров'я не може існувати через 

його соціальну природу.  

Рядом міжнародних та вітчизняних законодавчих актів підтверджено, 

що жодна особа незалежно від рівня її доходу не повинна виключатися із 

системи медичної допомоги [1, 32, 43]. Також повинна розвиватися 

плюралістична система фінансування, яка враховує елементи суспільного і 

приватного фінансування. Така система повинна будуватися на стандартах 

однакового підходу та прибутків і містити адекватні механізми оплати.  

 Отже рівність доступу, обсяг споживання медичних послуг не може 

визначатися тільки рівнем платоспроможності пацієнта, особливо у 

випадках надання термінової медичної допомоги [24].  

Науковими дослідженнями доведено значний вплив економічного 

становища на здоров’я громадян. При зіставленні рівня доходів з іншими 

чинниками розвитку хронічних захворювань та рівня смертності виявилось, 

що низький рівень доходів громадян є найістотнішим фактором ризику для 

здоров’я [8, 25, 42]. 

За таких умов акцент розвитку сфери охорони здоров’я зміщується до 

принципу суспільної солідарності – багатий платить за бідного, здоровий за 

хворого, молодий за старого. Згідно з цим принципом фінансові внески 

окремих осіб мають залежати не від стану здоров’я, а від 
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платоспроможності громадянина, проте рівень та обсяг медичної допомоги 

повинні бути адекватні не можливості заплатити, а потребі в ній. Вважати, 

що в цій системі медичного обслуговування реалізується принцип 

суспільної солідарності можна лише за умови, що в ній реалізується більш 

справедливий розподіл медичних послуг між різними віковими групами, 

між окремими групами населення, які відрізняються за рівнем доходів, між 

самотніми особами та сім’ями, а також між групами населення з низьким та 

високим ризиком стосовно стану здоров’я [42]. 

Більшість економічно розвинених країн реалізували даний принцип у 

фінансуванні й одержанні медичних послуг, де головну роль відіграють 

каси взаємодопомоги і обов’язкове медичне страхування. На думку автора 

Україні, зважаючи на усі реалії суспільного життя, доцільно переймати 

досвід реформування у скандинавських країнах Швеції, Фінляндії, Норвегії 

в яких держава, що надає послуги з охорони здоров’я, перерозподіляє 

доходи через систему оподаткування і фінансує значну частину медичної 

допомоги. Cуспільство бере участь у покритті лише частки витрат на 

охорону здоров’я. 

Жодний механізм фінансування системи охорони здоров’я не може 

бути досконалим, оскільки в кожному закладені компроміси між 

ефективністю і справедливістю [42]. При переході галузі  на ринкові 

механізми функціонування запроваджується її багатоканальне 

фінансування, в тому числі й з окремих домогосподарств.  

На завершення розділу, де розглядалися різні аспекти ролі та місця 

менеджменту  і маркетингу закладів  охорони здоров’я, зупинимось на 

аналізі основних положень проекту Закону України “Про особливості 

діяльності закладів охорони здоров’я”. 

Даний законопроект, на думку його розробників, визначає 

особливості правового статусу, порядку створення та діяльності закладів 

охорони здоров’я для забезпечення реалізації конституційного права 

громадян України на своєчасне отримання кваліфікованої та високоякісної 
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медичної допомоги. 

Відповідно до норм законодавства України на сьогоднішній день 

державні та комунальні заклади охорони здоров’я України функціонують 

як бюджетні установи. Статус бюджетної установи суттєвим чином звужує 

набір управлінських інструментів, які керівник закладу може 

використовувати для успішного виконання поставлених перед закладом 

охорони здоров’я завдань. 

Одночасно законодавством України передбачається можливість 

існування закладів охорони здоров’я у вигляді державних некомерційних 

(неприбуткових) підприємств, що можуть функціонувати відповідно до 

господарського законодавства поза межами рамок, що встановлені 

Бюджетним Кодексом України для бюджетних установ. 

Самостійний заклад охорони здоров’я, який спеціалізовано 

відповідно до потреб населення, що обслуговується та виду медичної 

допомоги, може функціонувати більш ефективно та надавати більш якісні 

послуги в сфері охорони здоров’я. 

Розробники даного законопроекту переконані в тому, що його 

прийняття дозволить створити сприятливі передумови для структурної 

перебудови галузі та започаткувати її повноцінне реформування з метою 

підвищення доступності якісної медичної допомоги широким верствам 

населення України. 

Метою даного законопроекту його розробники визначили  

забезпечення конституційних прав громадян на отримання своєчасної, 

кваліфікованої і якісної медичної допомоги на основі здійснення 

структурної реорганізації системи медичного забезпечення шляхом 

удосконалення механізмів управління і ініціювання розвитку 

самоуправління на рівні закладів охорони здоров’я; 

Прийняття зазначеного закону обумовлено необхідністю чіткого 

окреслення правового поля для здійснення фінансово-господарської 

діяльності закладів охорони здоров’я всіх форм власності та приватних 
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осіб-підприємців у сфері охорони здоров’я, а також визначення 

особливостей щодо здійснення цієї діяльності. 

Реалізація норм законопроекту дозволить: 

 підвищити відповідальність трудових колективів закладів 

охорони здоров’я за раціональне використання наявних фінансових, 

матеріальних і кадрових ресурсів, впровадження ресурсозберігаючих і 

новітніх технологій у профілактичну роботу та лікувально-діагностичний 

процес; 

 перейти на гнучку систему планування і оперативного 

контролю за якістю медичної допомоги; 

Оптимальним шляхом реалізації зазначеного законопроекту є 

прийняття його в пакеті із Законом України “Про внесення змін до Основ 

законодавства України про охорону здоров’я”, яким передбачено 

прийняття закону, що регулює особливості правового статусі, порядку 

створення та діяльності закладів охорони здоров’я. 

На думку розробників, даним законопроектом визначаються: 

 особливості правового статусу, порядку створення та діяльності 

закладів охорони здоров’я, їх класифікація; 

 побудова правових і економічних відносин закладів охорони 

здоров’я з державними органами та з іншими суб’єктами господарської 

діяльності; 

 особливості діяльності фізичних осіб-підприємців у сфері 

охорони здоров’я. 

Можливість трансформації закладів охорони здоров’я у державні 

комунальні некомерційні та інші види державних підприємств дозволить: 

 конкретизувати зобов’язання держави перед пацієнтами; 

 реалізувати ініціативу керівників і підвищити ефективність 

використання ресурсів у галузі охорони здоров’я; 

 створити стимули до продуктивної праці для медичних 

працівників. 
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Реалізація законопроекту передбачає удосконалення порядку 

організації медичного обслуговування населення та діяльності закладів 

охорони здоров’я, забезпечення підвищення якості медичного 

обслуговування, запровадження договірних відносин між замовниками та 

постачальниками медичних послуг, створення механізмів раціонального 

використання фінансових, кадрових та матеріально-технічних ресурсів 

галузі. 

На думку автора дисертаційного дослідження, важливим з 

теоретичної та методологічної точки зору є запропонований розробниками 

аналізованого законопроекту категорійно-понятійний апарат. Так, в цьому 

законопроекті терміни вживаються в такому значенні: 

 госпітальний округ — мережа закладів охорони здоров’я, 

розташованих на території кількох адміністративно-територіальних 

одиниць, які забезпечують потребу їх населення у певних видах медичної 

допомоги; 

 заклад охорони здоров’я — зареєстрована в установленому 

законом порядку на території України юридична особа, основним 

завданням якої є забезпечення потреб населення у сфері охорони здоров’я; 

 медичне обслуговування — допомога, що надається з метою 

сприяння зміцненню здоров’я, профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації пацієнта та необов’язково обмежується медичною допомогою; 

 мережа закладів охорони здоров’я — сукупність закладів 

охорони здоров’я, що забезпечують медичне обслуговування населення; 

 положення про заклад охорони здоров’я — нормативно-

правовий акт який визначає основні засади діяльності закладу охорони 

здоров’я; 

 профіль закладу охорони здоров’я — ознака закладу охорони 

здоров’я, що характеризує його здатність надавати медичну допомогу за 

однією спеціальністю (однопрофільний, спеціалізований) або кількома 

спеціальностями (багатопрофільний); 
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 спеціалізація закладу охорони здоров’я — ознака закладу 

охорони здоров’я, що характеризує його здатність надавати медичну 

допомогу певного виду та інтенсивності або провадити іншу, передбачену 

законодавством діяльність, у сфері охорони здоров’я і зазначається в 

положенні про такий заклад;  

 тип закладу охорони здоров’я — сукупність ознак закладу 

охорони здоров’я, що характеризує його діяльність відповідно до 

організації медичного обслуговування, окремих категорій громадян, що 

ним обслуговуються, захворювань, які підлягають лікуванню. 

Важливі новели містить ст. 3. Класифікація закладів охорони 

здоров’я: 

1. Залежно від форми власності заклади охорони здоров’я 

поділяються на державні, комунальні, приватні, а також підприємства, 

засновані на змішаній формі власності (на базі об’єднання майна різних 

форм власності). 

2. За типами заклади охорони здоров’я поділяються на: 

 амбулаторію — заклад охорони здоров’я, що надає первинну 

медичну допомогу; 

 аптеку — заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є 

забезпечення населення, інших закладів охорони здоров’я, підприємств, 

установ та організацій лікарськими засобами, виробами медичного 

призначення та іншими товарами; 

 госпіталь — заклад охорони здоров’я, який надає медичну 

допомогу військовослужбовцям Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України, ветеранам війни та 

прирівняним до них особам; 

 клінічну лікарню — заклад охорони здоров’я, у якому 

розміщуються наукові і навчальні структурні підрозділи (кафедри, 

лабораторії тощо) вищих медичних навчальних закладів III—IV рівня 

акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів, 
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що провадять роботу із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних 

працівників та наукові дослідження в галузі медицини; 

 лікарню — заклад охорони здоров’я, призначений для 

цілодобового надання спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 

допомоги, а також для допомоги під час пологів; 

 медичний пункт — заклад охорони здоров’я, який надає 

долікарську медичну допомогу; 

 медичний центр — заклад охорони здоров’я, призначений для 

організації та/або надання медичної допомоги в амбулаторних та 

стаціонарних умовах; 

 санаторій — заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання 

громадянам послуг лікувального, профілактичного та реабілітаційного 

характеру з використанням природних лікувальних ресурсів. 

 університетську лікарню — заклад охорони здоров’я, що 

забезпечує надання третинної високоспеціалізованої медичної допомоги та 

поєднання ефективного використання кваліфікаційного потенціалу 

науково-педагогічних кадрів у процесі лікування хворих та навчання 

студентів; 

 хоспіс — заклад охорони здоров’я, призначений для 

цілодобового перебування безнадійно хворих, що потребують догляду, 

основним завданням якого є надання паліативної допомоги та 

психологічної підтримки хворим в термінальному стані; 

 центр державного санітарно-епідеміологічного нагляду — 

заклад охорони здоров’я, основним завданням якого є організація 

санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження, 

виявлення, усунення або зменшення шкідливого впливу факторів 

середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, запобігання 

виникненню і поширенню інфекційних хвороб, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, а також здійснення 
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державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за 

дотриманням вимог санітарного законодавства; 

 центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — 

заклад охорони здоров’я, що є складовою державної системи екстреної 

медичної допомоги, забезпечує організацію та управління наданням 

екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим, що перебувають у 

невідкладному стані, в тому числі за умов надзвичайної ситуації; 

 центр первинної медичної допомоги — заклад охорони 

здоров’я, основним завданням якого є організація та надання населенню 

первинної медичної допомоги; 

 центр служби крові — заклад охорони здоров’я державної або 

комунальної форми власності, призначений для заготівлі донорської крові, 

її компонентів та виробництва препаратів плазми крові, ефективної системи 

управління їх запасами, транспортування, зберігання, задоволення потреби 

закладів охорони здоров’я, що надають трансфузійну допомогу, та 

контролю за клінічним застосуванням компонентів і препаратів крові; 

 центр профілактичної медичної дезінфекції — заклад охорони 

здоров’я, основним завданням якого є організація та проведення 

дезінфекційних заходів; 

 інші заклади охорони здоров’я, що провадять діяльність у сфері 

охорони здоров’я. 

3. За видами надання медичної допомоги заклади охорони здоров’я 

поділяються на: 

 центри первинної медичної допомоги — для надання первинної 

медичної допомоги; 

 багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, у тому числі 

дитячі, лікарні планового стаціонарного лікування, лікарні для 

відновлювального лікування, консультативно-діагностичні медичні центри, 

госпіталі — для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 

 спеціалізовані багатопрофільні або однопрофільні лікарні, у 
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тому числі дитячі, університетські лікарні, клінічні лікарні, спеціалізовані 

діагностичні медичні центри, спеціалізовані центри та госпіталі — для 

надання третинної медичної допомоги; 

 центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — 

для надання екстреної медичної допомоги; 

 хоспіси — для надання паліативної медичної допомоги. 

Серед інший статей законопроекту виділимо наступні: ст.,ст.: 6, 10 - 

13, 25 – 27. 

Стаття 6. Вимоги до керівника та працівників закладу 

охорони здоров’я: 

1. Керівник закладу охорони здоров’я призначається у порядку, 

визначеному цим Законом та іншими актами законодавства, з урахуванням 

організаційно-правової форми закладу. 

2. Керівником закладу охорони здоров’я може бути головний лікар 

(генеральний директор, директор, начальник, завідувач) та/або його 

заступники. 

3. Керівник закладу охорони здоров’я державної і комунальної форми 

власності приймається на роботу на умовах контрактної форми трудового 

договору. 

4. Керівник закладу охорони здоров’я організовує і несе 

відповідальність за якість медичного обслуговування населення, 

адміністративно-господарську та фінансову діяльність закладу. 

