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АНОТАЦІЯ  

Степанова О.В. Розвиток фіскального простору для охорони здоров’я 

в системі соціальних функцій держави. – Кваліфікаційна праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 

за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси та кредит» (08 економічні науки), 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ, 2019.  

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я в системі соціальних 

функцій держави і розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення 

стійкості державних фінансів в умовах впливу демографічного старіння 

населення, а також оптимізації децентралізації в охороні здоров’я та 

розширення фіскального простору, зокрема шляхом впровадження 

механізмів глобального публічно-приватного партнерства.  

Розкрито концептуальну основу формування, трансформації та 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я, який передбачає у 

тому числі проведення фіскального коригування внаслідок демографічного 

старіння населення у середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Обґрунтовано сутністно-змістовну основу поняття фіскального простру для 

системи охорони здоров'я, яку визначено як динамічний потенціал, який 

включає всю сукупність фактичних державних фінансових ресурсів та 

потенціал залучення додаткових фінансових ресурсів, які можуть бути 

залучені з різних джерел з метою фінансування визначених державою на 

різних рівнях програм та заходів охорони здоров'я та дотримання при цьому 

довгострокової та середньострокової стійкості системи державних фінансів та 

платоспроможності держави.  

Запропоновано систему індикаторів діагностики фіскального 

простору для охорони здоров’я, яка дозволяє дослідити особливості його 

формування та розвитку, що обумовлений макроекономічним потенціалом 

країни, фіскальним потенціалом, зміною витрат на охорону здоров’я на 
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стійкість державних фінансів, демографічними та соціальними 

особливостями стану населення.  

Обґрунтовано систематизацію стратегій трансформації фіскального 

простору для системи охорони здоров’я, що може стати основою для 

прийняття ефективних управлінських рішень в умовах фіскальної експансії 

або фіскального стиснення та відповідно включає такі блоки альтернативних 

стратегій, спрямованих на: раціоналізацію державних витрат та адресну 

підтримку населення; оптимізацію державних витрат та регулювання 

покриття населення; мобілізацію державних доходів населення та збільшення 

бюджетних трансфертів. 

Розвинуто методологічний підхід до оцінки стійкості державних 

фінансів України у середньостроковій та довгостроковій перспективі, що 

базується на адаптації методології ЄС до українських особливостей. 

Доведено, на основі оцінки показників фіскального розриву, що суттєвий 

потенційний вплив стресових змін фіскальної системи та макроекономічного 

розвитку, їх конвергентного потенціалу до інституційних принципів ЄС, 

боргової стабілізації на стійкість системи державних фінансів України. 

Запропоновано на основі оцінки цих показників розробити фіскальні правила 

та включити їх до Бюджетної декларації. З метою формування окресленого 

методологічного підходу була розроблено інструментарій прогнозування 

віково-залежних бюджетних витрат на охорону здоров’я, що базується на: 

декомпозиції бюджетних витрат на охорону здоров’я з урахуванням 

еквівалентів споживання медичної допомоги статево-віковими групами 

населення та прогнозу зміни демографічної структури населення; 

коефіцієнтів впливу медичного технологічного прогресу на зростання витрат 

на фінансування галузі; коефіцієнтів зміни бюджетних витрат на охорону 

здоров’я, обумовленого темпами зміни показників економічної динаміки. 

Доведено вплив демографічного старіння населення на стійкість системи 

державних фінансів України у середньостроковій перспективі та його 

особливе загострення у довгостроковому періоді.  
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Досліджено засади співвідношення засад централізації та 

децентралізації формування системи державного фінансування охорони 

здоров'я. Виявлено потенційні ризики децентралізації фінансування охорони 

здоров'я, зокрема: збільшення трансакційних витрат на охорону здоров'я, у 

тому числі витрат взаємодії та координації при прийнятті управлінських 

рішень між органами влади різних рівнів та суб'єктами системи охорони 

здоров'я; децентралізація до рівня занадто малих територіальних громад 

може призвести до зменшення обсягів фінансування охорони здоров'я 

громади та неможливості покриття відповідних ризиків; зниження 

територіальної та фінансової доступності первинної та спеціалізованої 

медичної допомоги внаслідок обмеженості коштів місцевих бюджетів або 

неготовності персоналу низового рівня до прийняття відповідних 

управлінських рішень.  

Запропоновано методологічний підхід до оцінки децентралізації 

фінансування охорони здоров’я, який на відміну від існуючих оснований на 

інтегральних коефіцієнтах ознак децентралізації функцій та повноважень 

фінансування охорони здоров’я за рівнями влади, та іншими суб’єктами 

системи (фондами медичного страхування, державними та приватними 

медичними установами). Отримані такі оцінки можуть стати основою для 

підвищення управління ефективністю бюджетних коштів та розвитку 

фіскального простору для охорони здоров’я.  

Досліджено сучасні кризові тенденції розвитку держави добробуту та 

фінансування соціальних функцій держави, а також окреслено прискорення 

їх руху до держави соціальних інвестицій. Обґрунтовано циклічність 

інституційного розвитку держави добробуту відповідно до етапів фіскальної 

експансії та фіскальної рестрикції, зміна яких обумовлена сучасними 

суперечностями між необхідністю дотримання фіскальної стійкості, 

забезпечення макроекономічної стабільності, конкурентоспроможності 

національної економіки в умовах загострення глобальних викликів та з 
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іншого боку, фінансуванням зростаючих потреб у соціальних функцій 

держави.  

Визначено сучасну трансформацію функцій основних суб’єктів 

системи фінансування охорони здоров’я та доведено посилення функцій 

глобальних публічно-приватних партнерств в цій системі, які набувають 

ознак сучасних протоінститутів та можуть стати новою формою розширення 

фіскального простору для охорони здоров’я. 

Основні положення, висновки та рекомендації дисертації мають 

практичне значення і можуть бути використані для розробки стратегічних та 

практичних управлінських рішень та заходів формування і розвитку 

фіскального простору для охорони здоров’я в системі соціальних функцій 

держави в контексті забезпечення стійкості системи державних фінансів.  

Наукові розробки та пропозиції автора використані органами 

державної влади, що підтверджено відповідними довідками. Зокрема в 

діяльності: Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Міністерства соціальної політики України, Рахункової палати України, 

Київської міської ради, Ради національної безпеки та оборони України.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес Національної академії статистики, обліку та аудиту при викладанні 

навчальних дисциплін, «Державні фінанси», «Бюджетна система» та 

«Податковий менеджмент». 

Ключові слова: фіскальний простір, соціальні функції держави, 

система охорони здоров’я, державні фінанси, фіскальна стійкість, 

децентралізація, держава добробуту, глобальне публічно-приватне 

партнерство. 

ANNOTATION 

 

Olena Stepanova. Development of healthcare fiscal space within a 

framework of public social functions. Qualifying paper, Manuscript copyright. 



6 

 

Thesis for a Doctor's degree in Economics in specialty 08.00.08 "Money, 

Finances and Credit" (08 – Economics). State Organization "Institute for 

Economics and Forecasting of NAS of Ukraine", Kyiv, 2019.  

This thesis explores theoretical and methodological framework for 

development of the healthcare fiscal space within a framework of public social 

functions and development of recommended practices to ensure public finance 

sustainability under demographic ageing of population as well as optimization of 

healthcare decentralization and expansion of the fiscal space, in particular through 

mechanisms of global public-private partnership.  

This thesis discovers conceptual framework for establishment, 

transformation and development of healthcare fiscal space, which also envisages 

fiscal adjustment in view of demographic ageing of population in the mid- and 

longer terms. This thesis justifies the basis for insight and content definitions of 

healthcare fiscal space deemed to be a dynamic potential that captures the entire 

actual public financial resources and potential for raising additional financial 

resources that may be brought from various sources in order to fund various levels 

of healthcare programmes and agendas determined by the state while preserving a 

long- and mid-term sustainability of the public finances and government solvency.  

This thesis offers benchmarks for diagnosis of healthcare fiscal space, 

which allows exploring aspects of its establishment and development as 

determined by macroeconomic potential of the state, fiscal potential, shift from 

healthcare expenditures to sustainability of public finances, demographic and 

social aspects of the population.  

The thesis justifies classification of strategies on healthcare fiscal space 

which may be used as a basis for efficient managerial decisions under fiscal 

dominance or fiscal narrowing and which envisages such blocks of alternative 

strategies respectively aimed at rationalization of public expenditures and targeted 

aid; optimization of public expenditures and control over coverage of population; 

mobilization of public revenue and increase in budget transfers. 
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This thesis develops methodological approach to estimation of public 

finance sustainability in Ukraine in the mid- and longer terms based on adaptation 

of the EU methodology to aspects of Ukrainian state. Based on estimations of the 

fiscal gap, the thesis demonstrates that stress events within fiscal system and 

macroeconomic development as well as their convergent potential of changes 

under the institutional principles of the EU and debt stabilisation significantly 

impact public finances of Ukraine. Based on estimations, this thesis offers to 

develop fiscal rules and include them into the Budget Declaration. In order to set 

the determined methodological approach, this thesis offers a model for forecasting 

age-related budget expenditures for healthcare, which are based on decomposition 

of budget expenditures for healthcare accounting for equivalent in consumption of 

medical services by gender and age groups and forecasts on changes in 

demographic structure of population; coefficient of impact of technological 

progress of the healthcare on increase in expenditures on funding the sector; 

coefficient of changes in budget expenditures on healthcare which are driven by 

the indicators of the economic dynamics. This thesis demonstrates the impact of 

demographic ageing of population on sustainability of public finances of Ukraine 

in the mid-terms and its specific strengthening in the longer terms.  

This thesis explores grounds for the framework ratio between centralized 

and decentralized formats of public system of financing of healthcare. It discloses 

potential risks of decentralization of public system of financing of healthcare, 

namely: an increase in transactional expenses on healthcare including expenses on 

cooperation and coordination while taking managerial decisions between authorities 

of different levels and entities of the healthcare system; decentralization down to the 

level of too small territorial communities may provoke a decrease in amount of 

financing of such communities' healthcare needs and result in inability to tackle 

relevant risks; decrease in territorial and financial accessibility to primary and 

specialized medical care due to insufficient local budgets or unreadiness of the 

personnel of the lower levels to take such managerial decisions.  
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The thesis offers methodological approach to estimation of decentralization 

of healthcare financing that unlike current approaches is based on integral 

coefficients of attributes of decentralized function and responsibilities in financing 

healthcare system by the levels of authorities and other entities of the system (such 

as foundations of medical insurance, public and private medical institutions). The 

estimations obtained may be used as a basis for strengthening management 

efficiency of budgets and development of fiscal space for healthcare. 

