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У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Визначено 

роль фінансового забезпечення у забезпеченні можливості ефективного функціонування сфери охорони здоров’я, 

наданні якісних медичних послуг населенню. Проведено порівняльний аналіз державного фінансування сфери охорони 

здоров’я, згруповано фактори стимулюючого та обмежуючого впливу на його обсяг. Визначено, що серед ключових 

стратегічних пріоритетів розвитку сфери охорони здоров’я є забезпечення якості медичних послуг з одночасним 

гарантуванням їх доступності всім верствам населення. Обґрунтовано, що забезпечення високої якості та доступ-

ності медичних послуг перебуває у площині належного фінансового забезпечення галузі, що дозволить забезпечити 

збереження персоналу та підвищення його кваліфікації, впровадження відповідних передових інноваційних техноло-

гій, спрямованих на збільшенням середньої тривалості життя населення, зменшення кількості та тривалості пе-

ребігу захворювань, а також підвищення продуктивності праці працівників. Доведено, що обмеженість фінансових 

можливостей держави в сучасних умовах актуалізує необхідність пошуку нових фінансових інструментів розвитку 

фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я, поглибленого дослідження питання щодо можливостей впрова-

дження обов’язкового медичного страхування. 
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безпечення; фінансові важелі; цифрова економіка. 

Табл.: 1. Рис.: 1. Бібл.: 11. 

В статье проанализировано современное состояние и перспективы развития сферы здравоохранения в Укра-

ине. Определена роль финансового обеспечения в формировании возможности эффективного функционирования 

сферы здравоохранения, предоставлении качественных медицинских услуг населению. Проведено сравнительный 

анализ государственного финансирования сферы здравоохранения, сгруппированы факторы стимулирующего и 

ограничивающего влияния на его объем. Определено, что среди ключевых стратегических приоритетов развития 

сферы здравоохранения находится качество медицинских услуг с одновременным обеспечением их доступности 

всем слоям населения. Обосновано, что обеспечение высокого качества и доступности медицинских услуг находит-

ся в плоскости надлежащего финансового обеспечения отрасли, что позволит гарантировать сохранение персона-

ла и повышение его квалификации, внедрения соответствующих передовых инновационных технологий, направлен-

ных на возрастание средней продолжительности жизни населения, уменьшение количества и продолжительности 

заболеваний, а также повышение производительности труда работников. Доказано, что ограниченность финансо-

вых возможностей государства в современных условиях актуализирует необходимость поиска новых финансовых 

инструментов развития финансового обеспечения здравоохранения, углубленного исследования вопроса о возмож-

ностях внедрения обязательного медицинского страхования.  

Ключевые слова: сфера здравоохранения; стратегические приоритеты; финансы; финансовые ресурсы; фи-

нансовое обеспечение; финансовые рычаги; цифровая экономика. 
Табл.: 1. Рис.: 1. Библ.: 11. 

The article analyzes the current state and prospects of health care development in Ukraine. The role of financial support 

in ensuring the possibility of effective functioning of the health care sector, providing quality medical services to the popula-

tion has been determined. The comparative analysis of the state financing of the sphere of health care is carried out, the fac-

tors of stimulating and limiting influence on its volume are grouped. It is determined that among the key strategic priorities 

for the development of health care is ensuring the quality of medical services while ensuring their accessibility to all seg-

ments of the population. It is substantiated that ensuring high quality and accessibility of medical services is in the plane of 

adequate financial support of the industry, which will ensure the retention of staff and their skills, the introduction of appro-

priate innovative technologies aimed at increasing life expectancy, reducing the number and duration of diseases, and in-

creasing employee productivity. It is proved that the limited financial capacity of the state in modern conditions highlights 

the need to find new financial instruments for the development of financial support for health care, in-depth study of the pos-

sibility of introducing compulsory health insurance.  