5. Керівник і працівники закладу охорони здоров’я, що забезпечують 

медичне обслуговування населення, повинні відповідати кваліфікаційним 

вимогам до осіб, які провадять медичну та фармацевтичну діяльність, що 

встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я. 

Стаття 10. Об’єднання закладів охорони здоров’я 

1. У сфері охорони здоров’я можуть утворюватись об’єднання 

закладів охорони здоров’я, зокрема у вигляді госпітальних округів та 
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центрів первинної медичної допомоги. 

2. У межах госпітального округу можуть об’єднуватися заклади 

охорони здоров’я, що надають населенню вторинну та екстрену медичну 

допомогу. 

Стаття 11. Спільна діяльність закладів охорони здоров’я 

1. Заклади охорони здоров’я можуть здійснювати спільне медичне 

обслуговування населення шляхом надання у використання обладнання, 

залучення медичних працівників, використання приміщень тощо. 

2. Заклади охорони здоров’я провадять спільну діяльність на умовах, 

визначених договором про спільну діяльність. 

3. Спільна діяльність закладів охорони здоров’я може провадитися, 

зокрема, під час ліквідації наслідків стихійного лиха, здійснення санітарних 

та протиепідемічних (профілактичних) заходів, а також в інших випадках, 

коли існує загроза життю та здоров’ю населення. 

Стаття 12. Провадження інших видів діяльності закладами 

охорони здоров’я 

1. Заклади охорони здоров’я мають право провадити інші види 

діяльності, що не належать до медичного обслуговування. 

До таких видів діяльності може бути віднесена не заборонена 

законодавством господарська діяльність, що зазначається в установчих 

документах закладу охорони здоров’я. 

2. Будь-яка інша діяльність закладу охорони здоров’я не повинна 

створювати перешкод для здійснення медичного обслуговування пацієнтів. 

Стаття 13. Формування мережі закладів охорони здоров’я 

1. Мережа закладів охорони здоров’я, необхідна для забезпечення 

медичного обслуговування населення адміністративно-територіальної 

одиниці, формується відповідними органами місцевого самоврядування за 

поданням органів виконавчої влади. 

2. Основними критеріями для формування мережі закладів охорони 

здоров’я є потреба населення адміністративно-територіальної одиниці у 
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медичному обслуговуванні з урахуванням інфраструктури відповідної 

території, демографічних показників та рівня захворюваності населення. 

Стаття 25. Особливості утворення та діяльності закладу охорони 

здоров’я — приватного підприємства 

1. Заклад охорони здоров’я — приватне підприємство (далі — 

приватне підприємство) забезпечує медичне обслуговування та провадить 

інші види діяльності, не заборонені законодавством. 

2. Надання медичних послуг визначається в установчих документах 

приватного підприємства як основний вид діяльності. Провадження інших 

видів діяльності не повинно перешкоджати наданню медичних послуг. 

3. Фізична особа, що здійснює управління заснованим нею приватним 

підприємством безпосередньо (є його керівником), повинна мати 

відповідну спеціальну освіту і відповідати кваліфікаційним вимогам, 

установленим для керівника закладу охорони здоров’я центральним 

органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

Стаття 26. Особливості діяльності фізичних осіб — підприємців у 

сфері охорони здоров’я 

1. Фізична особа — підприємець провадить діяльність відповідно до 

ліцензії на відповідний вид господарської діяльності з використанням у разі 

потреби найманої праці шляхом облаштування медичних кабінетів або 

утворення мобільних медичних бригад. 

2. Медичні кабінети повинні відповідати вимогам санітарного 

законодавства та комплектуватися відповідно до табелів матеріально-

технічного оснащення, затверджених центральним органом виконавчої 

влади у сфері охорони здоров’я. 

3. Порядок організації та вимоги до діяльності медичних кабінетів і 

мобільних медичних бригад затверджуються центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони здоров’я. 

4. Медичні працівники повинні відповідати кваліфікаційним 

вимогам, установленим центральним органом виконавчої влади у сфері 
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охорони здоров’я. 

Стаття 27. Об’єднання підприємств у сфері охорони здоров’я 

1. У сфері охорони здоров’я можуть утворюватись відповідно до 

закону об’єднання підприємств. 

2. Об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські 

об’єднання або державні (комунальні) господарські об’єднання з метою 

медичного обслуговування, забезпечення науково-педагогічної діяльності, 

навчального процесу, координації діяльності закладів охорони здоров’я та 

поєднання зазначених видів діяльності з метою оптимізації, підвищення 

якості і доступності медичної допомоги. 

3. Під час утворення об’єднання підприємств і визначення в 

установчих документах мети його діяльності можуть враховуватися 

соціально-економічні особливості відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, на території якої утворюється таке об’єднання. 

4. Господарські об’єднання у сфері охорони здоров’я можуть 

утворюватись у всіх організаційно-правових формах, що визначені 

законом, з урахуванням вимог цього Закону. 

Згідно проведеного наукового аналізу, принципи управління в 

системі охорони здоров'я можна визначити як сукупність взаємозалежних 

положень і вимог, через які реалізуються основні функції й методи 

формування ефективних управлінських рішень. Дана сукупність принципів 

завжди залишається відкритої для змін, доповнень, заснованих на 

практичному досвіді, аналізі явищ і ситуацій, їх осмисленні, узагальненні й 

прийнятті нових корективів; у методах і функціях управління. 

Найважливішими із принципів побудови й організації охорони 

здоров'я як державно-управлінської системи є наступні: 

1 Соціальна орієнтованість управління в охороні здоров'я, реалізація; 

якої дозволяє об'єднати в рамках єдиного технологічного процесу медико-

технологічні процеси надання населенню медичної допомоги із соціальним 

і майновим положенням пацієнтів, соціальних груп і підприємств. Методи 
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соціально орієнтованого охорони здоров'я повинні враховувати інтереси 

різних соціальних суб'єктів і мати можливість надати адекватну медичну 

допомогу всім пацієнтам незалежно від їхнього майнового статусу. 

На чолі функціональних цілей державного управління охороною 

здоров'я коштує задоволення потреб населення в наданні якісної, 

своєчасної й адекватної по обсягах медичної й профілактичної допомоги. 

Специфічною особливістю управління у сфері охорони здоров'я є його 

адресна спрямованість, коли в центрі такого управління приймають людей 

з їх  хворобами, потребами. Саме тому сьогодні особливу важливість 

здобуває проблема адекватного задоволення в медичній допомозі різних 

соціальних і майнових груп населення. Високооплачувана верства 

населення сьогодні практично виявилася також незахищеною, тому що 

одержати адекватну її потребам і запитам медичну допомогу їй ніде. Вона 

готова платити, однак наша система управління охороною здоров'я не 

готова надати   за гроші відповідний рівень медичних і сервісних послуг. 

2. Другим найважливішим принципом організації управління в 

системі охорони здоров'я є неодмінне забезпечення комплексності процесу 

реалізації основних функцій. У цьому зв'язку правомірно говорити про 

застосування й використанні ринкових елементів в економічному механізмі 

державного управління охороною здоров'я. Це означає, що медична 

послуга здобуває товарні характеристики, що виражаються в економічно 

обґрунтованому й реальному механізмі ціноутворення на медичну 

допомогу, частковому введенні системи соплатежів населення при 

збереженні основного тягаря витрат. по оплаті медичної допомоги на 

державі. Подібна орієнтація в правління  ціноутворенням в  системі 

охорони здоров'я сприяє реалізації регулюючих функцій держави в медико-

санітарній допомозі за рахунок комплексності рішень  соціально-

економічних, політичних, правових, медико-технологічних і 

соціокультурних завдань управління. При цьому, якщо упустити, один із 

цих факторів, то мета управління не буде  досягнута. 
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3. Наступним найважливішим принципом організації системи 

управління в охороні здоров'я є оптимальне на даному етапі розвитку 

системи, комбінація централізації й децентралізації управління галуззю. 

Децентралізацію можна визначити як процес передачі повноважень або 

влади в області управління охороною здоров'я, державного планування з 

національного на регіональний і муніципальний рівень, або у більш 

загальному плані, з більш високого на більш низький рівень управління. У 

результаті децентралізації й відповідальність за прийняття рішень 

передається,  на найнижчий рівень організації. При одній крайності в 

повністю децентралізованих установах усі рішення будуть ухвалюватися на 

найнижчому рівні — у місці надання медичних послуг. При іншій 

крайності — у повністю централізованій установі всі рішення будуть 

ухвалюватися на найвищому рівні управління. У реальному житті немає 

організацій, які функціонували б по тому або іншому крайньому принципу. 

Завдання оптимального й ефективного управління перебуває в різних 

частинах спектра між цими двома крайностями. Інструментами реалізації 

цього принципу виступають офіційні відносини, приписання, інструкції, 

накази, правила, закони, розпорядження, технічні й технологічні 

нормативи, протоколи лікування, карти функціональних обов'язків, штатні 

розклади і т.д. Даний принцип припускає й зміну цілеспрямованості 

управління, яке забезпечується чітким поділом фінансової відповідальності 

й функцій між державними, регіональними й муніципальними органами 

державного управління охороною здоров'я; між державними органами 

управління охороною здоров'я й приватним сектором, а також розподілом 

обсягу і заходу відповідальності в прийнятті рішень на різних рівнях 

організації технологічних процесів надання медико- санітарної допомоги 

населенню. Однак свобода дій господарюючих суб'єктів невіддільна від 

їхньої відповідальності. Залежність тут лінійна: чим більше надана їм 

самостійність, тим більше покладена на них відповідальність. 
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РОЗДІЛ 3  

МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

3.1. Удосконалення фінансового механізму державного 

управління системою охорони здоров’я України 

 

Охорона здоров'я як соціальна інститут, впливаючи на формування й 

ефективне використання людського капіталу, може виступати в якості 

соціальної передумови економічного росту, фактора забезпечення 

конкурентоспроможності економіки країни на світовому ринку. 

До основних проблемам системи охорони здоров'я слід віднести 

наступне: 

• конституційні гарантії безкоштовної медичної допомоги носять 

декларативний, характер і не збалансовані з фінансовими ресурсами; а 

права громадян на її одержання чітко не визначені. За статистичними 

даними  Україна перебуває в передостанній п'ятірці з 196 країн з реалізації 

такої мети охорони здоров'я як "слушне фінансування". На практиці це 

означає зниження доступності медичної допомоги певної якості для 

основної частини населення. У результаті людей, що мають низькі доходи, 

не може одержати необхідну за станом здоров'я медичну допомогу. Як 

наслідок, наростає платність при одержанні» медичної допомоги, у тому 

числі в тіньових формах, а управління ресурсами охорони здоров'я  

здійснюється неефективно, використовувана бюджетно-кошторисна модель 

фінансування  консервує нераціональну мережу медичних установ [36, 

с.115]. 

Є диспропорції між видами й рівнями медичної допомоги — 

пріоритет віддається дорогим стаціонарним методам лікування. Через 

відсутність фінансових стимулів ефективного господарювання страждає 

якість надаваної медичної допомоги при зростаючих витратах. Державний 
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центр не виконує у повній мірі регулюючої функції з вирівнювання умов 

надання медичної допомоги: 

• страхові принципи фінансування охорони здоров'я не одержали 

повної реалізації. Системи, обов'язкового страхування ризиків; пов'язані зі 

здоров'ям  громадян, страхування на випадок хвороби, від нещасних 

випадків на виробництві й профзахворювань, з тимчасової « 

непрацездатності у зв'язку із хворобою; 

• обов'язкове медичне страхування не ввело страхові механізми, 

що сприяють розвитку конкуренції й не включило в оборот охорони 

здоров'я необхідний обсяг фінансових ресурсів, не стало механізмом їх 

ефективної витрати; 

• працівники охорони здоров'я ставляться до однієї із самих 

малооплачуваних категорій. Система й рівень оплати, праці не мотивують 

їх до якісної й результативної роботи; 

• відзначається збільшення вартості нових медичних технологій 

і зростання витрат на охорону здоров'я, що загострює проблему 

економічної ефективності використання ресурсів; 

• відбувається посилення імпортозалежності лікарських засобів і 

медичної техніки й устаткування; 

• відсутність системотворчих законів, що регулюють сферу 

охорони здоров'я, не дозволило сформувати єдність цього соціального 

інституту, а перехід до приватно-правового регулювання даних відносин, 

привів до ослаблення управляючої функції держави, не сформовані і 

ринкові відносини між суб'єктами системи, охорони здоров'я; 

- існуюча багатоканальність фінансування й різний правовий 

режим   фінансових витрат, засобів бюджетів, усіх рівнів, обов'язкового й 

добровільного медичного страхування, платних послуг, є однією із причин 

їх неефективної витрати; 

• спостерігається втрата системності й управління галуззю при 

збережених органах управління всіх рівнів [51, c.67]; 
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• відзначається нечіткість поділу - компетенції держави і органів 

місцевого самоврядування. Процес делегування повноважень для охорони 

здоров'я пройшов у двох напрямках: по вертикалі за поділом компетенції 

— державна й муніципальна охорона здоров'я; що можна розглядати як 

децентралізований варіант реалізації прав і гарантій громадян, а також  

частка, і по горизонталі за поділом функцій — суспільне; відомче. При 

цьому між підсистемами - немає чітких кордонів, недостатньо конкретний 

зміст їх діяльності й критерії оцінки результатів; 

• суперечливість статусу медичних установ. Конституція 

визначила, що державні й муніципальні медичні установи, виявляють 

безкоштовну для громадян медичну допомогу, а норми Цивільного Кодексу 

України визначають, що установою зізнається організація, створена 

власником для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших 

функцій некомерційного характеру й фінансується їм повністю або 

частково. 

У якості підстав для виділення моделей охорони здоров'я на 

довгострокову перспективу розглядаються наступні. 

1. Співвідношення відповідальності держави й населення за 

забезпечення медичною допомогою: 

• Обсяг і рівень конкретності державних гарантій (публічних 

державних, зобов'язань). 

