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У статті розглянуто фінансові інструменти стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я в Україні. Розк-
рито сучасні підходи до трактування дефініцій «цифрова економіка» та «фінансові інструменти», узагальнення 
яких дозволило розкрити їхній особливий вплив на сферу охорони здоров’я. Проаналізовано пріоритетні напрями 
розвитку сфери охорони здоров’я в Україні в частині розвитку системи обов’язкового медичного страхування та 
акцентовано увагу на необхідності його впровадження як одного з ключових фінансових інструментів її стратегіч-
ного розвитку. Запропоновано підходи до фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я, запровадження яких 
сприятиме оптимізації наявного обсягу фінансових ресурсів, визначатиме стратегічні пріоритети подальшого роз-
витку даної сфери в умовах цифрової економіки. Досліджено шляхи вдосконалення фінансового забезпечення сфери 
охорони здоров’я в умовах цифрової економіки. 
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The article considers the financial instruments of strategic development of health care in Ukraine. Modern approaches 
to the interpretation of the definitions of "digital economy" and "financial instruments" are revealed, the generalization of 
which allowed to reveal their special impact on the healthcare sphere. The priority directions of development of the 
healthcare sphere in Ukraine in the part of development of the system of obligatory medical insurance are analyzed and the 
attention to the necessity of its introduction as one of the financial instruments of its strategic development is emphasized. 
Approaches to the financial provision of health care are proposed, the introduction of which will help optimize the available 
financial resources, will determine the strategic priorities for further development of this area in the digital economy. Ways to 
improve the financial security of health care in the digital economy are explored.  
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Постановка проблеми. У сучасних умовах життєдіяльності суспільства, значної ак-
тивізації інформаційних процесів система охорони здоров’я продовжує відігравати про-
відну роль у процесі збереження здоров’я нації та виступає ключовим елементом націо-
нальної безпеки. 

Стратегічний розвиток сфери охорони здоров’я в Україні нині перебуває у стадії си-
мбіозу, і вирішення цієї проблеми лежить у площині пошуку додаткових джерел фінан-
сових ресурсів, необхідних для належного функціонування сфери, що характеризується 
критерієм доступності та якості медичних послуг для всіх верств населення. Саме тому 
пошук та практичне запровадження ефективних фінансових інструментів, дія яких ви-
значатиме фактичний обсяг фінансового забезпечення сфери, набуває особливого зна-
чення та актуальності. Водночас, з урахуванням їхньої позитивної синергетичної дії не 
лише на стан сфери охорони здоров’я, а також і національної економіки, це питання на-
буває загальнодержавного значення, оскільки його вирішення здійснює вплив на розви-
ток суспільства країни загалом. Враховуючи позитивний досвід застосування медично-
го страхування у процесі фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я у 
провідних країнах світу, вважаємо за доцільне подальше дослідження та обґрунтування 
необхідності впровадження обов’язкового медичного страхування як одного з ключових 
фінансових інструментів її стратегічного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми стратегічного розвитку сфери 
охорони здоров’я з урахуванням процесу оптимізації набору її фінансових інструментів 
досліджують вітчизняні та закордонні вчені, серед яких: В. Борщ, Я. Буздуган, 
Т. Васильєва, О. Гальцова, О. Гонта, В. Дем’янишин, М. Дубина, О. Кириленко, 
В. Москаленко, М. Мних, В. Маргасова, С. Онишко, А. Роговий, Н. Ткаченко, С. Юрій 
та багато інших науковців. 
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Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на численні 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, питання подальшого стратегічного 
розвитку сфери охорони здоров’я з урахуванням особливостей цифрової економіки на-
бувають дедалі більшого значення. Особливої ваги це питання набуває у зв’язку з необ-
хідністю пошуку можливостей подолання світовою економікою та суспільством панде-
мії COVID-19, що вимагає розробки нових підходів до швидкого реагування та 
подолання подібних загроз існування людства, обумовлює посилення ролі та необхід-
ність дотримання кожною країною міжнародних стандартів охорони здоров’я, враху-
вання їх у процесі власного стратегічного розвитку. 