Key words: health care; strategic priorities; finances; financial resources; financial support; financial leverage; 

digital economy. 
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Постановка проблеми. Сучасний етап становлення економіки та суспільства краї-
ни можна вважати основоположним, оскільки саме нині відбувається формування фун-
даменту можливостей її подальшого розвитку. Поглиблення глобалізаційних процесів 
протягом багатьох останніх років спричинило наявність істотних взаємозалежностей у 
процесі організації економічних і фінансових відносин багатьох країн світу, окремими 
секторами національних економік, що в умовах військових дій на території нашої краї-
ни, а також світової пандемії COVID-19 виступило своєрідним каталізатором виник-
нення та поглиблення економічних криз. Загострення кризових явищ в економіці поси-
лило соціальні дисбаланси в суспільстві, загострило соціальні суперечності, частина 
яких згодом трансформувалась у соціальні конфлікти та протистояння. 

Саме на такому етапі сучасного розвитку суспільства загострюється необхідність пе-
реосмислення концептуальних та методологічних засад стратегічного розвитку націона-
льної економіки, визначення ролі й місця країни в міжнародній спільноті, формування 
дієвих механізмів забезпечення належних соціальних стандартів життєзабезпечення сус-
пільства [10]. Відповідно до «Стратегії реформування управління державними фінансами 
на 2017-2020 роки» зазначено, що відсутність цілісної системи стратегічного планування 
не дає змоги забезпечити бюджетне планування на належному рівні та унеможливлює 
ефективну реалізацію пріоритетів розвитку держави [9]. Безумовно, вирішення окресле-
них завдань нерозривно пов’язано з розвитком сфери охорони здоров’я, збільшенням се-
редньої тривалості життя населення, зменшенням кількості та тривалості перебігу захво-
рювань, а також підвищенням продуктивності праці працівників. 

Однак, попри провідну роль сфери охорони здоров’я у збереженні та розбудові сус-
пільства, наявного системоутворюючого впливу на динаміку розвитку національної 
економіки, у нашій країні ця сфера залишається без належної уваги та підтримки з боку 
держави, що спричинило недоступність якісного медичного обслуговування переваж-
ної частини населення країни. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання стратегічного розвитку сфери 
охорони здоров’я розглядали у своїх працях такі відомі науковці, як В. Борщ, Т. Васильєва, 
О. Гальцова, О. Гонта, В. Горин, М. Забаштанський, В. Ільчук, О. Кириленко, І. Кичко, 
А. Кузнецов, Л. Кривенко, З. Лободіна, В. Лехан, В. Маргасова, А. Мокрицька, 
Г. Мамонова, С. Онишко, Д. Румянцева, Ю. Сафонов, Н. Ткаченко, О. Тулай та інші. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кі-
лькість фундаментальних досліджень, проведених із цієї теми, існує необхідність пода-
льшого вивчення та деталізації стратегічних пріоритетів розвитку сфери охорони здо-
ров’я, що значною мірою зумовлено необхідністю швидкої адаптації галузі до умов 
побудови економічних та фінансових відносин у площині функціонування цифрової 
економіки як одного з ключових факторів забезпечення ефективного її функціонування, 
спрямованого на збереження здоров’я суспільства та розвиток національної економіки.  

Таким чином, метою цього дослідження є узагальнення можливих пріоритетів 
стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я як системоутворюючої сфери націона-
льної економіки та збереження здоров’я нації. 

Виклад основного матеріалу. Питання системного розвитку сфери охорони здо-
ров’я в України не є новим, над ним багато років працюють як учені, так і практики рі-
зної кваліфікації та спрямування. Однак попри значні прагнення сформувати високоя-
кісну медичну систему в нашій країні, її стан, на жаль, залишається досить відмінним 
від аналогічних галузей провідних країн світу. Безумовно, це впливає на якість та дос-
тупність медичного обслуговування, що насамперед підтверджується показниками три-
валості життя та смертності населення, за якими наша країна посідає досить низькі по-
зиції в загальносвітовому рейтингу [7; 8; 11]. 
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Попри тривіальність думки, ми вважаємо, що однією з ключових проблем, які стри-
мують розвиток сфери охорони здоров’я в Україні, залишається питання належного фі-
нансування, достатнього не лише для інноваційної модернізації основних засобів, але 
також і підготовку необхідного персоналу, забезпечення їхньої належної кваліфікації, 
гарантування гідної оплати праці.  