• Співвідношення державного і частки фінансування охорони 

здоров'я. 

2. Співвідношення державної і приватної системи надання, медичної 

допомоги; 

• Соціальна орієнтація державної й приватної систем. 

• Співвідношення обсягів, надаваної медичної допомоги в 

державній і приватної системах. 

3. Принципи організації фінансування охорони здоров'я. 

• Тип системи державного фінансування; охорони здоров'я 
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(страхова; бюджетна, змішана). 

• Відносні масштаби перерозподілу державних засобів, виділюваних 

на охорону здоров'я: між регіонами з метою вирівнювання умов 

фінансування регіональної охорони здоров'я;. 

4. Принципи організації медичної допомоги. 

• Функціональні ролі організацій; що виявляють первинну; 

спеціалізовану амбулаторну, стаціонарну допомогу, у координації цих 

видів допомоги. 

• Співвідношення ресурсів, що йдуть на надання первинної, 

спеціалізованої амбулаторної й стаціонарної допомоги; 

Використовуючи зазначені підстави, можна виділити три моделі 

охорони здоров'я на довгострокову перспективу. 

1. Фрагментована охорона здоров'я. 

2. Соціально диференційована охорона здоров'я. 

3. Інтегрована охорона здоров'я [61]. 

Розглянемо кожну з них окремо. 

Модель фрагментованої  охорони здоров'я характеризується 

збереженням основних принципів існуючої в Україні системи охорони 

здоров'я. Це модель охорони здоров'я, що включає наступні принципи: 

• що значно різняться друг від друга за рівнем розвитку і реальному 

наповненню державних гарантій 

• майже не взаємодіючі один з одним державну й приватну систему 

надання медичної допомоги; 

• автономно функціонуючі системи надання  первинної; 

спеціалізованої амбулаторної й стаціонарної допомоги, некомплексність 

лікувально-діагностичного процесу; 

вертикальні програми боротьби з окремими захворюваннями, слабко 

взаємодіючі між собою. 

Збереження такої моделі охорони здоров'я у довгостроковій 

перспективі має найбільші шанси при наступних умовах. 
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• низькі темпи економічного росту, не вище 4% у рік; відповідно 

можливості держави, населення; роботодавців витрати коштів на охорону 

здоров'я збільшуються, але досить повільно; 

• реальна пріоритетність розвитку охорони здоров'я в політиці 

держави мало міняється згодом, і частка державних витрат на охорону 

здоров'я у ВВП залишається на існуючому рівні або незначно збільшується 

— до 3,5-3,7% в 2020 р.; 

• досить обмежена здатність держави до розвитку інститутів 

організації й фінансування охорони здоров'я мало міняється згодом; 

• відношення громадян до свого здоров'я й готовність витрачати свої 

засоби на профілактику й лікування захворювань міняються незначно. 

• у суспільній свідомості не відбувається помітних зрушень відносно 

цінності здоров'я й стану охорони здоров'я. Зростання платоспроможного 

попиту на медичні послуги не супроводжується посиленням тиску на 

систему охорони здоров'я, що змушує проводити реформи; 

• частка приватних витрат у ВВП збільшується з 2,2 до 2,4%. 

По виділених вище підставах модель має наступні характеристики. 

Співвідношення відповідальності держави й населення до 

забезпечення медичною допомогою. Державні гарантії надання медичної 

допомоги залишаються неконкретними: проводиться політика 

селективного фінансування проблемних зон у забезпеченні державних 

гарантій, але розрив; між гарантіями безкоштовної, медичної допомоги й 

реальними, економічними умовами одержання гарантованої безкоштовної 

допомоги скорочується повільно. 

В державних медичних установах продовжує розбудовуватися 

практика надання платних медичних послуг населенню в якості як 

додаткових, так і альтернативних безкоштовних послуг. Частка пацієнтів, 

що оплачують одержання медичної допомоги, росте в регіонах і з, високим, 

і з: низьким рівнем доходу. 

Співвідношення державного й приватного фінансування охорони 
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здоров'я становить 60:40 (в 2008 р., за нашою оцінкою, воно склало 68:32).  

Зберігається орієнтація державної системи надання медичної допомоги на 

все населення[64]. 

Зростаючий попит на медичну допомогу з боку літнього населення, 

що збільшується, пред'являється до суспільної системи охорони здоров'я й 

відповідно скорочує її можливості до надання послуг іншим категоріям 

населення: Попит високоприбуткових груп населення й середнього класу 

на медичну допомогу задовольняється переважно в мережі державних і 

муніципальних установ через механізми платних медичних послуг і 

неформальних платежів. 

Приватна система надання медичної допомоги орієнтується на багаті 

й на частину середнього класу. Масштаби приватної системи  охорони 

здоров'я зростуть помірними темпами, вона розбудовується, що доповнює 

державну систему і як альтернативна їй система надання медичної 

допомоги. Але при цьому ринок приватних медичних послуг як і раніше 

займає обмежені сегменти в системі надання медичної допомоги (охоплює 

невелику частину видів надаваної медичної допомоги). Приватна система в 

охороні здоров'я забезпечує не більш 10% обсягів амбулаторно-

поліклінічної допомоги й не більш 5% стаціонарної допомоги всьому 

населенню. Зберігається змішана бюджетно-страхова система державного 

фінансування охорони здоров'я [53].  

Домінуючими інститутами приватного фінансування медичної 

допомоги продовжують виступати придбання медикаментів у роздрібній 

мережі й пряма оплата населенням медичних послуг: у касу медичних 

установ і в руки медичним працівникам. Добровільне медичне страхування 

розбудовується в основному за рахунок поступового росту участі 

середнього й малого бізнесу, і частка внесків на допомогу медичній системі  

(ДМС) у загальному фінансуванні охорони здоров'я трохи збільшується. 

При організації медичної допомоги ще зберігається ієрархічна 

співпідпорядкованість функціональних ролей первинної, спеціалізованої 
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амбулаторної, стаціонарної допомоги в системі надання медичної 

допомоги. Відсутня комплексність у наданні різних видів допомоги. 

Державою декларуються завдання реструктуризації охорони здоров'я 

й пріоритетного розвитку первинної медико - санітарної допомоги, які на 

практиці не вирішуються. Структура державних витрат за видами допомоги 

залишається практично незмінної: ресурси направляються в першу чергу 

для надання стаціонарної допомоги. Основна частина допомоги 

концентрується в лікарнях; слабко розвинені форми доліковування, 

реабілітації, види допомоги, які можуть замінити стаціонар; збільшуються 

проблеми слабкої координації в діяльності окремих служб. 

Розвиток інституту лікаря загальної практики імітується, а основна 

частина первинної допомоги надається дільничними лікарями. 

Навантаження на фахівців, які працюють у вищих навчальних закладах , 

залишається високою ( до них направляється 30 —50% первинних 

відвідувань), розширюється число відповідних посад у поліклініках. 

Завдання модернізації суспільної системи охорони здоров'я 

вирішуються повільно, технічна оснащеність державних медичних установ 

поступово поліпшується, але результативність їх роботи й чуйність до 

потреб пацієнтів міняються дуже повільно [58, c. 89]. 

Модель соціально диференгированої охорони здоров'я — це модель 

охорони здоров'я, в якій співіснують державна й приватна системи надання 

медичної допомоги, орієнтовані на різні категорії населення, при цьому 

кожна із систем є щодо замкненої й надає повний спектр видів допомоги: 

Реалізація такої моделі в довгостроковій перспективі можлива при 

наступних умовах. 

• економіка росте досить високими темпами: 5-6% у рік; 

• частка державних витрат на охорону здоров'я у ВВП трохи 

збільшується — з 3,6 до 4,0%; 

• здатність держави до реформування інститутів організації й 

фінансування охорони здоров'я мало міняється згодом; 
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• відбуваються істотні зрушення відносно  ставлення громадян до 

свого здоров'я, збільшується готовність насамперед зростаючого 

середнього класу витрачати свої засоби на профілактику й лікування 

захворювань; 

• ринок праці характеризується високою конкуренцією роботодавців 

і обумовлює необхідність витрачати значні кошти на охорону здоров'я 

працівників; 

• частка приватних витрат на охорону здоров'я у ВВГТ збільшується, 

до 2,8%. 

Згідно проведеного аналізу та на виділених вище підставах,  модель 

соціально диференційованого охорони здоров'я має наступні 

характеристики: - це співвідношення відповідальності держави й населення 

за забезпечення медичною допомогою. Держава проводить політику 

поступової конкретизації гарантій у рамках стратегії фінансування 

пріоритетних напрямків надання медичної допомоги. 

Платні медичні послуги в державних медичних установах 

розбудовуються на базі існуючих безкоштовних послуг, що поки що  

доповнюють, передбачають конкретизованими державними гарантіями. 

Співвідношення державного й приватного фінансування охорони 

здоров'я змінюється на користь другого й досягає 55:45. Держава проводить 

політикову укріплення здорового способу життя населення й розвитку 

системи медичної допомоги, але основною рушійною силою структурних і 

інституціональних перетворень в охороні здоров'я починають виступати 

попит, що підсилюється, роботодавців і населення на якісне медичне 

обслуговування. Це стимулює розвиток приватної охорони здоров'я, 

корпоративних систем медичного обслуговування, розширення масштабів 

надання платних медичних послуг організаціями суспільної системи 

охорони здоров'я [42]. 

Збільшення обсягів необхідної медичної допомоги, обумовлене 

старінням населення, забезпечується головним чином суспільною 
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системою охорони здоров'я. При цьому попит на медичну допомогу, 

пропонований зростаючим середнім класом, значною мірою перемикається 

на приватний сектор. Соціальні вектори розвитку державної і приватної 

систем охорони здоров'я різнонаправлені. Механізм державного управління  

системою надання медичної допомоги все в більшій мері стає орієнтованою 

на надання медичної допомоги бідним; приватна — багатим і небідним. 

Масштаби приватної системи охорони здоров'я зростають високими 

темпами. Вона розбудовується  і доповнює суспільну в задоволенні попиту 

високоприбуткових груп населення й середнього класу на медичну 

допомогу, що не передбачається державними гарантіями, а також як 

успішно конкуруюча з державними медичними установами за висновок 

контрактів з державними органами й страховиками в системі одержання 

медичного страхування на надання медичної допомоги населенню, що 

передбачається державними гарантіями. При цьому ринок приватних 

медичних послуг розширюється згідно охоплення видів надаваної медичної 

допомоги. Попит високоприбуткових груп населення й середнього класу на 

медичну допомогу задовольняється переважно в приватних медичних 

установах. 

Приватна система забезпечує 15-20% обсягів медичної допомоги. У 

регіонах з високим рівнем доходу приватний сектор в охороні здоров'я 

забезпечує до 20% обсягів амбулаторно - поліклінічної допомоги й до 10% 

стаціонарної допомоги всьому населенню. У регіонах із середнім і низьким 

рівнем доходу приватний сектор надає не більш 10% обсягів амбулаторної 

й незначної обсягів стаціонарної допомоги. В організації фінансування 

охорони здоров'я домінує страхова система фінансування охорони здоров'я. 

Забезпечується перехід до одноканальної системи оплати медичної 

допомоги, включеної в базову програму медичного страхування, що 

передбачає відшкодування всіх видів необхідних витрат [98]. 

За рахунок збільшення централізованої частини вступів від 

медичного страхування  і фінансування охорони здоров'я з державного 



127 
 

 

бюджету проводиться політика протидії росту регіональної диференціації в 

доступності медичної допомоги. Однак зберігається висока диференціація 

територіальних систем охорони здоров'я за рівнем державного 

фінансування й обсягу державних гарантій. Можливий поділ єдиної 

системи медичного страхування на системи страхування працюючих 

громадян і непрацюючого населення. У цьому випадку фрагментація 

територіальних центрів доповнюється їх фрагментацією для різних 

соціальних груп. 

Під тиском корпорацій і середнього класу держава розбудовує 

інститути, що забезпечують функціонування приватної системи охорони 

здоров'я й використання змішаних форм її фінансування. Впроваджуються 

механізми державного управління впровадження комбінації добровільного 

й обов'язкового медичного страхування. Страховим медичним організаціям 

надається право реалізації додаткових програм медичного страхування й 

програм, що поєднують добровільне й обов'язкове страхування. Держава 

створює умови для участі недержавних медичних організацій у системі 

медичного страхування і для конкуренції постачальників медичних послуг 

незалежно від форми, власності за висновком контрактного надання   

медичної допомоги населенню, що передбачається державними гарантіями. 

Вирішення завдань модернізації системи надання медичної допомоги в 

значній мірі покладається на дію конкурентних сил. 

Розвиток нових медичних технологій обумовить зростання попиту 

населення на спеціалізовану медичну допомогу, надання як у стаціонарі, 

так і в амбулаторних умовах. Витрати населення і держави на 

спеціалізовану медичну допомогу будуть збільшуватися. За рахунок 

державних і часткових джерел забезпечуються структурними зрушеннями в 

системі охорони здоров'я на користь спеціалізованої допомоги. Частина 

спеціалізованої амбулаторної допомоги переміщається в лікарні: одержать 

розвиток відділення амбулаторного приймання й денного перебування. 

Відбувається перерозподіл ресурсів на користь спеціалізованої 
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амбулаторної допомоги. 

Зберігається підпорядкованість функціональної ролі первинної 

допомоги стосовно спеціалізованої амбулаторної й стаціонарної допомоги в 

системі надання медичної допомоги. Разом з тим спеціалізована 

амбулаторна допомога все в меншій мері стає підлеглою інтересам 

стаціонарів, і зростає ступінь автономності в організації надання 

спеціалізованої амбулаторної допомоги стосовно надання стаціонарної. 