Метою цієї статті є дослідження системи фінансових інструментів стратегічного 
розвитку сфери охорони здоров’я в Україні, визначення їхньої ролі в забезпеченні ре-
зультативного функціонування цієї сфери в умовах цифрової економіки.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап розвитку сфери охорони здоров’я нероз-
ривно пов’язаний з активним впровадженням інформаційних технологій. Динамічні проце-
си цифровізації світової економіки протягом останніх років спричинили суттєву зміну під-
ходів не лише до організації процесів виробництва, але також здійснили суттєвий вплив на 
сферу послуг, вагоме місце серед яких посідає саме сфера охорони здоров’я.  

Водночас якщо наявні світові трансформації цифровізації сфери охорони здоров’я були 
спрямовані на підвищення якості медичних послуг, то у вітчизняних умовах досягнення 
аналогічного ефекту ускладнено невідповідністю наявного ресурсного забезпечення пот-
ребам її функціонування, ключове місце серед яких посідає саме фінансове забезпечення. 

Беззаперечно, з переходом на цифрову платформу сфера охорони здоров’я матиме 
змогу підвищити якість обслуговування населення, проте тривалість повноцінного пе-
реходу визначатиметься наявним інституційним забезпеченням та фінансовою спромо-
жність усіх учасників цього процесу. Нині в науковій спільноті досить поширена думка, 
що економіка стає цифровою лише за умови повної цифровізації бізнес-процесів, що 
вимагає детального дослідження наявних підходів до трактування категорії «цифрова 
економіка». 

Так, Н. Дєєва та В. Делейчук вважають, що цифрова економіка це економічна діяль-
ність, яка виникає через мільярди повсякденних онлайн-зв’язків між людьми, підпри-
ємствами, пристроями, даними та процесами [4]. 

За С. Коляденко, цифрова економіка базується на виробництві електронних товарів і 
сервісів високотехнологічними бізнес-структурами і дистрибуції цієї продукції за до-
помогою електронної комерції [7]. Разом з тим, у межах цього підходу відбувається ак-
центування уваги на виробництві, а не на споживанні таких товарів та послуг. 

Натомість К. Семячков розглядає цифрову економіку як сучасний тип господарю-
вання, який характеризується переважаючою роллю даних і методів управління ними як 
визначального ресурсу у сфері виробництва, розподілу, обміну та споживання [9], що 
актуалізує питання саме процесу формування та використання ресурсів. 

З урахуванням сформованих підходів, одним із найбільш важливих питань стратегі-
чного розвитку сфери охорони здоров’я в умовах цифрової економіки залишається до-
статність її фінансового забезпечення, що, в свою чергу, визначатиме якість та доступ-
ність медичних послуг. 

Теоретичні й методологічні проблеми фінансового забезпечення сфери охорони здо-
ров’я перебувають у площині відповідного фінансового механізму, практична дія якого 
визначає рівень фінансових відносин у цій сфері.  

На сучасному етапі фінансовий механізм функціонування сфери охорони здоров’я тра-
нсформуються під впливом сукупності фінансових інструментів, які перебувають у його 
складі. Ступінь ефективності реалізації даних інструментів визначає рівень врахування по-
треб та інтересів суб’єктів фінансової системи, а також суспільства загалом.  
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На сьогодні сформовано широкий спектр підходів щодо трактування сутності фінан-

сових інструментів, визначення їхньої структури та складових. Так, на думку значної ко-

горти науковців, під дефініцією «інструмент» слід розуміти ухвалення взаємопов’язаних 

рішень, що стосуються вибору цілей і засобів їх досягнення з метою впливу на процеси 

розвитку держави та суспільні відносини. Вагомою складовою державної політики, на 

їхню думку, є економічна, зокрема фінансова, яка через сукупність інструментів, методів, 

засобів і механізмів впливає на соціально-економічний розвиток країни.  

Досить цікавим є підхід О. Іващенко, в якому запропоновано фінансовий інструмент 

розглядати як будь-який стандартизований контракт, що започатковує виникнення фі-

нансового активу в однієї сторони та фінансового зобов’язання у вигляді певного базо-

вого активу в іншої сторони, а також укладається з метою хеджування та страхування 

комерційних ризиків [6].  