Першочерговим стратегічним пріоритетом розвитку сфери охорони здоров’я на сьо-
годні, на нашу думку, є збереження персоналу та підвищення його кваліфікації, що зу-
мовлено багатьма причинами. Так, низький рівень оплати праці лікарів і медичного пе-
рсоналу поряд із відсутністю належних умов, формує передумови для пошуку ними 
можливостей працевлаштування за кордоном, перекваліфікації в інші спеціальності. За 
офіційними даними Державної служби статистики України, кількість штатних посад за 
2014-2019 роки у закладах охорони здоров’я скоротилась майже на 35 тис. Зокрема, 
якщо у 2014 році їх обсяг становив 519 897, то у 2019 році – 484 932. Водночас треба 
зауважити, що брак лікарів та медичного персоналу сфера охорони здоров’я відчуває 
вже сьогодні, оскільки з наявних у 2019 році штатних посад майже 37 тис. залишаються 
вакантними, що становить 7,5 % від загального обсягу. Кількість вакантних посад ліка-
рів у 2019 становить – 10 706, середнього медичного персоналу – 12 687, посад молод-
шого та іншого персоналу – 12 787. Безперечно, певною мірою загальне скорочення чи-
сельності лікарів і медичного персоналу можна пояснити наявними негативними 
демографічними тенденціями в країні, проте навіть з їх урахуванням, потреба у персо-
налі сфери охорони здоров’я є очевидною. Крім того, якщо проблему покриття потреби 
в середньому та молодшому медичному персоналі, за умови належного рівня оплати 
праці, можна вирішити у порівняно короткостроковій перспективі, то підготовка висо-
кокваліфікованих лікарів перебуває в достатньо довготривалій перспективі.  

Залучення професійних лікарів і медичного персоналу з інших країн також вважа-
ється малоймовірним, оскільки ми будемо не в змозі сформувати для них істотні пере-
ваги в умовах та розмірі оплати праці. Сукупність вищезазначених факторів виводить 
менеджмент персоналу у вітчизняній сфері охорони здоров’я на ключове місце серед 
стратегічних пріоритетів її розвитку.  

Звичайно, якість функціонування сфери охорони здоров’я забезпечується синергети-
чним ефектом можливості використання висококваліфікованим персоналом сучасного 
медичного обладнання. Саме таке поєднання дозволяє отримувати максимальні резуль-
тати спрямовані на вчасне діагностування, попередження, а також призначення ефектив-
ного лікування можливих хвороб. Це дозволяє значно скорочувати тривалість амбулато-
рного лікування, дає можливість здійснювати профілактичне лікування в домашніх 
умовах, що має безпосередній вплив на продуктивність праці населення, а отже, і резуль-
тативність функціонування відповідних суб’єктів господарювання, економіки країни за-
галом. Водночас профілактика можливих захворювань не потребує значних обсягів фі-
нансових ресурсів, на відміну від лікування хронічних випадків. Саме тому забезпечення 
інноваційного оновлення медичного обладнання є стратегічним пріоритетом її розвитку, 
що особливо актуалізується в умовах цифровізації світової та національної економіки.  

Вирішення кожного з вищезгаданих пріоритетів стратегічного розвитку сфери охо-
рони здоров’я, прямо чи опосередковано перебуває в площині достатності фінансового 
забезпечення, ефективності його використання.  

Нині у світовій практиці більшості країн світу серед основних джерел фінансування 
сфери охорони здоров’я виокремлюють такі, як бюджетне фінансування, добровільні 
внески фізичних та юридичних осіб, оплата послуг приватних медичних установ, фі-
нансові ресурси фондів добровільного медичного страхування. Проте у вітчизняних 
умовах розраховувати на зростання обсягів фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я без реального зростання темпів розвитку національної економіки вважається 
малоймовірним. Крім того, порівняно низька результативність функціонування реаль-
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ного сектору, а також значний обсяг тіньового сектору економіки унеможливлює нале-
жне формування доходної частини бюджетів відповідних рівні. За офіційними даними 
Кабінету Міністрів України станом на 2019 рік від 4 до 8 млн наших громадян перебу-
вають у трудовій міграції за кордоном.  