Модель інтегрованої охорони здоров'я — це модель охорони здоров'я, 

у якому функціонування й розвиток різних  видів допомоги, територіальних 

систем, державної й приватної систем, в яких є взаємозалежним і 

ефективно координованим державою й професійним співтовариством. 

Формування такої моделі стає можливою при реалізації сценарію 

інноваційного розвитку економіки, який припускає наступне: 

• високі темпи економічного росту: 6-7% у рік; 

• пріоритетність розвитку охорони здоров'я в політиці держави 

підсилюється, частка державних витрат на охорону здоров'я у ВВП 

збільшується з 3,6 до 4,5-5,0%; 

• здатність держави до розвитку інститутів організації й 

фінансування охорони здоров'я значно підсилюється; 

• держава займає активну позицію у зміцненні здорового образу 

життя населення й демонструє зростаючу здатність розвитку інститутів 

організації й фінансування охорони здоров'я й проводить послідовну 

політику їх реформування; 

• відбуваються істотні зрушення відносно громадян до свого 

здоров'я, збільшується готовність насамперед зростаючого середнього 

класу витрачати свої засоби на профілактику й лікування захворювань; 

• ринок праці характеризується високою конкуренцією роботодавців 

і обумовлює необхідність витрачати значні кошти на охорону здоров'я 

працівників; 

• частка приватних витрат на охорону здоров'я у ВВП зберігається 
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на рівні 2,0-2,2% [99, с. 259]. 

Модель інтегрованого охорони здоров'я має наступні характеристики. 

Співвідношення відповідальності держави й населення за забезпечення 

медичною допомогою. Державні гарантії в сфері охорони здоров'я 

конкретизуються по видах, обсягах, порядку й умовам надання медичної 

допомоги за допомогою розвитку системи стандартів в. охороні здоров'я. 

Основою такої конкретизації виступає розвиток системи стандартів в 

охороні здоров'я (стандартів надання медичної допомоги при 

захворюваннях, стандартів оснащення медичних установ, переліків 

лікарських засобів, надання яких фінансується державою, і ін.). Система 

стандартів включає державні стандарти й відповідні їм регіональні 

стандарти. Окремі регіони встановлюють більш високі вимоги до медичних 

технологій, оснащеності медичних установ. Посилюється організаційно-

економічний та інституційний механізми державного управління 

контролем над забезпеченням гарантій, що не допускають заміщення 

безкоштовної допомоги платною. Держава формує свої гарантії в тісному 

взаїмозв’язку  з розмірами їх фінансування за рахунок податкових джерел. 

Платні медичні послуги в державних медичних установах 

зберігаються, але надаються безкоштовні послуги, що доповнюють, 

передбачають конкретизованими державними гарантіями і поступово 

виводяться з державних медичних установ. 

Співвідношення державного й приватного фінансування, охорони 

здоров'я 70:30. Співвідношення державної й приватної систем: надання 

медичної допомоги. Державна система надання медичної допомоги зберігає 

орієнтацію на надання медичної допомоги усьому населенню. 

Масштаби приватної системи охорони здоров'я зростуть помірними 

темпами. Вона розбудовується, та доповнює державну у задоволенні 

попиту високоприбуткових груп населення й середнього класу на медичну 

допомогу, що не передбачається державними гарантіями, і  конкурує з 

державними медичними установами за висновок контрактів з державними 
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органами й страховиками в системі медичного страхування  на надання 

медичної допомоги населенню, що передбачається державними гарантіями: 

При цьому ринок приватних медичних послуг займає обмежені сегменти в 

системі надання медичної допомоги (охоплює кілька видів надаваної 

медичної допомоги). 

Приватна система надання система забезпечує 10-15% обсягів 

медичної допомоги. У регіонах з високим рівнем доходу приватний сектор 

в охороні здоров'я одержує інтенсивний розвиток, забезпечуючи до 15% 

обсягів амбулаторно-поліклінічної допомоги (в основному в стоматології, 

гінекології, урології) [108, c. 91]. 

У сфері стаціонарної допомоги приватний медичний бізнес освоює 

«ніші» медичних технологій, роблячи при цьому акцент на високий рівень 

сервісних характеристик. Але основна частина стаціонарної допомоги (не 

менш 80% обсягів) і практично вся високотехнологічна допомога (90-95%) 

ще концентрується в державних і муніципальних лікарнях. В  

ресурсодобуваючих регіонах за межами великих міст і в регіонах із 

середнім і низьким рівнем доходів   частина амбулаторної допомоги (92-

95% обсягів) і стаціонарної допомоги (95-98% обсягів) виявляється 

державними й муніципальними медичними організаціями. 

Держава активізує політикові формування конкурентного середовища 

в сфері надання медичної допомоги. Але при цьому роль планових 

регуляторів залишається вирішальною. Підвищуються вимоги до 

формування, територіальних програм державних гарантій і завдань 

медичним організаціям, росте значення стратегічного планування, мережі 

медичних організацій, кожний регіон розробляє стратегічні плани 

реструктуризації системи й реалізує їх протягом 10-15 років. Підсилюються 

вимоги до раціонального розміщення приватного медичного бізнесу, 

заходи стимулювання використовуються в першу чергу для тих 

організацій, потреба в яких особливо велика. 

 Система фінансування охорони здоров'я є страховою. 



131 
 

 

Відповідальність за фінансове забезпечення державних гарантій повністю 

покладає на систему медичного страхування, у якій концентрується 80-90% 

державних засобів на охорону здоров'я. Для оплати медичної допомоги в 

системі медичного страхування,  використовується повний тариф, що 

відбиває всі види витрат на надання медичної допомоги [110, с.56]. 

Прямо з бюджету фінансуються лише найбільш дорогі 

високотехнологічні види допомоги, а також частина соціально значимих 

послуг (наприклад, психіатрична допомога в стаціонарних умовах). 

Підвищується ступінь перерозподілу державних фінансових коштів 

між регіонами й усередині регіонів. Розрив між самими бідними й самими 

багатими регіонами за рівнем державного фінансування, охорони здоров'я 

на душу населення ( з урахуванням коефіцієнтів подорожчання умовної 

одиниці, бюджетної послуги) знижується з нинішніх 4- 5 раз до 2 -разів. 

Проводиться системне реформування фінансового механізму  

державного управління охорони здоров'я, що забезпечує появу у всіх його 

суб'єктів, діючих стимулів до росту ефективності. Суттєво міняються 

правила роботи страховиків і оплати ними роботи медичних організацій. 

Розширюються функції страховиків, підвищується їхня роль в плануванні й 

організації медичної допомоги, росте фінансова, відповідальність за зони 

неефектного використання ресурсів» охорони здоров'я. Формуються умови 

для реалізації конкурентної моделі медичного страхування, включаючи 

надання інформації застрахованим про діяльність окремих медичних 

організацій і страховиків, дозвіл страховикам реалізовувати додаткові, до 

програми медичного страхування, забезпечення індивідуального вибору 

громадянами страховиків. Ця модель починає давати свої позитивні 

результати. З пасивних посередників страховики перетворюються в 

інформованих покупців послуг медичних організацій, оптимізуючих їх 

обсяги і якість в інтересах застрахованих. При фінансуванні медичних 

організацій з державних джерел послідовно реалізується принцип «гроші 

ідуть за пацієнтом», тобто оплата результатів їх роботи. Для посилення 
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стимулів з підвищення ефективності розширюється господарська 

самостійність медичних організацій шляхом перетворення приблизно 70-

80% бюджетних установ в організаційно-правові форми автономних 

установ і державних, муніципальних автономних некомерційних 

організацій. Одержує розвиток конкуренція між медичними організаціями 

скрізь, де така конкуренція осмислена. Добровільне медичне страхування 

інтенсивно розбудовується за рахунок участі середнього й малого бізнесу, а 

також росту числа громадян, що страхуються за власні гроші. Частка 

індивідуального страхування збільшується. Обсяги внесків на медичне 

страхування перевершують розміри витрат  населення на пряму оплату 

медичної допомоги. Поширеність неформальних платежів зменшується. Як 

показує зроблений аналіз, згідно проведених структурних перетворень, 

первинна ланка поступова починає відігравати ключову роль в управлінні 

наданням медичної допомоги. Забезпечується комплексність у наданні 

різних видів допомоги. Змінюється співвідношення ресурсів, що йдуть на 

надання первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної допомоги: 

відбувається перерозподіл ресурсів  на користь первинної медичної 

допомоги. У системі надання медичної допомоги відбуваються серйозні 

структурні зміни, обумовлені дією різнонаправлених факторів. З одного 

боку, розвиток нових діагностичних і лікувальних технологій, що 

розширюють можливості ранньої діагностики й фармакологічного 

лікування захворювань, обумовить зростання попиту населення на 

спеціалізовану медичну допомогу, надавану як у стаціонарі, так і в 

амбулаторних умовах. Частина спеціалізованої амбулаторної допомоги 

переміститься в лікарні: одержать розвиток відділення амбулаторного 

приймання й денного перебування[112]. 

З іншого боку, держава повинна проводити послідовну політику 

першочергового розвитку первинної медико-санітарної допомоги. Акцент 

робиться на зміцнення дільничної служби, яка забезпечується ресурсами 

для масштабного проведення профілактичних заходів і лікування 70- 80% 
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випадків захворювань. Лікар загальної практики бере на себе зростаюче 

число функцій вузьких фахівців, реально організує медичну допомогу на 

інших етапах і несе основну відповідальність за стан здоров'я, населення. У 

структурі фінансового механізму державного управління організацією 

державних витрат на медичну допомогу зросте частка амбулаторно - 

поліклінічної допомоги — з 31,5% в 2007 р. до 40% в 2020 р. і медичної 

допомоги в денних стаціонарах — з 2,7 до 8%. Частка стаціонарної 

допомоги знизиться з 58,6 до 47%, швидкої медичної допомоги — з 7,2 до 

5% . 

З погляду критеріїв результативності (впливу на показники стану 

здоров'я населення), забезпечення слушного доступу до медичної допомоги 

й слушного розподілу тягаря витрат на охорону здоров'я, ефективності 

використання ресурсів найбільш кращої є модель інтегрованого охорони 

здоров'я. Розглянуті моделі характеризують можливе майбутнє української  

охорони здоров'я. 

 

 

3.2. Організаційний механізм підвищення ефективності 

державного управління  охороною здоров'я 

 

 

Аналіз організаційного механізму гетерогенної соціально-

економічної системи у вигляді поліфункціональної, багаторівневої й 

багатоцільової системи яка включає входи, етап перетворення різних 

ресурсів, виходи й« взаємодія з навколишнім середовищем припускає 

складний і різноманітний склад цілей і механізмів, спрямованих на їхнє 

досягнення. В' силу цього організаційний механізм державного управління, 

як частина системи державного управління, спрямований на узгодження 

висунутих цілей з інтересами людей і соціальних груп за допомогою 

вибору методів і ресурсів державного управління. 
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Серед найважливіших напрямків, пов'язаних з підвищенням 

ефективності управління галуззю, безумовно, повинні, бути розглянуті 

передумови і можливості реформування управлінських процесів у 

здравоохоронній основі впровадження нових структурних підрозділів. 

У процесі проведення організаційних перетворень в. склад структури 

управління системою охорони здоров'я входять нові структурні підрозділи, 

участь громадськості як основного-споживача медичних послуг і контролі 

й управління охороною здоров'я регіону (поява суспільної ради); 

формування органа комплексного, стратегічного розвитку - охорони 

здоров'я як регіону так і в державі в цілому, що враховує більший обсяг 

факторів, насамперед перспективи зовнішнього середовища, що виявляють 

вплив на розвитку загрози й можливості охорони здоров'я регіон і та 

державі. 

Здатність системи охорони здоров'я адекватно відповідати потребам і 

запитам громадян буде визначатися не тільки її технологічним розвитком і 

обсягами державних і особистих витрат. Необхідний розвиток інститутів, 

використовуючи які громадяни можуть впливати на медичні установи й 

лікарів. Напрямками такого розвитку виступають: 

 формування правової бази для. захисту прав пацієнта й 

персоніфікованої відповідальності лікарів за надання медичної допомоги 

при одночасному розвитку страхування та професійної відповідальності 

лікарів; 

 створення суспільних рад у великих медичних організаціях, 

покликаних, виключити їх надмірну комерціалізацію, прищепити прозорі 

форми надходження  і розподілу засобів, забезпечити максимальну 

гласність - відносно показників діяльності установ; 

 збір і поширення інформації про діяльність страховиків і 

медичних організацій;. 

 заохочення розвитку  некомерційних організацій, що 

поєднують хворих з певними захворюваннями, наділення їх правом участі в 
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обговоренні організації медичної допомоги з керівниками, органів і. 

установ охорони здоров'я; 

 участь широкої громадськості в обговоренні політики в області 

охорони здоров'я. 

На регіональному рівні, можуть утворюватися суспільні ради, що 

сприяють їхні діяльності і які забезпечують поінформованість, населення й 

суспільний контроль в області охорони здоров'я. Для  того щоб, 

забезпечити баланс інтересів і координацію дій усіх суб'єктів системи 

охорони здоров'я, міжнародним співтовариством визначені також 

принципи співробітництва влади й суспільства. Такими принципами є: 

• принцип двостороннього зв'язку - постійний обмін 

інформацією між населенням і державним апаратом у сфері охорони 

здоров'я в процесі розробки рішень; 

• принцип консультацій під час планування політики й 

прийняття рішень - чиновники сфери охорони здоров'я зобов'язані 

враховувати пропозиції суспільних рад, надавати їм інформацію, радитися з 

ними до прийняття рішень, і обґрунтовувати свої рішення, якщо вони 

розходяться із суспільними позиціями; 

• принцип спільної оцінки - результати діяльності суспільних рад 

повинні розглядатися в якості інструмента для оцінки державної політики в 

сфері охорони здоров'я. 