В. Ходаківська та О. Данілов пропонують розглядати фінансові інструменти як різ-

номанітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за 

допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку [10]. 

Ефективне використання фінансових інструментів на державному рівні визначає її 

спроможність у частині досягнення наявних пріоритетів економічного розвитку як у 

поточній, так і у стратегічній перспективі. Поділяючи сформовану думку багатьох нау-

ковців та практиків у частині трактування категорії фінансові інструменти, вважаємо 

доцільним наведення окремого трактування категорії фінансові інструменти сфери охо-

рони здоров’я як способу організації фінансових відносин, синергетична дія яких спря-

мована на формування достатнього обсягу фінансових ресурсів, необхідних для її пов-

ноцінного функціонування, а також своєчасного та якісного забезпечення населення 

медичними послугами.  

Варіативність набору фінансових інструментів розвитку сфери охорони здоров’я 

нині визначається наявною державною політикою, що зумовлено значною питомою ва-

гою закладів охорони здоров’я саме державної та комунальної власності. Крім того, ни-

зький рівень доходів, а отже, фінансова неспроможність значної частини населення кра-

їни отримувати медичні послуги у суб’єктів господарювання приватної форми 

власності залишає за державою провідну роль у визначенні пріоритетів її стратегічного 

розвитку (рис. 1). 

Низький рівень менеджменту системи охорони здоров’я поряд із відсутністю нале-

жного фінансового забезпечення протягом багатьох останніх років спричинив значне 

відставання від аналогічних сфер у провідних країнах світу, що унеможливило спромо-

жність населення нашої країни отримувати необхідні медичні послуги, спричинило по-

рівняно низький рівень тривалості життя, а також обумовило зниження рівня продукти-

вності праці в національній економіці. Саме тому питання фінансового забезпечення 

сфери охорони здоров’я залишається найбільш пріоритетним у процесі формування по-

дальшої траєкторії її стратегічного розвитку.  

Беззаперечно, нині ключова роль у фінансовому забезпеченні сфери охорони здо-

ров’я залишається саме за державою, що вимагає обґрунтованої політики її фінансового 

забезпечення. Проте, враховуючи обмеженість фінансових можливостей держави, з од-

ного боку, а також неспроможність переважної частини населення в повному обсязі 

оплачувати фактичну вартість медичних послуг питання впровадження обов’язкового 

медичного страхування як одного з ключових стратегічних фінансових інструментів фі-

нансового забезпечення сфери охорони здоров’я давно перейшли з площини теоретич-

ної розробки в площину необхідності практичної реалізації.  
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Рис. 1. Фінансові інструменти стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я 
Джерело: складено авторами з урахуванням [1-3; 5].  
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Водночас впровадження обов’язкового медичного страхування повинно відбуватись 

поступово, з детальним обґрунтуванням механізму його практичної реалізації. Врахо-

вуючи платний характер цієї послуги, на першому етапі запровадження обов’язкового 

медичного страхування воно повинно бути спрямовано на окремі, найбільш платоспро-

можні групи населення з поступовим охопленням інших. Крім того, на першому етапі 

вважаємо за доцільне встановлення мінімальної вартості страхового поліса, з метою йо-

го максимальної доступності. Звичайно, розраховувати на значний спектр медичних по-

слуг в рамках даного полісу страхування неможливо, проте це дозволить сформувати 

культуру медичного страхування в суспільстві, яка з часом дозволить посилити потен-

ціал функціонування вітчизняної сфери охорони здоров’я. 

Безумовно, тривалість процесу формування культури обов’язкового медичного стра-

хування є стратегічним завданням, виконання якого залежатиме від спроможності дер-

жави гарантувати надійність використання цього фінансового інструменту, а також ефе-

ктивності функціонування національної економіки. Саме тому, на нашу думку, доцільно 

виділити систему принципів медичного страхування, а саме: державної підтримки, га-

рантованого відшкодування, фінансової обґрунтованості, медичного забезпечення, 

інноваційної складової, інформаційної адаптованості (табл. 1). 