Загалом поділяючи усталену думку суспільства про позитивний вплив фінансових 
ресурсів, які перераховують трудові мігранти, отримані як оплату власної праці, до на-
шої країни на стан валютних запасів та національну економіку, не слід забувати про те, 
що ця категорія громадян переважно намагається уникати оподаткування власних до-
ходів, а отже, бюджети відповідних рівнів недоотримають відповідний обсяг доходів. 
Водночас ці громадяни по мірі можливості та необхідності користуються певними со-
ціальними та іншими послугами, виконання яких є обов’язком органів державної влади 
та місцевого самоврядування. Саме тому держава передусім зобов’язана формувати 
умови для працевлаштування власних громадян, забезпечувати їм гідний рівень оплати 
праці, що дозволить їм залишатись у країні, створювати додаткову вартість на вітчиз-
няних підприємствах, установах, організаціях та забезпечувати формування податкових 
надходжень до бюджетів відповідних рівнів. За таких умов держава буде в змозі сфор-
мувати належний обсяг фінансування всіх без винятку галузей та сфер національної 
економіки, у тому числі і сфери охорони здоров’я. 

Проведений аналіз динаміки видатків зведеного бюджету України на сферу охорони 
здоров’я України за 2015-2019 роки засвідчив поступове зростання їх обсягу (таблиця). 
Так, протягом зазначеного періоду загальний обсяг видатків збільшився на 180,8 %, або 
на 57 383,4 млн грн. У структурі видатків сфери охорони здоров’я найбільшу питому ва-
гу протягом усього періоду дослідження займають видатки на лікарні та санаторно-
курортні заклади, питома вага яких у 2019 році становила 56,3 %. Питома вага видатків 
на поліклініки, амбулаторії, швидку та невідкладну допомогу у 2019 році становила 
12,38 %. Однак, незважаючи на поступове абсолютне зростання обсягу видатків, які дер-
жава спрямовує на фінансування сфери охорони здоров’я, їхня питома вага у валовому 
внутрішньому продукті залишається порівняно низькою, а також зазнає скорочення. Так, 
якщо у 2015 році держава витрачала на сферу охорону здоров’я 4,96 % ВВП, то у 2019 
році цей обсяг скоротився до 3,49 %. За даними Organization for Economic Cooperation and 
Development у 2018 році найбільшу питому вагу витрат на охорону здоров’я у ВВП мали 
США – 16,9 %, найменший обсяг мала Індія – 3,6 %. Середній обсяг витрат на охорону 
здоров’я як частки ВВП коливається в межах 8-10 %, рис. 1 [5]. 

 
Рис. 1. Питома вага витрат на охорону здоров’я  

як частка ВВП у окремих країнах – світу у 2018 р. 
Джерело: складено за даними Organization for Economic Cooperation and Development, [5].  
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Таблиця 
Динаміка видатків Зведеного бюджету України на сферу охорони здоров’я у 2015-2019 роках (млн грн) 

Показник 2015 2016 2017 2018 2019 
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % 

Разом 71001,1 100,00 75503,4 106,30 102392,4 144,20 115852 163,20 128384,5 180,80 
Поліклініки й амбулаторії, швидка та не-
відкладна допомога 14218,9 20,03 16409,3 115,40 22783,2 160,20 22482 158,10 15906,6 111,90 
Поліклініки загального профілю  

та амбулаторії  2332,3 16,40 2916,2 17,80 3704,8 16,30 3140,9 14,00 2125,5 13,40 
Спеціалізовані та стоматологічні  

поліклініки 2150,4 15,10 2629,8 16,00 3432,2 15,10 3544,1 15,80 3819 24,00 
Центри екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, станції екстреної 