The thesis explores modern risk trends in development of a welfare state 

and public social functions and outlines acceleration in the shift to a social 

investment state format. The thesis justifies institutional development of a welfare 

state according to the stages of fiscal expansion and fiscal restriction, the shift of 

which attributes to the current conflict of a necessity to preserve fiscal 

sustainability, support for macroeconomic stability, deliver competition of a 

national economy in the context of the emerge of the global challenges on the one 

part and finance constantly increasing needs in the social function of a state on the 

other part.  

The thesis determines modern transformation of functions of the major 

entities within the healthcare financing system and demonstrates strengthening of 

functions of global public and private partnerships within the system, which 

acquire attributes of modern proto-institutions and may become the new format of 

expansion of the fiscal space for healthcare. 

The key provisions, conclusions and recommendations of the thesis possess 

practical meaning and may be applied to development of strategic and practical 

managerial decisions and measures for establishment and development of fiscal 

space for healthcare within a framework of public social functions while ensuring 

public finance sustainability.  

Scientific development and recommendations of the author have been 

applied by the authorities which may be proved with relevant reference letters. 

These authorities are: Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, 
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Ministry of Social Policy of Ukraine, Accounting Chamber of Ukraine, Kyiv City 

Council, National Security and Defence Council of Ukraine.  

Findings of the thesis have been implemented by the National Academy of 

Statistics, Accounting and Audit in the process of teaching such disciplines as 

Public Finances, Budget System and Tax Management. 

Key words: Fiscal space, public social functions, health care, public 

finances, fiscal sustainability, decentralisation, welfare state, global public-private 

partnership. 

 

Список публікацій Степанової О.В. за темою дисертації. 

Монографія: 

1. Степанова О.В. Фінансування соціальних функцій держави в умовах 

трансформації фіскального простору : монографія  / НАН України, ДУ "Ін-т 

екон. та прогнозув. НАН України". Київ, 2018. 376 с. (23,5 д.а.). 

Статті у наукових фахових виданнях та виданнях,  

включених до міжнародних наукометричних баз: 

2. Степанова О.В. Фіскальна стійкість в умовах становлення економіки 

довголіття. Економіка та прогнозування. 2019. № 1. С. 35–50. doi: https://doi.org/ 

10.15407/eip2019.01.035(0,81 д.а.). (RePEc, Index Copernicus, Cross Ref, Econ Lit). 

3.Степанова О. В. Держава добробуту та сучасні процеси трансформації 

фіскального простору. Економіка та держава. 2019. № 2. С. 82–87 doi: 

https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.2.82 (0,76 д.а.). (Index Copernicus, 

CrossRef). 

4. Степанова О.В. Фінансування охорони здоров’я та фіскальна 

стійкість. Фінанси України.2018. № 7. С. 64–80. (1,1 д.а.).(Index Copernicus, 

CrossRef). 

5. Степанова О.В. Фіскальний простір для системи охорони здоров’я: 

сучасні підходи до формування та діагностики. Статистика України.2018. 

№ 2. С. 62–71. (0,82 д.а.) (Scientific Indexing Services, Info Base Index, Open 

Doar Repository Mandates and Policies). 



10 

 

6. Степанова О.В. Проблеми та обмеження фіскальної стійкості систем 

охорони здоров’я. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5893 (0,65 д.а.).(IndexCopernicus). 

7. Степанова О.В. Детермінанти впливу старіння населення на рівність 

в суспільстві та фіскальну стійкість. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6009(0,73 д.а.). (IndexCopernicus). 

8. Степанова О.В. Фінансування соціального захисту в умовах 

децентралізації: зарубіжний досвід та національні реалії.Інвестиції: 

практика та досвід. 2016. № 22. C. 73–79. (0,71д.а.). (Index Copernicus). 

9. Степанова О.В. Світові моделі фіскальної децентралізації в охороні 

здоров'я: розвиток між бюджетною консолідацією та ринком. Ефективна 

економіка. 2016. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5275 (0,56 д.а).(Index Copernicus). 

10. Степанова О.В., Павлюк К.В. Децентралізація в системі охорони 

здоров’я. Фінанси України. 2015. № 4. С. 67–85. (1,05 д.а., у т.ч. автора 0,6 д.а.) 

(особистий внесок: обґрунтовано ризики та переваги децентралізації 

бюджетних та страхових систем охорони здоров’я, проведено аналіз 

зарубіжного досвіду розподілу функцій та повноважень фінансування охорони 

здоров’я).  

11. Степанова О.В. Проблеми інституційної комплементарності 

процесів децентралізації систем охорони здоров’я України. Інвестиції: 

практика та досвід. 2016. № 12. С. 42–48. (0,54 д.а.).(Index Copernicus). 

12. Степанова О.В., Павлюк К.В., Котляревський Я.В. Розвиток 

механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в 

Україні.Наукові праці НДФІ. 2015. Вип. 4. С. 42–55 (0,92 д.а., у т.ч. автора 

0,31 д.а.) (особистий внесок: визначено переваги соціального замовлення в 

умовах децентралізації, запропоновано заходи розвитку та нові форми 

фінансування замовлення соціальних послуг за бюджетні кошти). 

13.  Степанова О.В. Обов’язкове медичне страхування як фактор 

фінансової стійкості охорони здоров'я в Україні. Ефективна економіка. 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5275


11 

 

2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4578 (0,51 

д.а.).(Index Copernicus). 

14. Степанова О.В.Сучасні процеси фінансової децентралізації в 

охороні здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 23. (0,73 

д.а.).(Index Copernicus). 

15. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Котляревський Я.В. Формування і 

реалізація механізму оцінювання потреб у соціальних послугах. Наукові 

праці НДФІ. 2015. Вип. 3. С. 94–104. (0,86 д.а., у т.ч. автора 0,28 д.а.) 

(особистий внесок: запропоновано напрями удосконалення оцінювання 

бюджетних потреб у соціальних послугах, обґрунтовано методи та 

показники оцінювання бюджетних потреб у соціальних послугах). 

16. Степанова О.В. Фінансування проектів публічно-приватного 

партнерства в Україні в контексті світових тенденцій. Інвестиції: практика 

та досвід.2015. № 5. С. 27–32. (0,67 д.а.).(Index Copernicus). 

17. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Медичне страхування як форма 

фінансування медичних послуг. Наука й економіка. 2014. Вип. 3. С. 162–171.  

(0,82 д.а., у тому числі автора 0,4 д.а.) (особистий внесок: систематизовано 

засади та тенденції функціонування механізмів соціального обов’язкового 

медичного страхування; запропоновано заходи формування та обов’язкового 

медичного страхування в Україні). 

18. Степанова О.В. Стратегічні орієнтири розвитку державно-приватного 

партнерства в системі охорони здоров’я України. Ефективна економіка. 2014.  

№ 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3157(0,55 д.а.). 

(IndexCopernicus).  

19. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Модернізація системи соціального 

захисту в контексті накопичення соціального капіталу в Україні. Фінанси 

України.2012. № 6. С. 15–29. (0,87 д.а., у т.ч. автора 0,43 д.а.) (особистий 

внесок: розкрито взаємозв’язки фінансування соціального захисту та 

накопичення соціального капіталу, запропоновані напрями розвитку системи 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4578
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3157


12 

 

соціального захисту населення в Україні в контексті накопичення 

соціального капіталу). 

20. Степанова О.В. Фактори накопичення соціального капіталу у сфері 

освіти. Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 3. T. 3.  

С. 197–200 (0,37 д.а.) 

21. Степанова О.В.,Іголкін І.В. Реформування системи охорони здоров’я у 

США. Фінанси України.2012. № 3. С. 69–82. (0,74 д.а., у т.ч. автора 0,4 д.а.) 

(особистий внесок: визначено ризики фрагментованих та приватних 

страхових механізмів як домінуючої форми фінансування охорони здоров’я, 

запропоновані заходи, що спрямовані на формування в Україні системи 

обов’язкового медичного страхування). 

22. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Розвиток державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров’я. Фінанси України. 2011. № 2. С. 43–

55.(0,74 д.а., у т.ч. автора 0,37 д.а.) (особистий внесок: визначено особливості 

реалізації проєктів державно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров’я, запропоновано заходи стимулювання впровадження проєктів 

державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я в Україні). 

23. Степанова О.В., Іголкін І.В. Орієнтири взаємодії структур 

громадянського суспільства і держави в західноєвропейських країнах.Наукові 

праці НДФІ. 2011. Вип. 2. С. 74–85. (0,74 д.а., у т.ч. автора 0,33 д.а.) 

(особистий внесок: окреслено теоретичні засади партнерської взаємодії 

держави, інститутів громадянського суспільства та приватного сектора). 

24. Степанова О.В. Соціальний капітал як фактор розвитку системи 

охорони здоров'я. Український соціум. 2011. № 1. С. 148–166. (1,2 д.а.). 

25. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Розвиток державно-приватного 

партнерства у сфері житлово-комунального господарства в Україні. 

Економіка промисловості. 2010. № 1. С. 172–182 (1,02 д.а., у т.ч. автора 0,5 

д.а.) (особистий внесок:визначено особливості інвестування у проєкти 

державно-приватного партнерства в Україні та перспективні форми їх 

реалізації). 



13 

 

26. Степанова О.В. Напрями фінансового регулювання доступу до 

медичних послуг в Україні. Вісник Донецького Університету економіки та 

права. 2011. № 2. С. 162–167. (0,42 д.а.) 

27. ПавлюкК.В., Степанова О.В. Адресний підхід в системі соціальних 

послуг в Україні.Вчені записки Інституту економіки та права «Крок», серія 

«Економіка». 2010. С. 52–65. (0,62, у т.ч. автора 0,3 д.а.) (особистий внесок: 

обґрунтовано засади та пропозиції розвитку адресного підходу фінансування 

та надання соціальних послуг в Україні). 

28. Степанова О.В. Соціальний капітал у системі розвитку державно-

приватного партнерства. Проблемы повышения эффективности 

функционирования предприятий различных форм собственности. 2010. С. 594–

612. (0,41 д.а.) 

Матеріали конференцій та інші наукові публікації, що засвідчують 

апробацію та додатково відображають наукові результати дисертації: 

29. Степанова О.В. Фіскальна стійкість у перспективі демографічних 

змін: європейський та національний вимір. Проблеми розвитку фінансових 

інститутів ЄС: збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. 2019. 

С. 76–80. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/10.pdf (0,2 д.а.) 

30. Степанова О.В. Тенденції фінансування соціальних функцій держави в 

умовах нових глобальних викликів. Стратегія розвитку України: фінансово-

економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V міжнародної науково-

практичної конференції.  Київ, "Інформаційно-аналітичне агентство", 2018. С. 

189–194.(0,24 д.а.) 

31. Степанова Е.В. Прогнозирование риска влияниястарениянаселения 

на устойчивостьгосударственныхфинансов в Украине. Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития: материалы XIX международной научной 

конференции (Минск, 18–19 октября 2018). Минск: НИЭИ М-ва экономики 

Респ. Белорусь, 2018.С.128–130. (0,16 д.а.) 