Таблиця 1 

Принципи медичного страхування сфери охорони здоров’я в умовах цифрової економіки 

Принципи Обґрунтування 

Державної підтримки 

Забезпечує наявність пакету обов’язкового медичного страхування для 

всіх соціально незахищених верст населення за рахунок бюджетного 

фінансування на умовах повної або часткової оплати. 

Гарантованого відшкодування 

Здійснює державний контроль у частині гарантування вчасної сплати 

страховими компаніями страхових виплат у разі настання страхового 

випадку за наявними договорами обов’язкового та добровільного ме-

дичного страхування з метою повного та своєчасного забезпечення 

населення необхідними медичними послугами. 

Фінансової обґрунтованості  

Вартість послуг обов’язкового та добровільного медичного страхуван-

ня повинна забезпечувати стимулювання фінансових інтересів усіх 

учасників цих відносин. 

Медичного забезпечення  

Гарантування медичною установою своєчасної та повної первинної та 

вторинної медичної допомоги в разі наявності у громадянина поліса 

обов’язкового та/або добровільного медичного страхування. 

Інноваційної складової  

Пріоритетне спрямування медичними установами сформованих у ре-

зультаті розвитку системи обов’язкового та добровільного страхування 

наявних фінансових ресурсів на інноваційне оновлення медичного об-

ладнання з метою якісного та своєчасного надання медичних послуг. 

Інформаційної адаптованості 

Широке застосування цифрових технологій з метою формування елек-

тронного кабінету кожного пацієнта для своєчасного отримання ним 

якісного медичного обслуговування.  

Джерело: розроблено авторами з урахуванням [8]. 

Враховуючи провідну роль сфери охорони здоров’я у життєзабезпеченні суспільст-

ва, питання її стратегічного розвитку набувають особливого значення, оскільки їх вирі-

шення визначатиме траєкторії подальшого розвитку країни. Саме тому найбільш пріо-

ритетними напрямами стратегічного розвитку сфери охорони здоров’я є: 

- розвиток медичного страхування – нормативне закріплення обов’язкового медич-

ного страхування як ключового стратегічного інструменту фінансового забезпечення 

сфери охорони здоров’я; розробка компенсаторного механізму обов’язкового медичного 

страхування для малозабезпечених верств населення, а також осіб з обмеженими мож-

ливостями; активізація та посилення соціальної відповідальності суб’єктів господарю-

вання в частині медичного страхування власного персоналу. 
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- професійна підготовка та збереження медичного персоналу – розвиток профіль-

них закладів підготовки лікарів та медичного персоналу; підвищення престижності ме-

дичних професій шляхом гарантування високого рівня оплати праці та формування на-

лежних умов праці; 

- інноваційний розвиток та своєчасне оновлення медичного обладнання – забезпечення 

закладів охорони здоров’я сучасним медичним обладнанням з метою якісного діагносту-

вання можливих хвороб пацієнтів та скорочення тривалості медичного лікування; 

- розвиток цифрової медицини – забезпечення належного функціонування сфери 

охорони здоров’я у цифровому просторі з метою прискорення процесу надання медич-

них послуг, забезпечення високого рівня їх доступності, а також скорочення тривалості 

лікування можливих пацієнтів. 

Висновки і пропозиції. Стратегічний розвиток сфери охорони здоров’я України 

беззаперечно залишається одним із найбільших актуальних завдань, які наразі стоять 

перед національною економікою. В умовах цифрової економіки надання медичних пос-

луг повинно носити швидкий та якісний характер, що зумовлює необхідність застосу-

вання системи ефективних фінансових інструментів спрямованих на формування від-

повідного рівня фінансового забезпечення. Це дозволить забезпечити інноваційний 

розвиток матеріально-технічного стану галузі, сформувати належний рівень оплати 

праці та сприяти професійному зростанню медичного персоналу. Саме тому, впрова-

дження медичного страхування, як важливого фінансового інструменту розвитку сфери 

охорони здоров’я є надзвичайно важливим та необхідним, оскільки це дасть змогу сфо-

рмувати необхідну медичну страхову культуру, здійснити послідовний перехід до якіс-

ного та доступного медичного обслуговування, сформувати можливості подальшого 

стратегічного розвитку національної економіки. 
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