Основною функцією систем охорони здоров'я, що вимагає особливої 

уваги, є стратегічне управління. Підвищення прозорості й підзвітності є 

основними факторами, що сприяють поліпшенню діяльності системи 

охорони здоров'я, якого прагнуть добитися органи, що здійснюють 

стратегічне управління системою охорони здоров'я шляхом виконання 

цілого ряду допоміжних функцій: формулювання стратегій і політики з 

метою досягнення цілей системи охорони здоров'я; збір і використання 

аналітичної інформації; надання впливу шляхом координації діяльності з 

партнерами, інформаційно-пропагандистська діяльність з метою 
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поліпшення стану здоров'я; забезпечення належного керівництва, що 

сприяє досягненню цілей системи охорони здоров'я; забезпечення 

можливості адаптації системи для задоволення мінливих потреб; і 

мобілізація юридичних, регуляторних і політичних інструментів для 

керівництва діяльністю системи охорони здоров'я. 

Введення в структуру охорони здоров'я ради по стратегії, як 

колективного органа управління  в системі охорони здоров'я, яка здійснює 

загальне й стратегічне керівництво, та контролює діяльність виконавчих 

органів, дозволяє саме розв'язати завдання поставлені в рамках 

стратегічного управління охороною здоров'я [3, c. 89]. 

Можна сформулювати наступні ключові ролі для ради по стратегії: 

визначення перспективних цілей і стратегічних шляхів для їхнього 

досягнення; застосування аналітичної інформації для визначення таких 

цілей і оцінки досягнутих результатів; управління системою охорони 

здоров'я так, щоб її діяльність базувалася на основних цінностях, 

принципах етики й сприяла досягненню цілей системи охорони здоров'я; 

мобілізація передбачених законом і нормативами владних повноважень для 

досягнення цілей системи охорони здоров'я; побудова системи охорони 

здоров'я таким чином, щоб вона могла адаптуватися до мінливих потреб; 

надання впливу на інші галузі, поза сектором охорони здоров'я, з метою 

підтримки заходів зміцнення здоров'я. 

У тісному співробітництві із членами міністерства рада по стратегії 

повинна, обговорювати й схвалювати основні рамки функціонування 

системи охорони здоров'я, включаючи її стратегію й мету, систему 

внутрішнього контролю і управління  ризиками. 

Досягнення цієї мети вимагає збереження стратегії пріоритетного, 

розвитку охорони здоров'я. До числа найбільш важливих завдань 

державного управління  політикою в сфері охорони здоров'я ставляться: 

1. Підвищення ролі профілактики захворювань і формування 

здорового способу життя. 
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2. Розвиток сучасних медичних технологій і розширення їх 

доступності. 

3. Поліпшення фінансового забезпечення державних гарантій 

безкоштовної медичної допомоги. 

4. Згладжування нерівності в доступності медичної допомоги для 

різних верств населення. 

5. Розширення можливостей громадян впливати на систему охорони 

здоров'я. 

6. Подолання структурних диспропорцій у системі надання медичної 

допомоги. 

7. Створення конкурентного ринку медичних послуг і розширення 

можливостей вибору медичної організації й лікаря. 

8. Посилення професійної й економічної мотивації медичних 

працівників до підвищення якості й ефективності медичної допомоги. 

9. Посилення позитивного впливу медичного страхування на 

показники діяльності охорони здоров'я. 

10. Розвиток державно-приватного партнерства у вирішенні 

проблем охорони здоров'я. 

11. Формування більш солідарних форм приватного фінансування 

охорони здоров'я. 

З погляду алгоритму дій стратегічна роль ради може виражатися в 

наступному, Рада по стратегії повинна обговорити й затвердити основну 

бізнес - мету компанії, оцінити й схвалити стратегію й бізнес - плани за 

основними напрямками, контролювати, щоб система охорони здоров'я 

діяла в руслі ефективного процесу стратегічного управління, повинна мати 

чітку уяву про основні ризики, яким піддана система охорони здоров'я, 

виробити адекватну політику з управління ними. Розуміння основних 

ризиків   надзвичайно важливо для вироблення  стратегії, підкріплення її 

діючим механізмом державного управління  ризиком . 

 Оскільки участь громадськості стає усе більш вбудованим у систему 
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охорони здоров'я, і виявляє усе більш вирішальне значення для осіб, що  

ухвалюють рішення, концепція зацікавлених сторін (стейкхолдерів) 

добилася широкої популярності й міцно ввійшла в область стратегічного  

управління. 

Під стейкхолдерами в стратегічному менеджменті прийнято розуміти 

окремих індивідів або групи осіб, які можуть впливати на результати 

діяльності фірми або системи. Система охорони здоров'я характеризується 

відносинами з багатьма групами осіб і окремими індивідами, кожний з яких 

має можливість впливу на її дії й/або інтерес стосовно її діяльності. 

Відносини між системою й стейкхолдерами розглядаються в якості 

контракту. Контракти можуть ухвалювати форму обміну, трансакцій або 

делегування повноважень з прийняттю рішень. Згідно з агентською теорією 

стейкхолдерів (stakeholder-agency theory) система може бути представлена 

як сплетення контрактів (nexus of contracts) між зацікавленими сторонами. 

Стейкхолдери постачають систему необхідними ресурсами й в обмін 

очікують задоволення своїх інтересів. 

Крім того, існує класифікація груп зацікавлених осіб з їхнього 

розташування щодо рамок системи: внутрішні групи, що діють усередині 

системи; «прикордонні» (interface) групи, що здійснюють взаємодію із 

зовнішнім оточенням, і зовнішні групи інтересів; які можуть як сприяти, 

так і конкурувати або мати особливий інтерес до діяльності системи. Ціль 

ідентифікації стейкхолдерів полягає у визначенні того відносного впливу, 

які вони можуть або повинні виявляти на управлінські рішення. Для 

медичних організацій виділення зацікавлених сторін неминуче залежить від 

інституціонального середовища, у якому вони перебувають. Нами 

проведено «аналіз груп зацікавлених сторін» в області охорони здоров'я, 

розділивши їх при цьому на «внутрішні» (наприклад, співробітники й 

адміністративно - управлінський персонал)  і «зовнішні» (населення й 

держава).  Адже  вдосконалення системи охорони здоров'я й підвищення 

ефективності її діяльності неможливі без використання сучасних 
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технологій управління. У комерційному секторі механізми вирішення 

подібних проблем давно відпрацьовані. Це, насамперед, впровадження 

систем менеджменту якості (СМК) на основі міжнародних стандартів. ИСО 

серії 9000, що відбивають «кращу практику» організації діяльності.  

Процес планування якості починається з формування політики якості 

на рівні державних структур. Це припускає, що: 

• мета, пріоритети і заходи в цьому напрямку ясно й чітко 

викладені й зрозумілі всім учасникам системи - пацієнтам, страховикам, 

постачальникам медичних послуг; 

• сплановані заходи носять комплексний і системний характер і 

взаїмовирішені з іншими регулюючими заходами; 

• прийняті відповідні закони й нормативні акти, що 

забезпечують реалізацію запланованих заходів; визначені відповідальні за 

підвищення якості медичної допомоги й прописані їхні функції; 

• створені спеціальні агентства й структури, необхідні для 

реалізації політики в області якості; 

• заходу щодо управління якістю медичної допомоги 

реалізуються на всіх рівнях системи - медичні працівники, медичні 

організації, органі управління  охороною здоров'я. 

Забезпечення в саморегульованій організації додаткової майнової 

відповідальності кожного її члена перед споживачами, є одним із критеріїв 

визнання некомерційної організації саморегульованої. Умовно дану 

функцію можна назвати  - «забезпечувальною», оскільки її реалізація 

полягає в системі компенсаційного фонду, в якості способу забезпечення 

майнової відповідальності своїх членів перед споживачами, зроблених 

ними товарів (робіт, послуг) і іншими особами. 

Саме тому в цей час створення саморегульованих організацій в 

охороні здоров'я за професійною ознакою є проблематичним. Лікарі, як 

фізичні особи, на відміну від юридичних осіб, не мають достатніх 

фінансових коштів для створення компенсаційного фонду, передбаченого 
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законодавством. Тому в охороні здоров'я найбільш доцільне створення СРО 

у вигляді підприємницьких, а не професійних об'єднань. 

Як показав зроблений аналіз установ Міністерства охорони здоров’я 

України, приватна медицина в державі представлена в основному малим і 

середнім бізнесом, якому життєво необхідні прозорі правила гри й 

нормальне конкурентне середовище. На жаль, їх голос звучить занадто 

тихо, у тому числі тому, що, хоча їх число й велике, вплив і сила малого й 

середнього бізнесу порівняно незначні. Об'єднання в СРО — це один зі 

способів створення цивілізованого ринку медичних послуг. 

Формування саморегулювальних організацій (СРО) у сфері охорони 

здоров'я й соціального розвитку, актуально, насамперед, для приватного 

медичного сектору. Це обумовлене необхідністю: 

 розробки й використання приватними медичними організаціями 

стандартів професійної діяльності, що відповідають діючим державним 

стандартам; 

 розвитку інструментів досудового захисту споживачів, 

зроблених товарів (робіт, послуг); 

 створення «системи» забезпечення майнової відповідальності 

членів саморегулювальної організації перед споживачами зроблених ними 

товарів (робіт, послуг); 

 організації в приватній охороні здоров'я внутрішньої системи 

контролю якості надаваних послуг, зробленої продукції. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що розробка й 

установлення стандартів і правил медичної діяльності повинна 

здійснюватися СРО з урахуванням ліцензійних вимог і умов, які, по суті, є 

правилами здійснення медичної діяльності, обов'язковими на території 

України. 

Заходи щодо сприяння розвитку саморегулювання в медицині можна 

розділити на 3 етапу. 

Етап 1. Тривалість етапу 1 рік. 
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1.Необхідно визначити орган влади, що здійснює ведення реєстру 

СРО всіх видів або реєстру СРО в медицині, а також функції по контролю 

(нагляду) за діяльністю СРО в медицині. 

2. Задіяти організаційний механізм державного управління, що 

забезпечує сталий розвиток соціально - економічної системи, 

безпосередньо визначає організацію управлінських процесів. 

Оцінка ефективності діяльності будь-якої виробничої системи, є 

комплексним завданням і, як правило, не тривіальним: Його вирішення 

припускає можливість виміру витрат і результатів діяльності розглянутої 

системи. Оцінка ефективності в загальному випадку являє собою 

співвідношення, що описує їхній взаємозв'язок. Рівень складності 

проведення такої оцінки багато в чому залежить від змісту, вкладеного в 

поняття результату діяльності, а також від переліку затрачуваних ресурсів і 

способу їх виміру. Як правило, під результатом маються на увазі які-небудь 

кількісні (натуральні або вартісні) показники (прибуток, виторг, фізичний 

обсяг зробленої продукції або зроблених послуг). Не менш важливим 

завданням є й точне визначення витрат, зроблених для досягнення тих або 

інших результатів [6]. 

Можна виділити три основні джерела потреби в інформації про 

ефективність діяльності системи охорони здоров'я. По - перше, оперативне 

управління й контроль, здійснювані його вищим або середнім 

менеджментом. Як правило, у такій ситуації виникає потреба, в інформації 

про окремі аспекти функціонування системи охорони здоров'я. По-друге, 

стратегічне управління системою охорони здоров'я, здійснюване його 

вищим керівництвом, для чого потрібна комплексна оцінка діяльності всієї 

системи, а не аналіз окремих її аспектів. Хоча, безумовно, подібна система 

комплексної оцінки повинна сприяти виявленню слабких і сильних сторін. І 

нарешті, по-третє, зовнішні групи інтересів: держава й/або страхові 

компанії. Роль таких груп інтересів особливо висока саме в даній системі,  

що мають місце в більшості випадків розподілом ролі одержувача і джерела 
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фінансування послуг. Найчастіше оплачують медичні послуги не самі 

пацієнти, а держава й страхова компанії. 

Комплексна оцінка ефективності державного управління системою 

охорони здоров'я забезпечується виведенням інтегрального оціночного 

показника, що дозволяє врахувати вплив - численних соціальних і 

економічних аспектів системи, охорони здоров'я.  

Соціальна, ефективність - це ступінь досягнення соціального 

результату. Відносно конкретного хворого - це повернення його до 

активного життя в суспільстві, задоволеність медичною допомогою. На 

рівні всієї галузі - це збільшення тривалості майбутньому життя населення, 

зниження рівня показників смертності й інвалідності, задоволеність 

суспільства в цілому системою надання медичної допомоги. Економічна 

ефективність - це співвідношення отриманих результатів і зроблених 

витрат. Розрахунки економічної ефективності пов'язаний з пошуком 

найбільш економічного використання наявних ресурсів. Цей показник є 

необхідним в оцінці функціонування системи охорони здоров'я в цілому, 

окремих її підрозділів і структур, а також економічним обґрунтуванням 

заходів щодо охорони здоров'я населення[36]. Традиційне визначення 

економічної ефективності дуже складно, тому що в охороні здоров'я 

відсутні показники здоров'я населення, що є одночасно носіями 

економічної інформації. Методика визначення економічної ефективності 

охорони здоров'я базується на вирахуванні непрямого економічного 

ефекту, який визначається величиною відверненого економічного збитку у 

зв'язку зі зменшенням витрат на медичне обслуговування, виплат з 

соціального  страхування, втрат робочого часу й трудових ресурсів у 

результаті зниження захворюваності із часовою і стійкою втратою 

працездатності й передчасної смертності. Отримана величина відверненого 

економічного збитку зіставляється з витратами на організацію й надання 

медичної допомоги. 

Витрати держави у зв'язку із захворюваністю населення не 
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вичерпуються вартістю медичного обслуговування захворілих. Вартість 

хвороби, тобто той економічний збиток, який вона наносить суспільству, 

складається з вартості медичного обслуговування, а також з витрат на 

оплату листків тимчасової непрацездатності й виплати допомог з 

інвалідності у зв'язку із цим захворюванням. Сюди ж слід віднести втрати 

вартості знову створеної продукції у зв'язку зі зменшенням числа робочих 

днів через тимчасову непрацездатність і зменшенням числа осіб, зайнятих в  

господарстві, через стійку втрату працездатності й передчасної смертності. 