14 

 

32. Степанова О. В. Економіка довголіття та нові проекції економічного 

розвитку КНР. Україна – Китай. 2018. № 13. С. 114–120. (0,46 д.а.) 

33. Степанова О.В. Проблеми фіскальної стійкості системи охорони 

здоров’я в довгостроковій перспективі. Трансформація фіскальної політики 

України в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць. Ірпінь, 2017. С. 50–

52. (0,19 д.а.) 

34. Степанова О.В. Децентралізація та розвиток державно-приватного 

партнерства в охороні здоров’я. Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва в Україні: матеріали ІX Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 23–

24 трав. 2017 р. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т,2017. С. 229–232. (0,18 д.а.) 

35. Степанова О.В. Публічно-приватне партнерство у відносинах 

держави з міжнародними організаціями та транснаціональними 

компаніями: кол. наук. моногр. / за ред. чл.- кор. НАН України Т.І. 

Єфименко; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України». Київ, 2015. 444 с. у т.ч. автора пп. 1.3,2.4,2.5,3.1,5.3,5.5 (34,0 д.а., у 

т.ч. автора 3,03 д.а ). (особистий внесок: обґрунтовано засади впливу 

глобальних публічно-приватних партнерств на глобальні ланцюги 

формування вартості та принципи їх впливу на національну економіку; 

проведено аналіз форм та видів  глобальних публічно-приватних партнерств, 

а також визначено особливості функціонування глобальних публічно-

приватних партнерств у сфері охорони здоров’я). 

36. Степанова О.В. Публічно-приватні партнерства в глобальних 

ланцюгах формування вартості. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3775 (0,59 д.а.).(IndexCopernicus). 

37. Степанова О.В., Павлюк К.В., Богдан І.В., Іголкін І.В. Фінансування 

соціальних послуг для вразливих верств населення. Київ: ДННУ «Акад. фін. 

управління», 2014. 100 с. (5,0 д.а, у т.ч. автора 1,2 д.а.) (особистий внесок: 

проведено аналіз викликів сучасних механізмів фінансування соціальних 

послуг для вразливих верств населення, обґрунтовано напрями 

трансформації функцій та повноважень фінансування соціального захисту, 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3775


15 

 

а також запропоновано заходи щодо розвитку ринку соціальних послуг в 

Україні). 

38. Степанова О.В., Павлюк К.В. Механізми забезпечення адресності 

соціальної підтримки населення в Україні. Інноваційні механізми стратегії 

фінансового управління. Київ: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014. С. 1145–

1172. (0,72 д.а. у т.ч. автора 0,6 д.а) (особистий внесок: узагальнено зарубіжний 

досвід механізмів забезпечення адресності соціальної підтримки населення; 

визначено напрями та заходи розвитку адресності соціальної підтримки 

населення в Україні).  

39. Степанова О.В. Механізми державно-приватного партнерства у сфері 

виробництва вакцин. Економічний ріст в умовах державно-приватного 

партнерства: мат. ІІІ міжнар. наук.-практ.конф., 15–16 березня 2013 р., 

м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.М. Шаповал. Дніпропетровськ: Видавничий 

дім «Гельветика», 2013.  С. 27–29. (0,12 д.а.) 

40. Степанова О.В. Інституційні механізми розвитку державно-

приватного партнерства в Україні. Ефективна економіка. 2012. № 6. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227 (0,68 д.а.)  

41. Степанова О.В. Державно-приватне партнерство в системі 

регулювання економіки: монографія / за заг. ред. Т.І. Єфименко; НАН 

України, Ін-т екон. екон. та прогнозув. НАН України. Київ, 2012. 372 с. в т.ч. 

автора пп.1.4,3.1.2,3.3,5.2 (23,2 д.а., у т.ч. автора 2,07 д.а.) (особистий внесок: 

визначено роль соціального капіталу в реалізації проєктів державно-

приватного партнерства; обґрунтовано соціальну ефективність та 

соціальні ризики проєктів державно-приватного партнерства).  

42. Степанова О.В. Потенціал впливу соціальних послуг на формування 

соціального капіталу. Современныепроблемыуправленияпроизводством: 

материалымеждународнойнауч.-практ. конф. (Донецк, ДонНТУ, 11–12 

октября2012 г.) / редкол.: Е.В. Мартякова и др. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 

2012. С. 110–113. (0,2 д.а.). 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227


16 

 

43. Степанова О.В. Накопичення соціального капіталу в системі 

інтеграції мігрантів. Ефективна економіка. 2012. № 2.URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=960 (0,75 д.а.) 

44. Степанова О.В. Державно-приватне партнерство у соціальній сфері. 

Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового 

відновлення: монографія / за ред. А.І. Даниленка; НАН України. Київ, 2012. 

С. 26–265. (0,38 д.а.) 

45. Степанова О.В. Виробництво та поширення вакцин на засадах 

публічно-приватного партнерства: інноваційні перспективи та ризики для 

України. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: зб. тез доп. VI 

міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 вересня 2012 року. Суми, 2012. С. 239–241 

(0,14 д.а.) 

46. Степанова О.В. До питання про взаємодію соціального капіталу та 

освіти. Проблемы управления производственно-экономической 

деятельностью субъектов хозяйствования: сб. науч. работ VІ междунар. 

научн. конф. молод. уч. и студ., 19 апреля2012 г. Т. 2. Донецк: ДонНТУ, 2012. 

С. 106–111. (0,18 д.а.) 

47. Степанова О.В. Напрями накопичення соціального капіталу в 

системі охорони здоров’я в Україні. Матер.міжнар. наук.-практ. Конф. 

«Капіталізація підприємств і фінансових організацій: теорія і практика», 27 

травня 2011 р. Донецьк, 2011. С. 194–196 (0,12 д.а.) 

48. Степанова О.В. Соціальний капітал та проблеми ефективності 

державного регулювання економіки. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=801 (0,65 д.а.) 

49. Павлюк К.В., Степанова О.В. Удосконалення організації і 

фінансування системи охорони здоров’я в контексті розвитку державно-

приватного партнерства. Механізми управління розвитком соціально-

економічних систем.Донецьк, 2010. С. 594–612. (0,73 д.а, у т.ч. автора 0,33 д.а.) 

(особистий внесок: узагальнено особливості фінансування охороні здоров’я у 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=801


17 

 

різних країнах та визначено напрями розвитку державно-приватного 

партнерства у медичній галузі). 

50. Єфименко Т.І., Черевиков Є.В.,Степанова О.В. Стан і перспективи 

розвитку партнерства бізнесу та держави в Україні.ЕкономікаУкраїни за 

1991–2009 роки/ заг. ред. В.М. Гейця. Київ: Держкомстат України, 2010. С. 

106–110. (0,05 д.а.) (особистий внесок: проведено аналіз тенденцій 

впровадження проєктів на основі державно-приватного партнерства у 

різних секторах економіки). 

51. Єфименко Т.І., Черевиков Є.В.,Степанова О.В.Наслідки гальмування 

процесів розвитку партнерства держави та бізнесу. Соціально-економічний 

стан України: наслідки для народу та держави:національна доповідь / за заг. 

ред. В.М. Гейця: НВЦ НБУВ, 2009. С. 148–154. (0,1 д.а.)(особистий внесок: 

визначені потенційні наслідки гальмування процесів розвитку партнерства 

держави та бізнесу у соціальній сфері в Україні).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ЗМІСТ 

 Анотація 2 

 ВСТУП 

 

21 

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 
 

35 

1.1. Еволюція та становлення наукових підходів до 

фінансування соціальних функцій держави 

35 

1.2.  Криза держави добробуту в контексті зміни 

концептуальних підходів до фінансування  

соціальних функцій 

61 

1.3. Фінансування соціальних функцій та нагромадження 

соціального капіталу 

81 

 Висновки до розділу 1 

 

102 

Розділ 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

ФОРМУВАННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

105 

2.1. Фіскальний простір для системи охорони здоров'я: 

засади формування та діагностики 

105 

2.2.  Фіскальний простір для фінансування системи охорони 

здоров'я в Україні: структура формування та механізми 

сучасних змін 

139 

2.3. Сучасні методи фінансування медичних послуг як 

напрям використання фіскального простору 

155 

 Висновки до розділу 2 
 

178 

Розділ 3 РОЗВИТОК ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ  

В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 

ДОВГОЛІТТЯ 

180 

3.1. Демографічні передумови трансформації фіскального 

простору в проекції економіки довголіття 

180 



19 

 

 

3.2. Методологічні засади аналізу стійкості державних 

фінансів в довгостроковій перспективі розвитку 

економіки довголіття  

222 

3.3. Сценарні прогнози впливу структурних змін 

фінансування системи охорони здоров'я на стійкість 

державних фінансів України 

238 

 Висновки до розділу 3 

 

265 

Розділ 4 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

269 

4.1 Співвідношення централізації та децентралізації в 

механізмі фінансування охорони здоров'я 

269 

4.2. Децентралізація фінансування соціального захисту: 

зарубіжний досвід та національні реалії 

291 

4.3. Методологічний інструментарій оцінки процесів 

децентралізації державного фінансування  системи 

охорони здоров'я 

308 

 Висновки до розділу 4 

 

317 

Розділ 5 ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВА 

ФОРМА РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 
 

321 

5.1. Дуалістична природа взаємодії держави та приватного 

сектора в системі фінансування охорони здоров'я 

321 

5.2. Інституційні засади фінансування проектів публічно-

приватного партнерства в охороні здоров'я  

338 

5.3 Фінансово-економічні моделі публічно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я 

 

350 



20 

 

 

5.4 Глобальні публічно-приватні партнерства як нові 

протоінститути у системі фінансування охорони 

здоров'я 

368 

 Висновки до розділу 5 

 

388 

 ВИСНОВКИ  392 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 399 

 ДОДАТКИ  446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Еволюція системи 

державних фінансів упродовж останніх тридцяти років обумовлена появою 

нових концептуальних проблем функціонування економіки та суспільства. 

На початку ХХІ ст. глобальні виклики та загрози – загострення економічної 

нестабільності, зрушення демографічних структур у бік старіння населення, 

поява нових суспільно небезпечних хвороб – неминуче обумовлюють зміни 

засад розвитку системи державних фінансів більшості країн світу. В 

результаті цих змін виникають два різновекторні виклики функціонуванню 

сучасних держав, а саме: необхідність підтримки стійкості системи 

державних фінансів у довгостроковій перспективі та потреба забезпечення 

зростаючих соціальних потреб населення, адекватних сьогоденню. Зазначене 

впливає на трансформацію змісту соціальних функцій держави та потенціал 

фіскального простору для їх фінансування. У таких умовах різні країни 

розробляють нові концептуальні підходи, стратегії та системи заходів, що 

дають змогу подолати негативний вплив виявлених глобальних соціальних 

ризиків як на фіскальний простір, так і на суспільний добробут. Як наслідок, 

з'являються нові форми організації соціальної сфери та, відповідно, 

механізми формування та розвитку фіскального простору, на які покладено 

місію гармонізації інтересів держави та суспільства з урахуванням зовнішніх 

та внутрішніх викликів та обмежень. 