(швидкої) медичної допомоги 3338,1 23,50 3456,6 21,10 4758,7 20,90 5894,4 26,20 7608,8 47,80 

Фельдшерсько-акушерські пункти 190,2 1,30 190,3 1,20 246,8 1,10 216,6 1,00 24,3 0,20 
Центри первинної медичної  

(медико-санітарної) допомоги 6207,8 43,70 7216,3 44,00 10640,7 46,70 9686 43,10 2328,8 14,60 

Лікарні та санаторно-курортні заклади  46013,3 64,81 46408,8 100,90 62537,7 135,90 68279,6 148,40 72217,6 156,90 
Лікарні загального профілю  31631,2 68,70 30319,1 65,30 41419,5 66,20 44145,2 64,70 46229,7 64,00 
Спеціалізовані лікарні та інші  

спеціалізовані заклади  11594,6 25,20 12988,1 28,00 16953,8 27,10 19293 28,30 21036,9 29,10 

Перинатальні центри, пологові будинки 1553,2 3,40 1802,7 3,90 2382,9 3,80 2700,2 4,00 3029,6 4,20 

Санаторно-курортні заклади  1234,4 2,70 1299 2,80 1781,6 2,80 2141,2 3,10 1921,3 2,70 
Санітарно-профілактичні  
та протиепідемічні заходи і заклади 1143,8 1,61 1198 104,70 1470 128,50 1646,6 144,00 1881,1 164,50 
Фундаментальні та прикладні досліджен-
ня і розробки у сфері охорони здоров’я 412 0,58 354,3 86,00 389,9 94,60 482,1 117,00 514,5 124,90 
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я  9213,2 12,98 11133,1 120,80 15211,7 165,10 22961,7 249,20 37864,5 411,00 
Будинки дитини  489,5 5,30 525,6 4,70 689,2 4,50 796,5 3,50 874 2,30 

Станції переливання крові  367,8 4,00 370,5 3,30 483,5 3,20 567,6 2,50 609,2 1,60 
Інші заклади та заходи у сфері охорони  

здоров’я 8355,9 90,70 10236,9 92,00 14039 92,30 21597,6 94,10 36381,2 96,10 

Джерело: складено авторами за офіційними даними Державної казначейської служби України.  

 
П

Р
О

Б
Л

Е
М

И
 І П

Е
Р

С
П

Е
К

Т
И

В
И

 Е
К

О
Н

О
М

ІК
И

 Т
А

 У
П

Р
А

В
Л

ІН
Н

Я
 

№
 3(23), 2020

 
 

Ф
ІН

А
Н

С
О

В
І Р

Е
С

У
Р

С
И

: П
Р

О
Б

Л
Е

М
И

 Ф
О

Р
М

У
В

А
Н

Н
Я

 Т
А

 В
И

К
О

Р
И

С
Т

А
Н

Н
Я

 

 

162 



ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ № 3(23), 2020 
 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

163 

Крім того, якщо враховувати, що рівень ВВП на душу населення в Україні є значно 
нижчим у порівнянні з більшістю провідних країн світу, можна констатувати, що питання 
належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я повинно посідати ключові 
позиції в майбутніх стратегіях розвитку не лише цієї сфери, але й держави загалом [3; 4]. 

Наявність значних трансформацій у системі фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я протягом останніх років, на жаль, не принесли очікуваного результату, саме то-
му необхідність поглиблення та деталізації теоретико-методологічного арсеналу її функ-
ціонування за таких умов набувають особливого значення та актуальності. Вважаємо, що 
питання належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я нині переважно 
залишається у площині перерозподілу державних фінансових ресурсів. Це твердження 
зумовлено багатьма факторами, пов’язаними з можливостями його формування, а саме: 