Як показує зроблений науковий аналіз, результативність охорони 

здоров'я й окремих виробників послуг припускає досягнення медичних 

показників, економічних результатів роботи, а також соціальний ефект 

суспільства від роботи служб охорони здоров'я населення. Таким чином, 

одним з найважливіших понять економіки охорони здоров'я, предметом 

економічного аналізу є ефективність.  

Таким чином, досліджуючи різні аспекти комплексної оцінки 

ефективності державного управління ціноутворенням в системі охороною 

здоров'я, нами у роботі виділяються соціально — економічні критерії, як 

суттєво визначальні інноваційну специфіку системи охорони здоров'я, 

стратегічність і прогнозування. Аналіз зовнішнього середовища є важливим 

аспектом державного управління сферою охорони здоров'я, при цьому 

показниками  можуть служити: 

 стан економіки регіону ( національний дохід; рівень 

споживання окремих матеріальних благ; вплив економічної кризи; дефіцит 

робочої сили); 

 рівень науково-технічного прогресу; 

 демографічні тенденції (загальна чисельність населення в 

регіоні; здоров'я населення, дитяча смертність, статевовікова структура 

населення й ін.); 

 екологічні показники (зміст забруднюючих речовин в 

атмосферному повітрі; витік хімічних речовин; ультрафіолетове 
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випромінювання; зміст пестицидів у харчових продуктах і ін.); 

 якість соціальної захищеності населення регіону. 

2. Адаптивність. Цілеспрямована зміна параметрів системи охорони 

здоров'я« відповідно до змін зовнішнього середовища. Зазначений критерій 

обумовлений тим, що динаміка й різноманітність факторів зовнішнього й 

внутрішнього середовища, а також вимоги пропоновані до управління 

стійкою системою охорони здоров'я викликає необхідність своєчасного 

внесення коректив у систему управління. 

3; Комплексність. Припускає облік усіх факторів системи охорони 

здоров'я, та її багатоаспектність. Реальне втілення цього принципу 

знаходить своє відбиття в єдності всіх ключових елементів управління: 

організаційних, фінансових і інноваційних, спрямованих на досягнення 

єдиної мети. Усунення протиріч між ключовими елементами повинні бути 

віднесені до найважливіших завдань стратегічного управління системою 

охорони здоров'я [66]. 

4. Синергичність.  Необхідна умова одержання позитивного 

економічного результату, шляхом інтеграції організаційних, фінансових і 

інноваційних механізмів державного управління системою охорони 

здоров'я. Таке інтегрування дозволяє знизити загальний рівень 

управлінських витрат, забезпечити координацію, дій механізмів 

державного управління організаційною й фінансовою стійкістю системи 

охорони здоров'я, підвищить комплексність і ефективність контролю 

реалізації ухвалених рішень. 

5. Сталий розвиток. Під стійкими характеристиками розуміються 

стабільність функціонування й стійкість розвитку системи охорони здоров'я 

в цілому, а також окремих її підсистем, галузей, сфер, рівнів, Стійкість тут 

виступає як внутрішня впорядкованість, динамічність відносин і зв'язків. 

Динамічний розвиток системи характеризується як безперервність процесів 

розриву й відновлення тих самих зв'язків, відносин. Повторюваність 

зв'язків, відтворення основних заданих процесів обумовлюють стійкість 
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системи. Своєчасне виявлення неприпустимих відхилень дозволяє   

підсистемі почати необхідні дії й відрегулювати плин процесу державного 

управління системою охорони здоров'я. 

6. Інтегрованість у соціальні процеси. Здатність системи охорони 

здоров'я не тільки, відповідати суспільним очікуванням; але й брати 

активну участь у формуванні соціальних потреб; направляти суспільний 

розвиток; маючи в ідеалі своїми цілями, солідарність суспільства й системи 

охорони здоров'я. 

 У загальному виді концепція розвитку системи охорони здоров'я 

може представлена організаційно — функціональною інноваційною 

моделлю державного управління охороною здоров'я (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.. Організаційно - функціональна інноваційна модель розвитку 

системи охорони здоров'я 

 

В основу першої частини моделі закладаються процеси підвищення 

інтелектуалізації системи охорони здоров'я (1). Реалізація цієї вимоги може 
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бути представлена наступними напрямками: 

- організація й виконання дослідницьких проектів, у рамках 

тематики, пов'язаної з вивченням соціально-економічних процесів 

ціноутворення у сфері охорони здоров'я й розвитку охорони здоров'я; 

- сприяння підвищенню рівня кваліфікації й ефективності діяльності 

державних   службовців України у галузі охорони здоров'я; 

- створення умов для професійної перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, забезпечення охорони здоров'я й соціального обслуговування 

кадрами високої кваліфікації, розв'язку питань працевлаштування, і 

закріплення на робочих місцях випускників освітніх установ. 

Необхідно задуматися над альтернативними способами оцінки 

інноваційного потенціалу кандидатів на посаду державної служби. У 

цілому кандидатів можна підрозділити на два типи: 

1) особистості, що самостійно сформувалися; 

2) цілеспрямовано сформовані управлінські кадри. 

Природно, умовою реалізації цього моніторингу є наявність 

відповідної системи підготовки кадрів, контури якої будуть позначені 

нижче.  

Майбутнє української системи охорони здоров'я багато в чому буде 

визначатися тим, які механізми одержання послуг необхідної  якості будуть 

для населення найбільш ефективними. Зараз це переважно механізми 

платних медичних послуг і неформальної оплати послуг медичних 

працівників. Але вони не забезпечують діючого захисту пацієнтів проти 

вимагання, нав'язування надлишкових послуг, мінімізації наслідків 

лікарських помилок.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дослідженні запропоновано аналіз засад державного управління 

ціноутворенням в системі охорони здоров’я в Україні в умовах її 

реформування,  а також розроблення науково-прикладних технологій 

практичного використання отриманих результатів.  

1. Аналіз проблемного поля дослідження надає можливість 

констатувати, що систематизовано теоретико-методологічних засади і зміст 

наукової проблеми формування ефективної системи механізмів державного 

управління ціноутворенням в системі охорони здоров’я України. Розроблено 

науково-методологічні підходи до з’ясування особливостей управлінської 

діяльності при вирішенні проблем (ризиків), які виникають у зв’язку з 

реформуванням сфери охорони здоров’я України, шляхи подальшої 

реорганізації державного управління з метою підвищення ефективності 

функціонування соціально-економічної системи в галузях, що формують 

людський потенціал (комплексний підхід до процесу реформування; 

приведення у відповідність соціальних гарантій і ресурсного, фінансового й 

технічного забезпечення; перехід до нових стандартів визначення необхідних 

витрат на основі розрахунків вартості надаваних послуг; наповнення новим 

змістом системи обов'язкового медичного страхування );   

2. Наведено комплексне бачення принципів державного управління та 

проведено детальний науковий аналіз сучасного стану механізмів фінансування 

галузі охорони здоров’я України, обґрунтовано концептуальні засади 

дослідження державного управління ціноутворенням та визначенням вартості 

медичної допомоги в Україні як важливої складової реформування системи 

охорони здоров’я України та обґрунтовано, що основними шляхами оптимізації 

державного управління здоровоохоронною сферою України є такі: управління 

галуззю, надання медичних послуг, фінансування здоровоохоронної сфери, 

удосконалення діяльності фармацевтичного сектора, запровадження 
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загальнообов’язкового державного медичного страхування, удосконалення 

системи підготовки та підвищення кваліфікації медичного персоналу. 

3. Проаналізовано сучасний інструментарій державного управління 

системою охорони здоров'я та сформовано концептуальну модель механізмів 

державного управління системою охорони здоров'я за різними напрямками 

(фінансування, планування, організація й контроль, матеріальне 

стимулювання, маркетинг  і  інновації й ін.), та запропоновані шляхи подальшої 

реорганізації державного управління з метою підвищення ефективності 

функціонування соціально-економічної системи в галузях, що формують 

людський потенціал (комплексний підхід до процесу реформування; 

приведення у відповідність соціальних гарантій і ресурсного, фінансового й 

технічного забезпечення; перехід до нових стандартів визначення необхідних 

витрат на основі розрахунків вартості надаваних послуг; наповнення новим 

змістом системи обов'язкового медичного страхування, тощо) 

4. Удосконалено понятійно-категорійний апарат науки «Державне 

управління» в частині введення в її обіг поняття «механізм державного 

управління ціноутворенням в системі охорони здоров’я в Україні» –як  

сукупність взаємоузгоджених заходів, методів та підходів до створення 

державою належних матеріальних і фінансових умов для стабільного 

функціонування  системи охорони здоров’я в Україні, надання державної 

допомоги в упровадженні та доцільність розвитку в Україні лікарняних кас як 

оптимального позабюджетного джерела фінансування тієї частини медичної 

допомоги, яка недостатньо фінансується за рахунок бюджетних надходжень. 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Академічний тлумачний словник, [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://sum.in.ua/s/doktryna. 

2. Актуальні питання фінансового забезпечення закладів охорони 

здоров’я: теорія та практика : монографія / Л.А. Ляховченко, В.Д. Долот, О.В. 

Поживілова, Я.Ф. Радиш; за заг. ред. проф. Я.Ф. Радиша. К.: Ком. книжково-

газетне вид-во “Полісся”, 2012. 212 с.  

3. Аналіз демографічної ситуації в Україні / Чепелевська Л. А., Орда 

О. М., Рудницький О. П., Любінець О. В. // Щорічна доповідь про стан здоров’я 

населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2011 рік / за ред. Р. 

В. Богатирьової. – К., 2012. – Розд. 1. – С. 9–30. 

4. Анопченко Т.Ю., Максимов Д.А. Организация стационарной 

медицинской помощи населению крупного города в современных условиях // 

Экономические аспекты стратегии модернизации России. Сборник научных 

трудов / Под ред. проф. Алешина В.А, проф, Чернышев М.А., проф. Анопченко 

Т.Ю. Ростов н/Д.: Изд-во “АкадемЛит”, 2011. 208.   

5. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. Посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2008. – 640 с. 

6. Бедрик І. О., Буравльов Л. О., Паращич І. М., Радиш Я. Ф. Медична 

послуга: класифікація та правовий вимір // Медичне право України: проблеми 

управління та фінансування охорони здоров’я : ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з 

мед. права (ІІ Між нар. наук.-практ. конф. з мед. права): 23 – 24 квіт. 2009 р., 

Львів. – Львів: Вид-во ЛОБФ “Медицина і право”, 2009. – С. 20–24. 

7. Біла О. Індекс людського розвитку як показник ефективності 

моделей соціальної політики/ О. В. Біла// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/ Bikla.pdf 

8. Біла О. Індекс людського розвитку як показник ефективності 

моделей соціальної політики/ О. В. Біла// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/ Bikla.pdf 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/%20Bikla.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/%20Bikla.pdf


150 
 

 

9. Білинська М.М.Державне управління галузевою стандартизацією в 

умовах реформування вищої медичної освіти: Автореф. дис. д-ра  наук з держ. 

упр.: 25.00.02. – К., 2005. – 36 с. 

10. Валитов И. Деятельность рабочей группы по вопросам реформы 

здравоохранения в Украине / И. Валитов // Друга щорічна донорська 

конференція “2001 рік – рік охорони здоров’я населення України”: матеріали 

конференції. – К.: Український Дім, 2000. – С. 33 – 38.    

11. Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : 

монографія. – К. : НАДУ, 2008. – 336 с. 

12. Василишин Р.Й. Технології розвитку собівартості і цін медичних 

процедур та нозологічної одиниці. Алгоритми визначення коефіцієнтів 

перерозподілу накладних витрат у закладах охорони здоров’я – основа для 

створення медико-економічних стандартів // Український медичний часопис. 

2006. № 6 (56). С. 28–34. 

13. Виноградов О. В. Медичне страхування – основа структурного 

реформування системи охорони здоров’я / О. В. Виноградов // Перспективи 

страхової медицини. – 2007. – № 2. – С. 83–86. 

14. Виноградов О. В. Медичне страхування: обговорення триває / О. В. 

Виноградов // Аптека. – 2009. – березень. –№ 681 (10). [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.apteka.ua/article/8105 

15. Виноградов О. В. Механізми державного управління 

багатоканальним фінансуванням системи охорони здоров’я в Україні : автореф. 

дис. канд. наук. з держ. упр. : спец. 25.00.02 “Механізми державного 

управління” / О. В. Виноградов. – К., 2009. – 20 с. 

16. Виноградов О. В. Порівняльний аналіз розвитку систем охорони 

здоров’я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного 

управління охороною здоров’я України / О. В. Виноградов, Н. О. Рингач.// 

Державне управління: теорія та практика [Електронний ресурс]: електрон. наук. 

фах. вид. – 2007. – № 2. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua/ej6/txts/07vvurz.htm. – Заголовок з екрана. 

http://www.academy.gov.ua/ej6/txts/07vvurz.htm


151 
 

 

17. Виноградов О. В. Система здравоохранения США. Полезные 

предложения для государственного управления Украины / О. В. Виноградов // 

Економіка та держава. – 2007. – № 9. – С. 43–48. 

18. Вороненко Ю. В., Литвинова О. Н. Менеджмент та лідерство в 

медсестринстві. – Тернопіль : “Укрмедкнига”, 2001. – 360 с. 

19. Вороненко Ю., Радиш Я., Столяров В. Концепція медичного 

страхування в Збройних Силах України // Народна армія, 22 квітня 1994 р., с. 3. 