У цьому контексті відбувається переосмислення фундаментальних 

підходів до формування фіскального простору для охорони здоров’я в 

системі соціальних функцій держави з позиції довгострокової стійкості 

державних фінансів, а також ролі державних інститутів та приватного сектора 

у вирішенні суспільних проблем. Теоретичні дослідження сучасних засад 

розвитку та формування системи державних фінансів з позиції їх стійкості 

викладено у роботах зарубіжних та українських науковців: А. Ауербаха,  

Л. Бетендорфа, Д. Блума, Т. Богдан, Т. Бондарук, Дж. Гокхлі, 
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Ю. Городніченка, Т. Єфименко, Д. Кенінга, В. Кудряшова, Р. Лі, І. Луніної, 

А. Мейсона, Д. Твердохлібової, П. Орсага, Є. Горюнова та ін. 

Україна протягом останніх декількох років розпочала стратегічні 

реформи з метою виходу на нову якість механізмів забезпечення сучасних 

соціальних потреб населення, зокрема у сфері охорони здоров'я, освіти, 

соціального захисту населення. З огляду на глибокі зміни, які сьогодні 

відбуваються в Україні, існує доцільність дослідження проблеми формування 

та розвитку фіскального простору для охорони здоров’я в системі соціальних 

функцій держави під новим кутом зору. Проблеми формування сучасних 

засад фінансування окремих секторів соціальної сфери досліджено в роботах 

С. Балтеріса, І. Волохової, Д. Голдмана, О. Кириленко, І. Кичко, Д. Кутлера, 

Дж. Кутцина, В. Куценко, М. Лічетта, О. Макарової, А. Медеаріса, М. Мниха,  

В. Новікова, С. Ольшанського, С. Онишко, В. Опаріна, І. Ортіз, К. Павлюк,  

Ю. Пасічника, С.Томсона, В. Тропіної, П. Хеллера та інших науковців.  

Однак, незважаючи на актуальність теми та ґрунтовні дослідження з 

визначеної проблематики, окремі теоретичні та методологічні аспекти 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я в системі соціальних 

функцій держави з урахуванням необхідності забезпечення стійкості системи 

державних фінансів опрацьовані недостатньо та потребують вирішення та 

додаткових досліджень.  

Викладене вище визначило актуальність обраної теми дисертаційної 

роботи, мету і завдання та структурно-змістовну основу дослідження.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалась у рамках науково-дослідних робіт ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН України»: «Макроекономічна збалансованість для 

забезпечення стійкості державних фінансів та економічного зростання в 

Україні» (№ ДР 0113U005213, 2018–2019 рр.) – автором розроблено 

багатоваріантні сценарії оцінки впливу демографічного старіння населення 

на стійкість державних фінансів; «Стійкість державних фінансів України у 

довгостроковій перспективі» (№ ДР 0113U005689, 2017–2019 рр.) – автором 
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визначені фактори зростання витрат на охорону здоров’я та розроблено 

методологію оцінки їх впливу на стійкість державних фінансів; 

«Суперечливість та комплементарність економічної ефективності та 

соціальної справедливості» (№ ДР 0117U002882, 2017 р.) – автором 

обґрунтовано перспективи та виклики розвитку економіки довголіття для 

фіскальної стійкості, а також визначено економічно активне довголіття як 

напрям подолання нерівності в сучасному глобалізованому світі; 

«Консолідація державних фінансів України в умовах світової фінансової 

нестабільності» (№ ДР 0113U005571, 2014–2016 рр.) – автором визначені 

засади децентралізації фінансування системи охорони здоров’я та 

соціального захисту населення; запропоновано методологічні підходи до 

оцінки рівня децентралізації функцій та повноважень фінансування системи 

охорони здоров’я; «Публічно-приватне партнерство як складова стратегії 

співробітництва держави з міжнародними організаціями та 

транснаціональними компаніями» (№ ДР 0111U007796, 2012–2014 рр.) – 

автором обґрунтовано вплив глобальних публічно-приватних партнерств на 

фінансування та розвиток системи охорони здоров’я; «Формування 

державно-приватного партнерства, орієнтованого на забезпечення 

поступального розвитку економіки України» (№ ДР 0108U11185, 2009–2012 

рр.) – автором запропоновано підходи до оцінки соціальних ризиків 

державно-приватного партнерства, а також розкриті напрями розвитку 

державно-приватного партнерства в охороні здоров’я; «Підвищення 

ефективності бюджетних видатків у сфері охорони здоров’я на основі 

механізмів державно-приватного партнерства (№ ДР 0112U004783, 2012 р.) – 

обґрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності та раціоналізації 

бюджетних видатків шляхом впровадження механізмів державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров’я; «Обґрунтування напрямів 

впровадження програмно-цільового управління в системі охорони здоров'я» 

(№ ДР 0111U004929, 2011 р.) – автором розкрито переваги та недоліки 

механізмів фінансування чинних систем охорони здоров’я в різних країнах та 
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на цій основі визначено підходи до формування результативних показників 

функціонування системи охорони здоров’я; «Розвиток механізмів 

фінансування національних проектів на засадах державно-приватного 

партнерства» (№ ДР 0111U004930, 2011 р.) – автором визначено 

перспективні напрями фінансування національних проєктів в охороні 

здоров’я на засадах державно-приватного партнерства;  «Інноваційні 

механізми фінансування охорони здоров’я в умовах посткризового 

відновлення економіки» (№ ДР 0110U007070, 2010 р.) – автором розкрито 

взаємозв’язки фінансового регулювання доступу до медичних послуг та 

накопичення соціального капіталу; «Державна політика у сфері видатків на 

соціальні послуги» (№ ДР 0109U006682, 2009 р.) – автором обґрунтовані 

засади розвитку системи соціальних послуг у контексті підвищення 

ефективності бюджетних видатків. 

Участь здобувача у науково-дослідних роботах і його особистий вклад 

підтверджено довідкою ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН 

України" № 135-7/486-1 від 10.07.2019 р. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у розвитку 

концептуальних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я в системі соціальних 

функцій держави та забезпечення стійкості системи державних фінансів. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

– дослідити засади еволюції та становлення наукових основ 

фінансування соціальних функцій держави та розкрити сучасні особливості 

функціонування держави добробуту в умовах трансформації фіскального 

простору та макроекономічної нестабільності; 

– розвинути концептуальні засади формування фіскального простору 

для охорони здоров’я в системі соціальних функцій держави та його 

понятійно-категоріальний апарат в умовах необхідності дотримання стійкості 

державних фінансів; 



25 

 

– узагальнити напрями трансформації та розвитку фіскального простору 

для охорони здоров’я; 

– розробити методологічні підходи до діагностики фіскального 

простору для охорони здоров’я та сформувати систему відповідних 

індикаторів; 

– визначити вплив демографічного старіння на стійкість системи 

державних фінансів України внаслідок зростання витрат на охорону 

здоров’я; 

– удосконалити інструментарій оцінки стійкості державних фінансів з 

урахуванням факторів демографічного старіння населення та 

макроекономічної нестабільності з метою його адаптації та врахування 

ризиків для України; 

– оцінити розмір фіскального простору для системи охорони здоров’я 

України в умовах забезпечення середньострокової та довгострокової 

стійкості державних фінансів; 

– уточнити дефініцію фіскального простору для охорони здоров’я; 

– визначити концептуальні напрями розвитку держави добробуту та 

фінансування соціальних функцій держави;  

– розробити методологічні засади прогнозування витрат на охорону 

здоров’я, спричинених демографічним старінням та технологічними змінами 

в галузі; 

– визначити потенційні ризики децентралізації фінансування системи 

охорони здоров’я; 

– розвинути методологічні підходи до оцінки децентралізації 

фінансування системи охорони здоров’я;  

– визначити умови розширення фіскального простору за допомогою 

залучення приватного сектора на засадах партнерства до фінансування 

охорони здоров’я. 

Об’єктом дослідження є фіскальний простір для охорони здоров’я в 

системі соціальних функцій держави. 
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Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, інституційні 

та прикладні аспекти формування, трансформації та розвитку фіскального 

простору для охорони здоров’я в системі соціальних функцій держави.  

Методи дослідження. Теоретична та методологічна основа дослідження 

базується на сукупності загальнонаукових та конкретно-історичних методів 

наукового пізнання, а саме: теоретичного узагальнення та наукової абстракції  

– у розділі 1 – при дослідженні засад формування фіскального простору для 

соціальних функцій держави; історико-логічний – при дослідженні еволюції 

держави добробуту та процесів фінансування соціальних функцій держави; 

порівняльний аналіз: у розділі 2 – при дослідженні механізмів формування 

фіскального простору для охорони здоров’я та особливостей їх діагностики, 

у розділі 3 – для дослідження демографічних передумов трансформації 

фіскального простору, у розділі 4 та 5 – при визначенні ризиків 

децентралізації та впливу глобальних публічно-приватного партнерств на 

фіскальний простір для охорони здоров’я;кореляційно-регресійного аналізу – 

при дослідженні взаємозв’язків фінансування соціальних функцій держави та 

нагромадження соціального капіталу (п.1.3); математичного моделювання та 

прогнозування – при оцінці впливу демографічного старіння населення на 

стійкість державних фінансів у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі (п. 3.2.,3.3); аналізу та синтезу – при розробленні методологічних 

підходів до формування індикаторів діагностики фіскального простору для 

охорони здоров’я (п. 2.1), а також при розробленні сценарних прогнозів 

стійкості державних фінансів в умовах демографічного старіння (п. 3.3), при 

розробленні методологічного інструментарію оцінки децентралізації в 

охороні здоров’я. Системний підхід використано при проведенні 

систематизації стратегій трансформації фіскального простору для охорони 

здоров’я (п. 3.3) та розробленні концептуальних підходів до розвитку 

фіскального простору (розділ 2,3,5).  

Інформаційною базою дослідження слугують наукові праці українських 

та зарубіжних вчених, законодавство України у сфері фінансування 
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соціальних функцій держави, офіційна статистика та аналітичні матеріали 

Державної служби статистики України та Євростату, матеріали Міністерства 

фінансів України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України,Державної казначейської служби України, Національного банку 

України, а також Організації Об’єднаних Націй, Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, Міжнародного валютного фонду, Європейської Комісії, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, Світового банку.  