- по перше, оптимізацію обсягів фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я 
можна здійснити за рахунок запровадження обов’язкового медичного страхування, що 
дозволить здійснювати акумуляцію додаткових фондів фінансових ресурсів у страхо-
вих компаніях, забезпечуючи повне покриття страхових випадків. Проте запроваджен-
ня обов’язкового медичного страхування обмежується відсутністю та складністю прак-
тичного застосування чіткого фінансового механізму його здійснення в сучасних 
умовах. Основною перешкодою є доступність практичного впровадження обов’язкової 
страхової медицини, оскільки переважна частина населення, ймовірно, буде не в змозі 
сплачувати обов’язкові страхові платежі, зокрема соціально незахищені верстви насе-
лення, які потребують посиленої уваги з боку сфери охорони здоров’я;  

- по друге, наявна думка щодо можливості часткової компенсації страхових платежів 
з обов’язкового медичного страхування працездатних осіб за рахунок працедавців, на 
наш погляд, також є не достатньо обґрунтованою, оскільки це посилить фінансове наван-
таження на підприємства, сформує додаткові передумови для зростання тіньового секто-
ру економіки. Цільове спрямування частини податкових надходжень від окремих видів 
податків на сферу охорони здоров’я, на наше переконання, буде мати позитивний, проте 
не визначальний вплив на рівень її фінансового забезпечення. У Національній стратегії 
реформування системи охорони здоров’я на 2015-2020 роки, окреслено можливість 
впровадження цільових податків на алкоголь/тютюн та шкідливі для здоров’я продукти, 
які повинні пропонуватися як додаткове джерело грошових ресурсів, асигнованих, пере-
дусім, на реімбурсацію ліків та розвиток первинної медичної допомоги [6]. 

Беззаперечно, встановлення фіксованого обсягу обов’язкових страхових платежів із 
медичного страхування дозволить закріпити їх цільове призначення за сферою охорони 
здоров’я, проте фактичний обсяг бюджетного фінансового забезпечення не зазнає суттєвих 
змін. Проте до моменту належного рівня розвитку медичного страхового ринку, питання 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я в нашій країні залишається у площині 
перерозподілу державних фінансових ресурсів, підвищення конкурентоспроможності та 
результативності функціонування національної економіки, активізації страхового ринку.  

Відповідно до Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я на 
2015-2020 роки [6] зазначено, що «збільшення державних витрат без зміни інфраструк-
тури не забезпечить вирішення наявних проблем». Тобто держава з метою підвищення 
якості послуг сфери охорони здоров’я спрямовує зусилля на зменшення мережі закладів, 
з одночасним збільшенням обсягів їх індивідуального фінансування. Однак запропоно-
ваний підхід посилює питання доступності медичного обслуговування, особливо у відда-
лених населених пунктах, які не мають територіального закладу охорони здоров’я [1; 2]. 

Висновки та пропозиції. Охорона здоров’я, безумовно, виступає ключовою сфе-
рою національної економіки, результативне функціонування якої передусім визнача-
ється її спроможністю забезпечити належний рівень медичного обслуговування всього 
населення, здатністю сформувати тенденції зростання тривалості життя, підвищити рі-
вень продуктивності праці. Саме тому пошук та практичне застосування відповідних 
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фінансових інструментів і механізмів, спроможних сформувати необхідний рівень фі-
нансового забезпечення достатнього для запровадження якісно нових інноваційних 
змін технічного забезпечення та організації фінансових відносин є ключовим стратегіч-
ним пріоритетом розвитку сфери охорони здоров’я.  

У розвиток поширеної думки про те, що пошук стратегічних перспектив розвитку сфе-
ри охорони здоров’я є малоефективним в умовах динамічних трансформацій фінансових і 
соціальних відносин, хочемо зазначити, що фундаментальність цієї сфери зумовлює необ-
хідність їх подальшого пошуку, що особливо актуалізується в умовах обмеженості фінан-
сової спроможності держави та низького рівня доходів переважної частини населення.  

Вирішення глобального питання, пов’язаного із забезпеченням якісного нового підходу 
до функціонування та розвитку сфери охорони здоров’я, дасть змогу забезпечити збере-
ження людського капіталу, сприятиме накопиченню трудового потенціалу, зменшить соці-
альне навантаження на бюджети відповідних рівнів, сформує фундамент для посилення 
конкурентоспроможності національної економіки та зростання рівня життя суспільства.  
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