20. Вороненко Ю.В., Радиш Я.Ф. Медичне право в системі права 

України: стан і перспективи розвитку // Український медичний часопис. – 2006. 

- № 5. – С. 5-10 

21. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з 

основами економіки охорони здоров’я : навч.-метод. посібник / К.: 

Міжрегіанальний видавничий центр “Медінформ”, 2011.  499 с.  

22. Гаєвська Л. А. Освіта для сталого розвитку: завдання та можливості 

/ Л. А. Гаєвська // Модернізація державного управління та європейська 

інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.–практ. конф. за міжнар. 

участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. 

Ващенка, С. В. Загороднюка. – К.: НАДУ, 2013. – Т.2. – С. 5 – 6.  

23. Гладун З. Медичне право – комплексна галузь права України // 

Право України. – 2007. - № 4. – С. 100-105. 

24. Голубчиков М.В. Соціологічне дослідження стану та проблем 

надання медичної допомоги населенню у регіонах України / М.В. Голубчиков, 

Н.М. Орлова // Проблеми військової охорони здоров’я: зб. наук. пр. Української 

військово-медичної академії, 2011. – випуск 29. – С. 304 – 309. 

25. Голубь В. Політико–адміністративні аспекти формування 

громадянського суспільства в транзитних суспільствах / В. Голубь // Вісник 

НАДУ. – 2010. – № 1. – С. 183–192. 

26. Гошовська В. А. Соціальна реальність у контексті розбудови 

демократичного суспільства : навч. посіб. / В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2008. 

– 292 с. 



152 
 

 

27. Грузєва Т.С. Соціальний градієнт у доступності послуг охорони 

здоров’я / Т. С Грузєва // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я : 

матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню здоров’я, 

7 квітня 2011 р.: тези допов. – К., 2011. – №1 (13). – С.104-105. 

28. Губина М. А. Развитие здравоохранения в условиях глобализации: 

мировой опыт : автореф. дисс... канд. экон. наук  / Санкт-Петербургский 

государственный университет. – 2009. – 20 с. 

29. Демин А. К. Политические проблемы социальной защиты 

населения в странах “большой семерки” (на примере здравоохранения) : дисс... 

д-ра полит. наук / Российская академия государственной службы (РАГС) . – 401 

с. 

30. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та 

перспективи розвитку : наук. доповідь / авт. кол. Ю. В. Ковбасюк, К. О. 

Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.. ; – К. : НАДУ, 2012. – 72 с. 

31. Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / 

[кол. авт. ; упоряд.п.. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, 

проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с. 

32. Державне управління охороною здоров’я в Україні: ґенеза і 

перспективи розвитку : кол. моногр. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш, 

передм. Т. Д. Бахтєєвої ; за заг. ред. проф. М. М. Білинської, пров. Я. Ф. 

Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – 424 с. 

33. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в 

Україні навч.-наук. вид. / авт. кол. М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожкова 

та ін. ; за заг. ред. М. М. Білинської. – К.; Львів: НАДУ, 2012 – 240 с. 

34. Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. N 208. – Режим доступу : 

zakon1.rada.gov.ua  

35. Дмитриченко О. П., Зыбин О. С. Концепция социального 

маркетинга / О. П. Дмитриченко, О. С. Зыбин // Право. Менеджмент. 

Маркетинг. – №5. – 2009. 



153 
 

 

36. Долот В. Д. До проблеми ціноутворення та визначення вартості 

медичної допомоги (огляд літературних джерел) / В. Д. Долот, М. І. Яцюк, Л. А. 

Ляховченко, Я. Ф. Радиш // Економіка та держава. - 2011.№ 6. - С. 117 - 123. 

37. Долот В. Д. Методологічні підходи до визначення вартості лікування 

в стаціонарі / Р. О. Моісеєнко, В. Д. Долот, М. І. Яцюк, Л. А. Ляховченко, Я. Ф. 

Радиш // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 80 - 85. Особистий внесок: 

досліджено зарубіжний досвід визначення вартості медичних послуг та 

сформульовано висновки до статті. 

38. Домбровська С.М. Державне управління медичним постачанням в 

умовах надзвичайних ситуацій/ В.А. Андронов., Ю.О.Лєрмонтова О. О., 

Труш/[монографія] -  Х., НУЦЗУ, - 2015. – 217 с.  

39. Євтушенко О.А. Механізми державного управління ціноутворенням 

в охороні здоров’я: автореф. дис.. … канд. наук з держ. упр.: 25.00.02. К., 2006. 

20 с. 

40. Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг, 

амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування // Щотижневик 

“Аптека”, випуск від 21.05.2012. № 841 (20), та випуск 28.05.2012 № 842 (21). 

41. Жаліло Л.І., Мартинюк О.І., Надута Г.М. Тенденції гуманізації 

реформ у сфері охорони здоров’я // Новітні тенденції розвитку демократичного 

врядування: Світовий та український досвід: матеріали наук.-практ. конф. за 

міжнародною участю, Київ, 30 травня 2008 р. у 3 т. / за заг. ред. О.Ю. 

Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: НАДУ, 2008. – Т.1. – С. 181-182. 

42. Животенюк В. П. Основні напрями державного регулювання 

суспільної взаємодії при реформуванні системи охорони здоров’я в Україні / В. 

П. Животенюк // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія 

“Управління”. – 2013. – Вип. 4. – С. 253-261. 

43. Загородний В.В, Яструбинський В.І., Васько Л.Л. Методика 

розвитку цін на медичні послуги в медичних закладах, санаторно-курортних 

підприємствах, страхових компаніях та інших медичних структурах / Київ, 

1998. 43 с. 



154 
 

 

44. Закон України “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 Заробітна 

плата в Україні за регіонами та видами економічної зайнятості 2013р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://infolight.org.ua/content/ 

zarobitna-plata-v-ukrayini-za-regionami-ta-vidami-ekonomichnoyi-zaynyatosti-

2013r. 

45. Закон України “Про лікарські засоби” від 04.04.1996 Звіт “Україна. 

Людський розвиток. 1998” / ПРООН. – К., 1999. – 96 с. 

46. Заявление о доступности медицинской помощи было принято 40 

Всемирной медицинской ассамблеей в Вене в сентябре 1988 года. 

http://medicine.onego.ru/prakt/law/l24_a.shtml 

47. Звіт “Україна. Людський розвиток. 1998” / ПРООН. – К., 1999. – 96 

с. 

48. Карамишев Д. В. Стратегічне управління інноваційними процесами 

в системі охорони здоров’я: державні механізми : моногр. – Х. : Вид-во ХарРІ 

НАДУ “Магістр”, 2006. – 304 с. 

49. Карамишев Д.В. Концепція інноваційних перетворень: 

міжгалузевий підхід до реформування системи охорони здоров’я (державно-

управлінські аспекти): [Моногр.] – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2004. – 

304 с. 

50. Карпова И.П. Доступность и качество медицинской помощи в 

специализированном учреждении здравоохранения / И.П Карпова., А.Г., 

Варфоломеева, С.Т. Кохан // Східноєвропейський журнал громадського 

здоров’я. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню 

здоров’я, 7 квітня 2011 р.: тези допов. – К., 2011. – №1 (13). – С.126-127. 

51. Клименко О.В. Державне регулювання медичної діяльності у 

сучасному суспільстві: монографія / О.В.Клименко. – К.:  Видавництво 

“Логос”, 2013. – 368 с.  

52. Комаров Ю. М. Медицинское страхование: опыт зарубежного 

здравоохранения. // Вестник государственного социального страхования. – 

2005. – № 1.– С.65-75. 

http://infolight.org.ua/content/%20zarobitna-plata-v-ukrayini-za-regionami-ta-vidami-ekonomichnoyi-zaynyatosti-2013r
http://infolight.org.ua/content/%20zarobitna-plata-v-ukrayini-za-regionami-ta-vidami-ekonomichnoyi-zaynyatosti-2013r
http://infolight.org.ua/content/%20zarobitna-plata-v-ukrayini-za-regionami-ta-vidami-ekonomichnoyi-zaynyatosti-2013r
http://medicine.onego.ru/prakt/law/l24_a.shtml


155 
 

 

53. Комунікація: демократичні стандарти в роботі органів державної 

влади / [Дніпренко Н.К., Окша Н.В., Андрійчук Т.С. та ін.] ; під заг. ред. Н.К. 

Дніпренко. – К.: ТОВ «Вістка», 2008. – 164 с. 

54. Концепція загальнодержавної програми “Здоров’я для всіх 2020: 

український вимір” : розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовт. 

2011 року № 1164-р. 

55. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua 

56. Корнацький В.М. Обгрунтування моделі фінансування 

кардіологічної допомоги // Укр. кардіол. журн . 2004. № 4. С. 81–84.   

57. Короленко В. Електронна медицина: надмірний тягар чи рятівний 

круг? // Ваше здоров’я, 2 травня 2014 р., с. 10. 

58. Котвіцька А.А. Методологія соціально-ефективної організації 

фармацевтичного забезпечення населення : автореф. дис. д-ра фармац. наук: 

15.00.01 / А.А. Котвіцька ; Нац. фармац. ун-т.– Харків, 2008. – 43 с. 

59. Кризина Н. П. Державна політика галузі охорони здоров’я в 

контексті Концепції розвитку охорони здоров’я населення України / Н. П. 

Кризина, Я. Ф. Радиш // Державне управління: теорія та практика [Електронний 

ресурс]: електрон. наук. фах. вид. – 2005. – № 2. – С. 286-292. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua  

60. Кризина Н.П. Державна політика в галузі охорони здоров’я: генезис 

та закономірності розвитку (Могографія). – К.: Вид-во НАДУ, 2007.– 224 с. 

61. Кринична І. П. Державне управління процесами забезпечення 

радіаційної безпеки в Україні : монографія. / І.П. Кринична. – Д.: Пороги, 2009. 

– 304 с.  

62. Лурін А., Пасько В. Медичне страхування в Збройних Силах 

України: необхідний зважений підхід // Народна армія, 14 травня 1994 р., с. 2. 

63. Ляховченко Л. А. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне 

страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров’я в 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80.%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD
http://www.nbuv.gov.ua/


156 
 

 

Україні / Л. А. Ляховченко // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 93–97. 

64. Ляховченко Л. А. Удосконалення системи фінансування охорони 

здоров’я в умовах фінансово-економічної кризи / Л. А. Ляховченко // 

Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку : матеріали 

наук.-практ. конф. за міжн. участю, Київ, 9 квіт. 2010 р. – К. : Видавничо-

поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2010. – С. 446–448. 

65. Ляховченко Л. А. Фінансування системи охорони здоров’я в Європі: 

досвід для України / Л. А. Ляховченко, О. В. Поживілова, Я. Ф. Радиш // 

Економіка та держава. – 2011. – № 2. – С. 112–117. 

66. Ляховченко Л.А. Актуальні питання фінансового забезпечення 

закладів охорони здоров’я: теорія та практика : монографія / [Л.А. Ляховченко, 

В.Д. Долот, О.В. Поживілова, Я.Ф. Радиш] ; за заг. ред. проф. Я.Ф. Радиша. – 

К.: Київ – 2012. – 212 с. 

67. Медичне страхування. Вікіпедія [Електронний ресурс] : Режим 

доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8 

68. Менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.it-med.ru/library/m/management.htm 

69. Міністерство охорони здоров’я України  [Електронний ресурс] : 

Джерело доступу : http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ 

70. Мокрецов С. Є. Державне регулювання охорони репродуктивного 

здоров’я в Україні : монографія / С. Є. Мокрецов. – К.: ТОВ НВП “Інтерсервіс”, 

2011. – 411 с. 

71. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи 

охорони здоров’я: український контекст. Монографія. – К.: “Книга плюс”, 2008. 

– С. 17.  

72. Москаленко В.Ф. Системи охорони здоров’я: сучасні підходи до 

класифікації // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я, 2012. - № 4 

(20). - С. 51 – 52. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%258
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/


157 
 

 

73. Надюк З.О. Державне регулювання ринку медичних послуг в 

Україні: монографія / З.О. Надюк ; передмова проф. В.М. Огаренка. – 

Запоріжжя, 2008. – 296 с. 

74. Надюк З. О. Ринок медичних послуг : роль держави у фінансуванні 

системи охорони здоров’я України / З. О. Надюк // Економіка та держава. – 

2008. – № 4. – С. 100–102. 

75. Назарова В. В. Рынок медицинских услуг: особенности 

конкурентной ситуации / В. В. Назарова // Вестник СПбГУ. Сер. 5, 2008. − Вып. 

4. – С. 26-32. 

76. Нонко В. Іноземний досвід медичного страхування / В. Нонко, Т. 

Стецюк // Главный врач. – 2007. – № 4. – С.42–44.  

77. Оболенський О.Ю. Державна служба: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. 

– 472 Оптимізація мережі закладів первинної медико-санітарної допомоги, 

впровадження засад сімейної медицини / Управління закладом охорони 

здоров’я. – 2010. - №5. – С. 27-33. 

78. Організація фармацевтичного забезпечення населення : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; за 

ред. А.С. Немченко. – Харків, 2007. – 487 с. 

79. Орда О.М., Пономаренко В.М., Швецов В.С., Істомін С.В., Бодак 

В.М. Нормативно-правова база формування ринку медичних послуг / 

О.М.Орда, В.М.Пономаренко, В.С.Швецов, С.В.Істомін, В.М.Бодак // Україна. 

Здоров’я нації, 2007. - № 1. – С. 81 – 84. 

80. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон 

України від 19 листоп. 1992 року № 2801-XII // Відомості Верховної Ради 

України 1993, № 4. – С. 19.  

81. Основи права та законодавства у фармації : нац. Підруч. Для 

студентів вищ. Навч. Закл. / А.А. Котвицька, І.В. Кубарєва, О.О. Суріков та ін.  

; за ред. А.А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – 528 с. 