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення, які 

формують наукову новизну дослідження, полягають у тому, що:  

вперше:  

– розроблено концептуальний підхід до розвитку фіскального простору 

для охорони здоров’я, який полягає у забезпеченні стійкості державних 

фінансів в умовах демографічних змін; трансформації джерел та механізмів 

фінансування медичної галузі, зокрема –в удосконаленні процесів 

децентралізації та впровадженні механізмів публічно-приватного 

партнерства, а також використанні нових методів фінансування медичної 

допомоги населенню; 

– розроблено методологічний підхід до діагностики фіскального 

простору для охорони здоров’я, що базується на системі індикаторів: 

макроекономічного потенціалу, фіскального потенціалу, індикаторів тиску 

зміни витрат на охорону здоров’я на стійкість державних фінансів; 

індикаторів демографічного та соціального тиску, що дозволяє оцінювати 

фактичні та латентні ризики розвитку фіскального простору для охорони 

здоров’я; 

– визначено розмір фіскального простору для охорони здоров’я в 

Україні, який разом із видатками бюджетів усіх рівнів враховує обсяги 

фіскального коригування для фінансування видатків демографічного 

старіння населення та дозволяє забезпечувати стійкість державних фінансів у 

середньостроковій та довгостроковій перспективах; 
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удосконалено: 

– методологічний підхід до оцінки процесів децентралізації 

фінансування охорони здоров’я, який, на відміну від існуючих,базується на 

інтегральних коефіцієнтах ознак розподілу функцій щодо фінансування 

охорони здоров’я між рівнями влади та іншими суб’єктами системи 

(фондами медичного страхування, державними та приватними медичними 

установами). До таких функцій віднесено: визначення обсягів фінансування 

медичної допомоги, встановлення ставок та бази внесків на обов’язкове 

медичне страхування; розподіл фінансування між секторами галузі та видами 

медичної допомоги; визначення методів оплати та формування переліків 

покриття медичних послуг. Цей підхід забезпечує ефективну оцінку процесів 

децентралізації фінансування галузі та обґрунтування використання 

державних фінансових ресурсів;  

– систематизацію стратегій трансформації фіскального простору для 

охорони здоров’я, що передбачають впровадження заходів фіскального 

коригування для забезпечення стійкості державних фінансів та включають 

три блоки альтернативних стратегій, спрямованих на: раціоналізацію 

державних витрат та адресну підтримку населення; оптимізацію державних 

витрат та регулювання покриття населення; мобілізацію державних доходів 

та збільшення бюджетних трансфертів; 

– методологічний підхід до оцінки стійкості державних фінансів 

України, який, на відміну від існуючих,дає змогу визначати ризики їх 

стійкості у довгостроковій перспективі на основі показника фіскального 

розриву, за різними сценаріями стресових змін фіскальної системи та 

макроекономічного розвитку, а також їх конвергенції до фіскальних вимог 

ЄС та демографічного старіння. Такі оцінки можуть стати цільовими 

орієнтирами для розроблення фіскальних правил в Україні; 

– інструментарій прогнозування бюджетних витрат на охорону здоров’я, 

у якому, на відміну від існуючих, формалізовано функціональні залежності в 

Україні між витратами на охорону здоров’я та зрушенням демографічної 
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структури у бік старіння, диференціацією вартості споживання медичної 

допомоги, технологічним прогресом в галузі, що дозволить оцінювати вплив 

цих процесів на формування фіскального простору; 

– сутністно-змістовну основу дефініції фіскального простру для системи 

охорони здоров'я, яку визначено як динамічний потенціал сукупності наявних 

державних фінансових ресурсів та додатково залучених державою фінансових 

ресурсів для фінансування визначених нею на різних рівнях програм та 

заходів охорони здоров'я та без порушення умов довгострокової та 

середньострокової стійкості системи державних фінансів; 

набули подальшого розвитку: 

– теоретичні засади обґрунтування кризи «держави добробуту», що 

базуються на визначенні сучасних суперечностей фіскальної стійкості та 

фінансування соціальних функцій, які полягають у: мінімізації фіскального 

простору для соціальних функцій, фінансування яких необхідно здійснювати 

тільки для окремих вразливих верств населення; заміні критерію 

універсальності доступу до соціальних благ та послуг на адресність; 

домінуванні страхових принципів фінансування соціальних функцій над 

бюджетними; передачі виконання соціальних функцій приватному сектору; 

– понятійно-категоріальний апарат методології дослідження стійкості 

державних фінансів у довгостроковій перспективі, який доповнено термінами 

«віково-залежні бюджетні витрати» та «необхідний структурний первинний 

баланс», останній з яких дозволяє визначити розмір покриття фіскального 

розриву, для досягнення цільового показника державного боргу та 

фінансуванням бюджетних наслідків демографічного старіння. Застосування 

таких показників дозволятиме більш точно оцінити поточну фіскальну 

позицію країни та визначати заходи фіскальної політики, зокрема щодо 

фінансування соціальних функцій держави; 

– визначення ризиків децентралізації фінансування охорони здоров'я, 

основними з яких є такі: збільшення трансакційних витрат на охорону 

здоров'я, зокрема щодо забезпечення взаємодії та координації управлінських 
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рішень органів влади різних рівнів та суб'єктів системи охорони здоров'я; 

децентралізація до рівня занадто малих територіальних громад може 

призвести до зменшення обсягів фінансування охорони здоров'я у невеликих 

громадах; зниження територіальної та фінансової доступності первинної та 

спеціалізованої медичної допомоги внаслідок обмеженості коштів місцевих 

бюджетів або неготовності персоналу низового рівня до прийняття 

відповідних управлінських рішень; 

– наукові засади сучасної трансформації інституційної взаємодії 

суб’єктів системи фінансування охорони здоров'я, у тому числі шляхом зміни 

основних їх функцій, становлення нових протоінститутів – глобальних 

публічно-приватних партнерств як нової форми розширення фіскального 

простору для охорони здоров'я, що не тільки змінюють баланс організаційно-

економічної взаємодії та фінансування галузі, а й виконують функції, які 

раніше виконували держава та некомерційні організації; 

– визначення змісту поняття «віково-залежні бюджетні витрати» на 

фінансування соціальних функцій держави, як витрати, що обумовлюють 

зміни витратного профілю бюджету внаслідок трансформації статево-вікової 

структури населення країни та (або) громади та диференціації споживання 

ними публічних послуг. Його застосування дає змогу точніше оцінити 

фіскальні ризики та потенційні додаткові витрати бюджету; 

– теоретичне обґрунтування циклічності фінансування соціальних 

функцій держави, яке визначається не тільки етапами циклів 

макроекономічної динаміки та, відповідно, зміною періодів фіскальної 

експансії та фіскальної рестрикції, а й загостренням суперечностей між 

забезпеченням фіскальної стійкості, конкурентоспроможності національної 

економіки в умовах сучасних глобальних викликів та необхідністю 

фінансування зростаючих потреб у соціальних функцій держави, що 

спричиняє збільшення етапів фіскальної рестрикції. 
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Практичне значення отриманих результатів. Наукові розробки та 

пропозиції використано органами державної влади, що підтверджено 

відповідними довідками, зокрема в діяльності: 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – при вирішенні 

поточних завдань щодо комплексної оцінки впливу факторів та процесів, що 

супроводжують розвиток економіки (щодо аналізу впливу старіння 

населення на фінансування охорони здоров’я та стійкість державних 

фінансів) (лист № 3012-06/56660-07 від 21.12.2018); при опрацюванні 

проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-

приватного партнерства в Україні та стимулювання інвестицій)» (щодо 

заходів стимулювання розвитку державно-приватного партнерства) (лист № 

3931-05/27117-07 від 06.08.2014 р.); при розробці заходів, спрямованих на 

вдосконалення механізмів функціонування системи охорони здоров’я 

України на засадах державно-приватного партнерства (щодо розвитку 

системи охорони здоров’я в Україні (лист № 3901-04/7655-12 від 01.03.2012); 

при виконанні доручень Президента України щодо організації виробництва 

вітчизняних вакцин (щодо заходів, спрямованих на розвиток виробництва 

вакцин на засадах державно-приватного партнерства в Україні) (лист № 

3901-04/22083-12 від 12.06.2012);  

Міністерства фінансів України – при розробленні нормативно-правових 

актів та підготовці заходів розвитку бюджетного планування (щодо 

особливостей стратегічного бюджетного планування та розширення 

практики середньострокового бюджетного планування в Україні) (лист № 31-

06000-03-17/28087 від 15.10.2010); 

Міністерства соціальної політики України при підготовці стратегічних 

документів, прогнозів соціально-економічного розвитку України, оцінки 

актуальних проблем та перспектив формування соціальної політики України 

(щодо оцінки впливу демографічного старіння на зміни фіскальної стійкості) 

(лист № 1261/0/2-19 від 21.01.2019); при підготовці проєктів нормативно-
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правових актів розвитку державно-приватного партнерства (щодо 

впровадження проєктів державно-приватного партнерства в соціальній сфері 

в Україні, зокрема у сфері реінтеграції мігрантів) (лист № 03-772/1 від 

06.12.2012); 

Ради національної безпеки і оборони України – при оцінці та 

розробленні заходів, спрямованих на підтримку соціальної безпеки (щодо 

партнерства держави та приватного сектора для розвитку системи соціальних 

послуг в Україні) (лист № 06-248-6-2 від 24.11.2010); 

Рахункової палати України – при визначенні стратегічних завдань та 

заходів розвитку бюджетного процесу в Україні (щодо аналізу ключових 

завдань бюджетної децентралізації в Україні) (лист № 20-1795 від 

14.09.2015);  

Підкомітету з питань міжнародної економічної політики Верховної Ради 

України – при підготовці нормативно-правових актів та поточної діяльності 

(щодо взаємодії держави з громадянським суспільством при виконанні 

соціальних функцій) (лист № 05-158 від 02.09.2010); 

Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-

економічного розвитку – при підготовці нормативно-правових актів (щодо 

оцінки переваг та ризиків фінансової децентралізації в охороні здоров’я) 

(лист № 08/279/8/036 – 173 від 18.10. 2016). 

Авторський внесок підтверджено довідкою ДУ "Інститут економіки та 

прогнозування НАН України" № 135-7/486-2 від 10.07.2019 р.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний 

процес Національної академії статистики, обліку та аудиту при викладанні 

навчальних дисциплін "Державні фінанси", "Податковий менеджмент" та 

"Бюджетна система" (довідка № 655 від 26.06.2019 р.).  

Положення, висновки та рекомендації дисертації у подальшому можуть 

використовуватися для вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням 

стійкості системи державних фінансів України, при реформуванні механізму 

фінансування системи охорони здоров’я, розширенні фіскального простору 
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для соціальних функцій держави шляхом стимулювання державно-

приватного партнерства. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретико-методологічні та 

практичні положення дисертаційного дослідження апробовано на 

всеукраїнських, міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: 

«Проблеми розвитку фінансових інститутів ЄС» (м. Київ, 2019), Українсько-

китайський форум стратегічного партнерства «Один пояс, один шлях» (м. 