82. Основні шляхи подальшого розвитку системи охорони здоров’я в 

Україні / за заг. Ред. В.М. Лехан, В.М. Рудого. – К.: Вид-воРаєвського, 2005. – 



158 
 

 

С. 30. 

83. Охорона здоров’я України: стан, проблеми, перспективи / Кол. авт., 

заг. ред. В.М. Князевича. – К., 2009. –  С. 5   

84. Парій В. Д. Вітчизняний досвід: лікарняні каси як прообраз 

добровільного медичного страхування / В. Д. Парій // Здоров’я України. – № 5.  

– 2008. – С. 18-19. 

85. Пашков В.М. Механізм правового забезпечення правового 

господарського порядку на фармацевтичному ринку / В.М. Пашков // Журнал 

східноєвропейського права. – 2016. – № 27. – С. 40 – 47  

86. Пашков В.М. Правове регулювання обігу лікарських засобів. – К.: 

МОРІОН, 2004.  

87. Пашков В.М. Проблеми застосування окремих положень Угоди 

TRIPS на фармацевтичному ринку / В.М. Пашков // Економічна теорія та право. 

– 2013. – №4(15). – С. 184 – 195 

88. Поляков И. В., Зеленская Т. М., Ромашов П. Г., Пивоварова Н. А. 

Экономика здравоохранения в системе рыночных отношений. Учебное 

пособие. СПб., 1997. 

89. Пономаренко В.М. Перехід від ринкових відносин і державна 

політика в галузі охорони здоров’я / В.М. Пономаренко, О.М. Ціборовський // 

Проблеми формування регіональної політики в галузі охорони здоров’я: 

матеріали наукової конференції. Частина І. [За ред. В.О. Колоденка]. – Одеса: 

ОФ УАДУ, 2001. – С. 158 – 165. 

90. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України 

від 5 лип. 2012 року № 5073-VI // Відом. Верховної Ради України, 2013, № 25. – 

Ст.252.  

91. Про внесення змiн до деяких зaконодaвчих aктiв Укрaїни щодо 

посилення вiдповiдaльностi зa фaльсифiкaцiю тa обiг фaльсифiковaних 

лiкaрських зaсобiв: Зaкон Укрaїни №5065 – VI вiд 05 лип. 2012 р. // Голос 

Укрaїни. – 2012. - №139 вiд 01.08.2012. 



159 
 

 

92. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: 

Постaновa Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни №240 вiд 23 берез. 2016 р. // Офіційний 

вісник України. — 2016 р., № 28, стор. 167, стаття 1112. 

93. Про внесення змiн до постaнови Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни вiд 29 

листопaдa 2000 р. № 1755: Постaновa Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни №21 вiд 13 

сiч. 2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. - №9 вiд 19.01.2010. 

94. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році : 

Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : 

НІСД, 2012. – 256 с. 

95. Програма страхування професійної відповідальності у сфері 

медичної практики//Центр медичного права//[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.medlawcenter.com.ua/ua/insuring-professional-responsibility/ 

96. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 бер. 2012 року 

№ 4572-VI) // Відом. Верховної Ради України, 2013, № 1. – Ст. 1.  

97. Про загальнообов’язкове державне медичне страхування 

[Електронний ресурс] : Проект Закону України від 5 квіт. 2013 р. № 2597-1 // 

Законодавство України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/ 

pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46465 

98. Про Зaгaльнодержaвну прогрaму aдaптaцiї зaконодaвствa Укрaїни 

до зaконодaвствa Європейського Союзу: Зaкон Укрaїни №1629-IV вiд 18 бер. 

2004 р. // Голос Укрaїни. – 2004. - №101 вiд 04.06.2004. 

99. Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції: 

Зaкон Укрaїни № 2735-VI вiд 02 груд. 2010 р. // Офіційний вісник Укрaїни. – 

2010 р., № 101, стор. 13, стаття 3602. 

100. Про затвердження Державної програми "Репродуктивне  

здоров'я нації" на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України 

від 27 грудня 2006 р. № 1849. -   http://www.kmu.gov.ua. 

101. Про зaтвердження Положення про Держaвну службу Укрaїни з 

лiкaрських зaсобiв: Укaз Президентa Укрaїни 08 квiт. 2011 р. № 440/2011 // 

Офiцiйний вiсник Президентa Укрaїни. - 2011. - № 11. - ст. 19. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/%20pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46465
http://w1.c1.rada.gov.ua/%20pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=46465


160 
 

 

102. Про зaтвердження Порядку проведення пiдтвердження 

вiдповiдностi умов виробництвa лiкaрських зaсобiв вимогaм нaлежної 

виробничої прaктики: Нaкaз Мiнiстерствa охорони здоров'я Укрaїни № 1130 вiд 

27 груд. 2012 р. // Офiцiйний вiсник Укрaїни. – 2013. - №8. – ст.349. 

103. Радиш Я. Медичне страхування: Навч. Посіб. – Вид-во НАДУ,2005-

88 с. 

104. Радиш Я. Перспективи розвитку державного управління охороною 

здоров’я в Україні // Науково-інформаційний вісник  з державного управління. 

– 2013. - № 4. – С. 22 – 26. 

105. Радиш Я.Ф. Єдиний медичний простір України – нова парадигма 

розвитку національної системи охорони здоров’я / / Державна політика з 

охорони здоров’я в Україні: Навч. посіб. / За ред.. І.М. Солоненка, Л.І. Жаліло. 

– К.: Вид-во НАДУ, 2004. – 116 с.  

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

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

107. Рожкова І. В. Розвиток механізмів формування консолідованого 

бюджету на охорону громадського здоров’я в Україні / І. В. Рожкова // Вісн. 

НАДУ. – 2009. – № 1 – С. 59–68. 

108. Розпутенко І. В. Інноваційність у сучасних глобалізацій них 

процесах / І. В. Розпутенко // Інновації в державному управлінні: системна 

інтеграція освіти, науки, практики : матеріали наук.–практ. конф. за міжнар. 

участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. 

Трощинського, С. В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 1. – С. 431 – 436. 

109. Розпутенко І. Гуманітарний розвиток України в умовах 

цивілізаційного вибору / Розпутенко І., Москаленко С. // Вісник НАДУ, 2013. – 

№ 2. – С. 216 – 225. 

110. Ромат Є. В. Трансформація моделі державного управління 

рекламною діяльністю в перехідних умовах : монографія / Є. В. Ромат. – К.: 

Вид–во НАДУ, 2003. – 380 с. 

111. Савостьянова С. Л. Особливості державного регулювання 



161 
 

 

механізмів суспільного розвитку у сфері забезпечення населення України 

послугами з охорони здоров’я / С. Л Савостьянова // Проблеми управління 

соціальним і гуманітарним розвитком : IV регіон. наук.-практ. конф. за мфжнар. 

участю, 26 листопада 2010 р. : тези допов. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – С. 271 – 

274. 

112. Салтман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в 

Европе. Анализ современных стратегий: Пер. с англ. – М.: ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 2000. – 432 с. 

113. Семенченко А. І. Організаційно–правові механізми державного 

управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз 

та науково–методологічні підходи щодо їх удосконалення / А. І. Семенченко // 

Вісник НАДУ. – 2013. – № 1. – С. 55 – 74. 

114. Солоненко І. М. Управління організаційними змінами у сфері 

охорони здоров’я : монографія / І. М. Солоненко, І. В. Рожкова. – К. : Фенікс, 

2008. – 276 с. 

115. Солоненко Н. Д. Державне управління перебудовою галузі охорони 

здоров'я в умовах обмежених ресурсів в Україні: автореф. дис. … канд. наук з 

держ. упр. : 25.00.02 “Механізми державного управління” / Н. Д. Солоненко. – 

К., 2004. – 20 с. 

116. Солоненко Н. Економіка охорони здоров’я : навч. посіб. / Н. 

Солоненко. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 416 с. 

117. Солоненко Н. Удосконалення механізмів державного управління 

перебудовою галузі охорони здоров’я в Україні в контексті суспільних потреб / 

Н. Солоненко // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: зб. наук. 

пр. НАДУ. – К., 2005. – С. 424-431. 

118. Сорока С. Собівартість медичних послуг: суть та порядок 

формування /С. Сорока // Економічний аналіз. – Вип 8. – Ч. 1. – 2011. – С. 321-

323. 

119. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під заг.ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.  



162 
 

 

120. Срибный С. Особенности добровольного медицинского 

страхования в Украине // 2008. – 458 c. 

121. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров'я в Україні / В.М. 

Лехан, Н.М. Лакіза-Сачук, В.М. Войцехівський та ін. – К.: Сфера, 2007. – С. 

174. 

122. Страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников за рубежом//Акушерство. ru// [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.akusherstvo.ru/comment.php?cid=7&id=444 &what =article 

123. Терент’єва А. В. Державне управління процесом подолання 

медико–санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру: Автореф. дис. докт. наук з держ. упр. / А. В. Терент’єва : 25.00.02. – 

К., 2010. – 36 с. 

124. Терент’єва А. В. Управління надзвичайними ситуаціями : 

монографія / А. В. Терент’єва. –К.: Вид–во ТОВ “Доктор Медіа”, 2009. – 332 с.   

125. Термінологічний словник–довідник менеджера охорони здоров’я / 

Кол. авт., упорядники – М. П. Бойчак, Я. Ф. Радиш, Передмова та загальна 

редакція – В. Я. Білий, Б. П. Криштопа. – К., 2001. – 240 с.  

126. Тогунов И.А. Маркетинговые системы здравоохранения / И.А. 

Тогунов // Проблемы социальной гигиены и истории медицины. –  2001. - № 3. 

– С. 32 – 35. 

127.    Управління  охороною  здоров’я (для  післядипломної  освіти): 

Навчально-методичний посібник / За заг.ред. Вороненка Ю. В.– К. : НМАПО, 

2010. – 367 с.  

128. Управління організаційними змінами у сфері охорони здоров’я: 

монографія / І. В. Рожкова, І. М. Солоненко. –  К. : Фенікс, 2008. – 275 с.  

129. Федько О. А. Трансформація цінностей здоров’я та здорового 

способу життя в умовах медико–демографічної кризи та концептуальні засади її 

соціально бажаної корекції / О. А. Федько. – К., 2010. – 84 с. 

http://www.akusherstvo.ru/comment.php?cid=7&id=444


163 
 

 

130. Федько О. А. Категорійно–понятійний апарат ідеології здоров’я у 

дискурсі науки державного управління / Федько О. А., Радиш Я. Ф. // Економіка 

та держава, 2010. – № 4. – С. 102 – 106.  

131. Фидлер А. Опыт реформ здравоохранения – дальнейшие проблемы 

в Европейском регионе / А. Фидлер // Презентация для Летней школы, Москва, 

2004. – 27 с. 

132. Фотаки М. Сочетание общественного/государственного и частного 

в Российской системе здравоохранения в свете международного опыта // 

Сборник “Общественное и частное в здравоохранении и в медицинском 

страховании (состояние, проблемы, перспективы)”. – М., 1999. – С.8-11. 

133. Фундаментальные основы политики здравоохранения. / Под ред. 

О. П. Щепина, – М., 1999 / Щепин О. П., Владимирова Л. И., Козлитин В. М. и 

др. Здравоохранение зарубежных стран. / Под ред. О. П. Щепина. М., 1981. 

134. Хожило І. І. Профілактика соціально небезпечних хвороб як напрям 

соціальної політики держави / І. І. Хожило. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. – 254 с.  

135. Чеканова Т. Д. Взаємодія  адміністративних та політичних 

механізмів у системі управління охороною здоров’я: автореф. дис. на здобуття 

наукового ступеня канд. наук з державного управління: спец. 25.00.02 

“Механізми державного управління” / Т. Д. Чеканова. – Одеса, 2008. – 27 с. 

136. Шапоренко О.І. Ціноутворення медичних послуг як механізм 

державного регулювання охорони здоров’я / О.І. Шапоренко // Вчені записки 

Університету “КРОК”. - Вип. 44. - 2016. – С. ___. Серія «Економіка» 

137. Шевченко М. В. Фінансування системи охорони здоров’я: 

зарубіжний та вітчизняний досвід/ М. В. Шевченко, Л. А. Карамзіна, О. О. 

Дорошенко // Україна. Здоров’я нації. – 2012. – № 2 ( в одній обкл. 2/3). – С. 97–

100.  

138. Шутов М. М. Організаційно-економічні механізми розвитку 

системи охорони здоров’я у регіоні : автореф. дис. … доктора екон. наук : спец. 

08.10.01 “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” / М. М. 

Шутов. –Донецьк., 2004. – 31 с. 



164 
 

 

139. Юргель Н.В., Никонов E.JI. Мониторинг реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения // Менеджмент 

качества в сфере здравоохранения и социального развития. 2007. № 2. С. 3—7. 

140. Юркевич А. С. Анализ финансовой устойчивости отрасли 

здравоохранения // Экономика здравоохранения. — 1999. — № 9-10. 

141. Ярош Н. Проблеми розвитку державних соціальних стандартів у 

сфері охорони здоров’я України та шляхи їх вирішення // Стратегія 

реформування системи державного управління на засадах демократичного 

врядування: Матеріали наук.-практ. конф. за  між нар. участю, Київ, 31 трав. 

2007 р.: у 4 т. / За заг. ред.О.Ю. Оболенського, С.В. Сьоміна. – К.: Вид-во 

НАДУ, 2007. – Т.4. – С.275 – 276.  

142. Экономика здравоохранения: Учебн. пособие / Под общ.  ред. 

Решетникова. – М.: ГЄОТАР-МЕД, 2003. – 272 с. 

143. Экономика и управление здравоохранением / Под ред. Ю.П. 

Лисицина. – Можайск: Можайск. полиграф. комб., 1993. – 288 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3.2. Організаційний механізм підвищення ефективності державного управління ціноутворенням у сфері охорони здоров'я                              133