Київ, 2019), «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования 

социально-экономического развития» (м. Мінськ, Білорусь, 2018), «Стратегія 

розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» (м. 

Київ, 2018), International Forum for «The Belt and Road» Countries’ Economic 

Development (Beijing, PRC, 2017), «Трансформація фіскальної політики 

України в умовах євроінтеграції» (м. Ірпінь, 2017), «Еволюція тривалості 

життя» (м. Київ, 2017), «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва 

в Україні» (м. Київ, 2017), International Seminar for Young Scholars «Economic 

Development Issues» (Beijing, PRC, 2015), «Економічний ріст в умовах 

державно-приватного партнерства» (м. Дніпропетровськ, 2013), «Складові 

елементи підвищення економічного потенціалу України за умов глобалізації» 

(м. Хмельницький, 2012 р.), «Проблеми управління виробничо-економічною 

діяльністю суб’єктів господарювання» (м. Донецьк, 2012 ), «Сучасні 

проблеми управління виробництвом» (м. Донецьк, 2012), «Маркетинг 

інновацій і інновації в маркетингу» (м. Суми, 2012), «Механізми управління 

розвитком соціально-економічних систем», (м. Донецьк, 2010). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним і 

завершеним науковим дослідженням. Наукові результати, висновки, 

рекомендації обґрунтовані та сформульовані особисто автором і є його 

науковим доробком. У роботі використано лише ті ідеї та положення, які є 

результатом власних досліджень дисертанта. Його особистий вклад у працях, 

опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку використаних 

джерел. 
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Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано  

у 51 науковій праці, серед яких: 1 індивідуальна монографія (23,5 друк. арк.),  

27 статей у періодичних фахових наукових виданнях, із них 14 – включено до 

міжнародних наукометричних баз, 23 публікації матеріалів конференцій,та 

інших наукових публікаціях, що засвідчують апробацію та додатково 

відображають наукові результати дисертації. Загальний обсяг публікацій, що 

належить автору, – 51,49 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Її повний 

обсяг становить 468 сторінок друкованого тексту, а основний зміст 

викладено на 382 сторінках. Робота містить анотацію на 7 сторінках, список 

публікацій здобувача на 9 сторінках, 48 таблиць, 65 рисунків (з них 15 

таблиць та 7 рисунків на окремих сторінках), 10 додатків на 20 сторінках. 

Список використаних джерел налічує 429 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

 

1.1. Еволюція та становлення наукових підходів до 

фінансування соціальних функцій держави 

 

Фінансове забезпечення соціальних функцій держави сьогодні досягнуло 

апогею розвитку за всю історію існування людства, починаючи від визнання 

права людини на отримання соціальних благ та послуг від держави - до 

формування сучасних складних механізмів державного фінансування 

соціальної сфери. Отже, ознакою сучасної держави є фінансування та 

виконання соціальних функцій, які спрямовані на забезпечення добробуту та 

розвитку суспільства, а також його захисту від соціальних ризиків. Однак у 

сучасному турбулентному світі перед державами постають нові виклики, які 

обумовлені загостренням глобальних соціальних ризиків, зростанням 

соціальних потреб населення та необхідністю підтримки стійкості 

фінансового забезпечення соціальних функцій. Незважаючи на значну 

кількість теоретичних та практичних досліджень (додаток 1), сьогодні все ще 

триває дискусія щодо сутності та змісту соціальних функцій, а також 

здійснюється пошук оптимальних параметрів фінансування соціальних 

функцій держави. Відмінність концептуальних підходів до фінансування 

соціальних функцій обумовлена:  

– різним трактуванням сутності соціальних функцій держави;  

– типом державного устрою у країні;  

– ступенем участі держави у реалізації соціальної політики;  

– видом моделі соціальної політики, яка застосовується в державі; 

– потенціалом фіскального простору, який може бути залучений 

державою для фінансування соціальних функцій; 
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– рівнем розвитку економіки країни та його залежністю від тиску 

сучасних глобальних кризових тенденцій; 

– культури, моралі та історичних традицій країни щодо виконання 

державою соціальних функцій.  

Серед внутрішніх функцій держави в Україні соціальній функції надається 

вагоме місце. Відповідно до Конституції Україна є суверенною, незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою[41]. Як визначає стаття 3 

Основного Закону, людина, її життя та здоров'я, честь і гідність, 

недоторканість та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави; утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави[41].  

З початку ХІХ ст. у світі досягнуто значного прогресу в розвитку 

механізмів фінансування соціальних функцій, збільшення активності 

держави, підвищення рівня охоплення населення відповідною соціальною 

допомогою, благами та послугами (рис. 1.1–1.2).  

 

Рис. 1.1. Розвиток фінансування соціальних функцій держави (охорона 

здоров'я, захист від безробіття, допомога дітям).  

Джерело: [427] 
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Рис. 1.2. Впровадження програм фінансування соціальних функцій 

держави (пенсійне забезпечення, окремі функції соціального захисту). 

Джерело: [427] 

 

Окреслені процеси збільшення охоплення населення різними 

програмами соціального захисту в різних країнах стали причиною 

кардинальної трансформації як формування, так і використання фіскального 

простору. Наразі у більшості країн функціонують механізми фінансування 

визначених соціальних функцій, які закріплені в національному законодавстві. 

Не існує держав, повністю позбавлених соціального захисту, проте у багатьох 

із них охоплення соціальним захистом обмежене лише декількома напрямами, 

а доступ до існуючих систем – як гарантований державою, так і фактичний – є 

лише у невеликої частини населення світу. Тільки третина держав світу, 
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населення яких становить 28% світового населення, мають повноцінні системи 

соціального захисту, що включають усі види соціального забезпечення.  

З урахуванням економічно неактивного населення, у світі тільки 

близько 20% осіб працездатного віку та членів їх сімей мають доступ до 

повноцінного соціального забезпечення [147].  

Держава не завжди була основним суб'єктом реалізації соціальних 

функцій, ця роль сформувалася у процесі еволюційного розвитку 

державності, розвитку продуктивних сил, зміни суспільних відносин[9]. На 

різних етапах історичного розвитку держави відповідно до потреб 

суспільства, які формувалися під впливом об'єктивних факторів, 

виокремлювалися стійкі, життєво необхідні, базові напрями її діяльності, які 

традиційно називаються функціями держави. Такі функції не є сталими та 

змінюються з розвитком держави, трансформацією її пріоритетів, форм, 

ознак. Так, Д. Северюков зауважує, що соціальна функція держави є 

історично обумовленим та національно й культурно детермінованим 

напрямом діяльності держави як соціального інституту із вирішення 

соціальних проблем суспільства[139].  

Незважаючи на те, що в сучасному розумінні соціальна функція 

держави почала формуватися тільки в ХІХ ст., у кожний конкретний 

історичний період держава подібні функції виконувала. Так, в історичному 

контексті соціальна функція держави у різних типах державних систем 

проявлялась як напрям організаційної та практичної діяльності держави, що 

регулював рівень життя та процеси реалізації соціально-економічних прав 

людини в обсязі, адекватному конкретному етапу розвитку суспільства та 

держави[88]. Про соціальну функцію держави говорили ще мудреці 

Стародавньої Греції. Платон одним із перших висловив тезу про 

взаємозв'язок розвитку держави та суспільства у систематизованій формі. У 

своїх діалогах щодо держави Платон [104] наголошує, що вона повинна мати 

ознаки моральності. Крім цього мислитель виокремлював соціальну функцію 
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держави, щодо систематичного забезпечення громадян, розвитку духовної 

культури суспільства[104].  

Аристотель у своїй "Політиці" звертався до засад функціонування 

держави, зазначаючи, що метою держави є формування доброчесності у 

громадян та формування сукупності всіх коштів, необхідних для її 

здійснення. Серед функцій держави Аристотель особливо виділяв виховну, 

наголошуючи на її вагомості та на тому, що вона має усебічно охоплювати 

життя особистості[6]. Такі погляди на соціальні ознаки держави були 

підтримані Гегелем, який підкреслював, що "держава є дійсність моральної 

ідеї"[26].  

Більшість представників різних економічних теорій тією чи іншою 

мірою підкреслювали особливе значення соціальної функції держави. Так, А. 

Сміт, попри критику значного державного втручання в "економічне життя 

суспільства", серед завдань держави визначав потребу "надання усім членам 

суспільства так званих суспільних благ"[143]. Перші ідеї про функції 

держави як діючого суб'єкта у формуванні нового соціального контракту, 

заснованого на обов'язковому соціальному страхуванні, представлені в 

роботах Г. Лейбніца, Т. Гобса, Ж. Клавєра та інших. Однак виконання такого 

типу соціальних функцій, які передбачали матеріальне забезпечення тільки 

окремих категорій непрацездатних громадян, здійснювалися за незначної 

підтримки держави та обмеженого об'єднання фінансових ресурсів.  

Суттєва зміна підходів до формування та використання фіскального 

простору відбулася з впровадженням перших страхових систем у сфері 

охорони здоров'я та соціального захисту. Так, наприкінці ХІХ ст. найбільш 

комплексно концепцію фінансування соціальних функцій на засадах 

соціального страхування розроблено та впроваджено О. Бісмарком. Вона 

передбачала застосування засад соціального страхування працівників на 

випадок хвороби, страхування працівників від нещасних випадків на 

виробництві, страхування на випадок інвалідності та старості[37].  
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Необхідно зауважити, що базові принципи соціального страхування, 

визначені О. Бісмарком, були закладені в основу одного із домінуючих 

сьогодні механізмів фінансування соціальних функцій держави, який 

функціонує в Німеччині та багатьох інших кранах світу, отримавши умовну 

назву "модель Бісмарка".  

З розвитком економіки у ХІХ ст. і загостренням суспільних протиріч 

та економічної нерівності сформувалася ідея соціальної держави, визначення 

якої вперше дав Л. Штейн[150]. Науковець доводив необхідність доповнення 

функцій держави "підтримкою абсолютної рівності у правах для всіх 

суспільних класів, для окремої приватної особи за допомогою влади 

держави". Соціальна держава монархічного державного устрою, відповідно 

до визначення Л. Штейна, повинна сприяти економічному та суспільному 

прогресу всіх громадян, оскільки розвиток окремих громадян виступає 

передумовою розвитку всього суспільства.  

К. Маркс обґрунтовував, що притаманність державі соціальних 

функцій передбачає "виконання суспільних справ, які виходять з природи  

будь-якого суспільства"[70], тобто функцій, що спрямовані на вирішення 

економічних та соціальних завдань досягнення добробуту суспільства. 

Загалом функції держави в марксистській теорії визначені з позиції класових 

суперечностей. Соціальні функції держави, за визначенням К. Маркса, 

властиві державам усіх історичних періодів, однак масштаби та способи їх 

виконання є різними. У роботах К. Маркса закладено принципи створення 

соціалістичної держави, яка повинна була розширити соціальні функції 

суспільства, забезпечити економічну рівність громадян та зробити 

суспільство більш справедливим.  

Однак довгострокова практична реалізація побудови соціалістичної 

держави в СРСР зазнала невдачі, незважаючи на те, що окремі соціальні 

функції вперше у світовій історії були забезпечені та фінансувалися 

державою для всіх громадян саме в радянській період, зокрема, освіта, 

охорона здоров'я, захист від безробіття та ін.  
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Світова економічна криза двадцятих–тридцятих років ХХ ст. та 

політика посткризового відновлення, до якої вдалися згодом, дали новий 

імпульс формуванню нових теоретико-методологічних підходів до 

трактування та фінансування соціальних функцій держави, а також до 

використання фіскального простору[146]. Так, відповідно до поглядів 

Дж. Кейнса, держава за допомогою бюджетної політики повинна 

стимулювати платоспроможний попит, регулювати проблеми зайнятості, 

низьких доходів населення [54]. Реформи, що передбачали впровадження 

нових механізмів державного втручання економіку за рекомендаціями Дж. 

Кейнса, були реалізовані у США та спрямовані на подолання негативних 

економічних і соціальних проявів кризи за часів Великої депресії. 

Розгортання світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. 

примусило багатьох економістів – як теоретиків, так і практиків – знову 

звернутися до ідей Дж. Кейнса. Кейнсіанство та неокейнсіанство як напрями 

економічної думки і сьогодні обумовлюють вагомий вплив на формування 

державної політики та, відповідно, фінансування соціальних функцій у 

багатьох країнах.  

Одним із науковців-практиків, який сформував сучасне розуміння 

соціальних функцій держави та визначив концептуально новий на той час 

підхід до їх фінансування, став В. Беверідж. Він визначив п'ять явищ – 

"гігантських вад" існування суспільства: злиденність, неосвіченість, нужду, 

безробіття та хвороби, що стають бар'єрами для економічного зростання та 

загального суспільного добробуту[381]. У наукових роботах дослідника 

доведено, що соціальними функціями держави мають бути: регулювання 

соціальних процесів на принципах суспільної єдності, а саме забезпечення 

однакового для всіх громадян доступу до медичної допомоги та освіти, 

гарантування отримання соціальної допомоги та пенсійного забезпечення 

для громадян, а також функцій із попередження поширення безробіття. 

В. Беверідж запропонував трирівневий механізм фінансування соціальних 

функцій, де держава за рахунок бюджетних коштів забезпечує 
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фінансування базових гарантій соціального захисту для всього населення, 

орієнтованих на прожитковий мінімум; роботодавець – за рахунок внесків – 

здійснює соціальне професійне страхування власних працівників; а 

громадянин – додаткове особисте соціальне страхування. На основі 

окреслених принципів бюджетного фінансування соціальних функцій і 

дотепер працює система соціального забезпечення та медичної допомоги у  

Великій Британії.  

Науковий дискурс щодо повернення та актуалізації до умов 

сьогодення ідей В. Беверіджа розпочато у 2017 р. науковцями Лондонської 

школи економіки у проекті-дослідженні "Beveridge 2.0" [381], у рамках якого 

здійснюється пошук нових відповідей на сучасні соціальні запити 

суспільства щодо підтримки державою, модернізації механізмів 

фінансування соціального забезпечення в контексті оптимізації використання 

фіскального простору.  

Необхідність виконання державою тільки мінімального обсягу 

соціальних функцій відповідно до концепції "мінімалістичної держави" 

обґрунтовано в роботах Л. Мізеса, М. Ротбарта[133], М. Фрідмана, Ф. Хаєка. 

Так, Л. Мізес зауважував, що єдине, в чому полягає завдання держави, це 

виключно гарантії захисту життя, здоров'я, свободи людини та приватної 

власності, а все інше є "зло"[72]. Поділяючи таку точку зору, М. Фрідман 

вважав, що соціальним функціями держави можуть бути тільки функції 

захисту від екстерналій, а також соціального захисту тільки тих членів 

суспільства, які самі не здатні відповідати за власні дії (діти, недієздатні 

особи)[207].  

Як зазначає А. Рубінштейн[148], на відміну від інших підходів, які 

більшою мірою орієнтовані на формування рівного доступу та можливостей 

громадян, у рамках ліберальної моделі постає питання тільки про потребу 

забезпечення однакових прав членів суспільства. Модель ліберального 

підходу до фінансування та виконання соціальних функцій держави 

заперечує доцільність перерозподілу через державні соціальні програми та, 
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як наслідок, позбавляє малозабезпечених верств населення частини базових 

прав[20].  

Проте вже в роботах Ф. Хаєка доводиться необхідність реалізації 

державою функції надання суспільних благ населенню, незважаючи на те, що 

дослідник був прибічником концепції "мінімалістичної держави" та зазначав, 

що там, де починається соціальна держава, закінчується держава правова. 

Так, Ф. Хаєк обґрунтовував, що "формальна рівність перед законом є 

несумісною з будь-якими діями уряду, спрямованими на забезпечення 

матеріальної рівності різних людей, і всякий політичний курс, заснований на 

ідеї справедливого розподілу, однозначно ставатиме причиною руйнування 

законності"[209].  

У наукових працях Л. Ерхарда допускається втручання держави у 

розвиток економіки та соціальної сфери. Однак Л. Ерхард зазначає, що 

соціальна функція держави щодо забезпечення соціальної підтримки 

незахищених верств населення може бути ефективно реалізована тільки за 

умови економічного зростання. Для досягнення економічного прогресу, за 

його аргументацією, функцією держави є формування повноцінних умов для 

розвитку ринкових відносин, які водночас створюватимуть умови для 

соціального захисту громадян[135].  

Концептуальну роль щодо фінансування соціальних функцій держави як 

основи для формування відповідної політики державних витрат відіграла 

теорія державних фінансів. За визначенням Д. Стігліца, такі підходи було 

виокремлено із загальної теорії економіки суспільного сектора.  

Систематизацію підходів до фінансування соціальних функцій держави з 

позиції теорії державних фінансів здійснив С. Сятчихін (табл. 1.1, 1.2).  

Конкретизацією функцій держави в економічній системі є її витрати на 

виробництво благ, що називаються суспільними. Дефініцію та принципи 

теорії суспільних благ уперше визначив П. Самуельсон.  
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Таблиця 1.1 

Концептуальні підходи до фінансування соціальних функцій держави з 

позиції теорії державних фінансів 

Традиція 

державних  

фінансів 

Моделі держави 
Основоположники 

та послідовники 

Ознаки моделі / 

обмеження 

Підхід до фінансування соціальних 

функцій держави 

Англійська,  

скандинавська,  

американська 

Сервісна держава Дж. Локк,  

Д. Юм, А. Сміт,  

Дж. Мілль, 

К. Віксель,  

Е. Ліндаль 

та ін. 

Нормативний /  

провал  

ринку 

Фінансування соціальних функцій 

держави відштовхується від 

необхідності коригування зовнішніх 

ефектів провалів ринку та наближення 

до ринкового рішення.  

Проблема оптимального надання 

суспільних благ 

Англійська,  

скандинавська,  

американська 

Держава добробуту, 

соціальна держава  
І. Бентам,  

Ф. Еджуорт,  

А. Пігу,  

А. Лернер,  

А. Хансен,  

Р. Тітмус,  

Г. Еспін-Андерсен 

Нормативний /  

провал ринку 

Фінансування соціальних функцій 

держави засноване на доцільності 

перерозподілу доходів, що базується на 

уявленнях про справедливість. 

Підтримка повної зайнятості для 

подолання провалів ринку.  

Постановка проблеми справедливості 

при розподілі податкового 

навантаження  

Німецька Комунальна держава, 

соціальна держава,  

економіка 

суспільного сектора 

А. Мюллер,  

Л. Штейн,  

П. Самуельсон, 

А. Вагнер, 

Р. Масгрейв 

та ін. 

Нормативний /  

провал ринку 

Фінансування соціальних функцій 

держави засноване на реалізації 

суспільних інтересів шляхом 

здійснення єдиної волі.  

Адаптація інститутів ринкової 

власності та конкуренції з метою 

забезпечення суспільного блага.  

Проблема ролі індивідів як приватних 

осіб та членів громади 

Італійська "Failedstate". 

Держава, що не 

відбулася 

В. Парето,  

Е. Бароне,  

А. Пувіані,  

Дж. Бреннан,  

Дж. Бюкенен та ін. 

Позитивний /  

провал політика та 

держави 

Акцент на неефективності політики, 

що проводиться урядовими агентами.  

Примусовий характер бюджетного 

процесу.  

Проблеми опортуністичної поведінки 

урядових агентів 

Нова  

концепція 

поведінкової  

економіки 

Неопатерналістська 

держава 
Р. Талер,  

Д. Канеман,  

Р. Тверскі 

Обмежена 

раціональність, 

соціальні орієнтири 

та дефіцит 

самоконтролю 

Фінансування державою соціальних 

функцій обґрунтовується необхідністю 

впливати на процес прийняття 

суспільного прийняття рішень шляхом 

позитивного підкріплення дій з 

причини обмеженої раціональності та 

інформованості населення  

Джерело: [193,194, 248, 324, 356, 367] 

 

Також ним охарактеризовані ознаки, притаманні тільки суспільним 

благам[53]: 

– неподільність (надання суспільного блага одному споживачу не обмежує 

кількість його споживачів за умови, що і вартість, і якість блага не 

змінюються); 
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–  невиключність споживача з числа отримувачів суспільного блага 

(незважаючи на несплату ним, наприклад, податків); 

– неконкурентність (неможливо не споживати суспільне благо кожним із 

членів суспільства, незалежно від його бажання або небажання). 

Таблиця 1.2 

Концептуальні підходи до фінансування соціальних функцій держави з 

позиції теорії місцевих фінансів 

 

Концепції Представники Підхід до фінансування соціальних функцій  

Гіпотеза Тібу Ч. Тібу 

Доцільність фінансування соціальних функцій 

обґрунтовується тим, що індивід вибирає громаду, що 

відповідає його вимогам, "голосуючи ногами". 

Пропозиція необхідних для індивідів суспільних послуг 

та їх фінансування та ефективне надання забезпечується 

на основі конкуренції між громадами 

Теорія фіскальної 

децентралізації  

(основна теорема) 

Р.А. Масгрейв,  

М. Олсон, 

У.Е. Оутс, 

Х. Ціммерманн та 

ін. 

Прийняття рішення щодо фінансування соціальних 

функцій приймається з огляду на умову: у разі, коли 

фіскальна децентралізація не впливає на рівень витрат 

бюджетів, децентралізація відносно надання суспільних 

благ більше або не менш ефективна за централізоване 

надання таких благ 

Концепція  

місцевого  

оподаткування 

Р. Масгрейв, 

У. Оутс,  

Ч. Маклюр  

та ін. 

Справляння на місцевому рівні податків, які 

відповідають вигодам від суспільних послуг.  

Місцева податкова база повинна бути стійкою до 

економічних циклів, розподілена рівномірно та бути 

найменш мобільною з позиції суспільної вигоди 

Концепція  

місцевого  

суспільного  

вибору  

(демократичного 

саморегулювання) 

Ч. Бланкарт, 

Р. Борк,  

С. Деллер,  

Е. Ноам 

та ін. 

Забезпечення ефективного розподілу вимагає 

регулювання монополії місцевих органів влади не 

управлінцями більш високого рівня, а виборцями, які є 

споживачами місцевих суспільних послуг 

Джерело: [194] 

 

Відповідно до теорії суспільних благ, останніх може існувати декілька 

типів. Відмінність між типами благ стає основою для прийняття рішення про 

його надання та фінансування державою. Так, коли надання суспільного блага 

передбачає втручання держави, це є одним із випадків недосконалості ринку. 

Чистими благами є суспільні громадські блага, які мають ознаки 

невиключності та неконкурентності у споживанні[68]. До виключних 

суспільних благ, або благ з обмеженим доступом, споживання яких є 
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невибірковим, але витрати на виключення додаткових споживачів досить 

низькі, належать послуги освіти, медицини та ін. Якщо користувача 

позбавляють такого суспільного блага, він може придбати ці блага на платній 

основі[11].  

За висновком багатьох дослідників, така концепція досить 

вразлива[326,327,339], оскільки частина суспільних благ, наприклад, у 

соціальній сфері, може бути надана ринком. Із цих причин науковцями 

запропоновані модифікації суспільних благ. Як різновид виключних благ Р. 

Масгрейв виокремив так звані "мериторні" (соціально значущі) блага[339]. 

До них належать блага, корисність яких індивіди не усвідомлюють або 

усвідомлюють не повною мірою та потреба в яких у окремих споживачів не 

сформована належним чином. Однак їх споживання відповідає 

довгостроковим інтересам розвитку суспільства. Тому фінансування 

мериторних благ переважно здійснюється державою. Отже, належність до 

певного типу блага обумовлює форму його фінансування державою та рівень 

державної активності[71]. Р. Масгрейв зазначав, що "в основі теорії 

державного сектора постає питання про те, які послуги та якою мірою 

повинні забезпечуватися державою"[339]. 

За визначенням Т. Чубарової, мета державного фінансування соціальних 

функцій тільки для усунення провалів ринку звужує їх потенціал. 

Фінансування державою соціальних функцій відштовхується від консенсусу 

суспільства щодо спільних соціальних цінностей, які не можуть бути 

адекватно реалізовані за межами держави. Вони визначаються у процесі 

історичного суспільного розвитку та політичного процесу на основі 

врахування різноманітності соціальних та економічних інтересів членів 

суспільства[212]. 

Дослідження К. Вікселя визначили принципи та проблеми формуванням 

доходів та здійснення витрат бюджету держави як механізму перерозподілу 

на його користь значної частки національного доходу для фінансування 

соціальних функцій. Такі висновки здійснені щодо тієї частини теорії 
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суспільного вибору, яка трактувала і податкові доходи бюджету, і бюджетні 

витрати держави як об'єкту політичного та колективного вибору індивідів. 

При цьому найважливішим завданням стало визначення необхідного 

критерію ефективності перерозподілу за допомогою бюджетної системи 

частини створеної в суспільстві валової доданої вартості. Проблема 

ефективності перерозподілу державних благ стала предметом досліджень В. 

Парето, який доводить, що ефективними є такі витрати держави, які 

підвищують корисність хоча б для одного індивіда, не змінюючи функції 

корисності для всіх інших членів суспільства[48].  

Домінуючою тенденцією, унаслідок світової фінансово-економічної кризи 

2008–2009 рр., у багатьох країнах стала трансформація фіскального простору 

та проведення реформ з метою передачі частини соціальних функцій на 

зовнішнє управління та виконання, що обумовлює виникнення процесу 

"стиснення та зменшення держави[9]. Поряд із цим з причини зменшення 

фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави та 

надання відповідних соціальних послуг більшою мірою стали 

застосовуватись принципи адресності та селективності, а також 

упроваджуватися програми мотивації громадян до трудової діяльності.  

Проте частина дослідників заявляла про такі зміни ще задовго до початку 

кризи. Н. Гілберт[67] обґрунтовував ознаки процесу "стиснення" фіскального 

простору для фінансування соціальних функцій держави та перерозподілу 

повноважень щодо виконання та фінансування соціальних функцій від 

держави до приватних та некомерційних організацій та називав цей процес 

"приватизацією держави добробуту". Г. Еспін-Андерсен відзначав 

трансформацію сучасних соціальних функцій держави як відповідний рух до 

"держави можливостей" та до "держави соціальних інвестицій"[277].  

Водночас нова хвиля розширення фіскального простору для різних 

соціальних функцій держави обумовлена появою нових соціальних потреб 

населення протягом останнього десятиріччя та необхідності розробки нових 

механізмів для їх забезпечення. Так, на основі теорії поведінкової економіки 
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та визначених нормативних настанов виникла теорія "нового патерналізму", 

що, за висновком Р. Капелюшникова[52], еволюціонувала з теоретичних 

концептів економіки суспільного сектора.  

За визначенням Нобелівських лауреатів з економіки 2017 р.  Р. Талера, 

Д. Канемана, Р. Тверскі[399], базовою ідеєю теорії "нового патерналізму" є 

поняття "підштовхування" (з англ. – nudge, або так званого "керованого 

вибору")1, що передбачає необхідність впливати на процес суспільного, 

колективного та індивідуального прийняття рішень шляхом позитивного 

підкріплення дій та непрямих вказівок.  

Для обґрунтування державного втручання у виконання соціальних функцій 

прибічники теорії використовують аргумент обмеженої когнітивної 

раціональності населення, соціальні орієнтири та дефіцит 

самоконтролю[366]. Так, за допомогою логічного уявного експерименту, за 

умовами якого "необхідно визначити, який із альтернативних варіантів у 

визначеній ситуації вибрала би особа, якби вона була повністю 

раціональною, тобто повною мірою володіла би всією необхідною 

інформацією та розуміла би її"[398]. Реконструйовані таким чином соціальні 

орієнтири для виконання державою соціальних функцій обґрунтовуються як 

"істина" та визначаються як нормативний стандарт, з огляду на який повинні 

оцінюватися будь-які форми державного втручання, спрямовані на 

підвищення добробуту окремих людей та всього суспільства[52]. Зважаючи 

на ці позиції, науковцями обґрунтовується потреба фінансування та надання 

державою медичного та пенсійного забезпечення, освітніх послуг та інших 

форм соціального захисту населення.  

Окрім цього, поряд із окресленими традиційними соціальними функціями, 

неопатерналісти обґрунтовують нові механізми фіскального регулювання у 

соціальній сфері, а саме впровадження так званих "податків на вади" (sin 

taxes) – суттєве збільшення акцизів на алкоголь, тютюн, азартні ігри, цукор, 
 

1 У сучасній україномовній та російськомовній економічній літературі поняття 

"підштовхування" (nudge) досить часто використовується в англійській транскрипції, що 

читається як |ˈnʌdʒɪŋ| "надж". 
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жири та ін. Отже, відповідно до концепції нового патерналізму, держава 

допомагає у створенні умов підвищення ймовірності досягнення більшого 

суспільного ефекту та вищих рівнів особистого добробуту, яких певні 

категорії осіб неспроможні досягнути власними силами внаслідок 

когнітивних та поведінкових обмежень. Прибічники цієї теорії вважають, що 

державний контроль у соціальній сфері також сприятиме підвищенню 

добробуту суспільства, не обмежуючи особистої автономії громадян.  

Українськими науковцями приділяється значна увага дослідженню 

соціальних функцій держави (див. додаток 1). Аналіз теоретичних підходів 

до дефініції соціальної функції держави дає змогу визначити, що вона 

досліджується з точки зору економіки, соціології, філософії та політології. Ці 

дослідження переважно можуть бути систематизовані за такими проекціями, 

як:  

– ціннісна;  

– безпекова;  

– секторальна; 

– нейтралізації або мінімізації соціальних та (або) суспільних ризиків;  

– суспільна.  

Загалом функції держави визначають зазвичай як "обов'язки", "завдання", 

"напрями діяльності держави" та "право". Так, зокрема, В. Тропіна визначає 

соціальну функцію держави як її обов'язок щодо умов для реалізації 

екстремальних принципів у життєдіяльності індивідів, тобто забезпечення 

умов для максимізації позитивних соціальних явищ і мінімізації негативних 

за рахунок зміни елементів, зв'язків, властивостей і відносин у суспільстві з 

метою забезпечення його цілісності та стабільного розвитку[201].  

С. Горбатюк визначає соціальну функцію держави на безпекових 

принципах – вона покликана забезпечувати соціогуманітарну безпеку і 

спрямована на досягнення цілей соціогуманітарного розвитку, рівень якого 

визначається системою параметрів, що свідчать про стан реалізації 

політичних, громадянських, економічних, соціальних, гуманітарних прав, 
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досягнення соціальної злагоди в суспільстві, створення умов для задоволення 

соціальних, культурних, духовних потреб людини і суспільства тощо[29]. 

За визначенням А. Соколовської, соціальна функція держави – це 

забезпечення на всій території країни прав і свобод кожної людини і 

громадянина[145]. 

Системні дослідження соціальних функцій держави представлені в 

наукових працях О. Родіонової і трактуються як діяльність держави, 

спрямована на мінімізацію відмінностей щодо доступу громадян до 

суспільних благ з метою забезпечення стабільності (самозбереження) 

соціуму та яка є визначеною, історично-конкретною системою видів 

діяльності, способів та ресурсів для їх реалізації, що інтегрують різні 

соціальні групи в єдине організоване державою суспільство[125]. 

Соціальну функцію як один із напрямів діяльності держави, що 

передбачає створення нею необхідних умов та забезпечення гідного життя 

людини незалежно від її соціального стану, участі у виробництві сукупного 

національного доходу, пропонує І. Арістова[7]. Сучасні виклики та 

проблеми державного фінансування соціальних функцій держави 

досліджуються у наукових працях Н. Дєєвої[33].  

Деталізовано розкриває виконувані державою внутрішні функції в 

гуманітарній сфері та представляє галузевий підхід до їх визначення  

В. Кириченко[58], виокремлюючи такі функції, як: 

– гуманістичні – забезпечення, охорона та захист основних прав 

людини; 

– екологічні – охорона навколишнього середовища; 

– соціальні – охорона здоров'я населення, соціальний захист та 

соціальне забезпечення; 

– культурно-виховні – розвиток освіти, культури, виховання особи. 

З розвитком держави трансформуються її соціальні функції та цілі, 

основані на стандартах рівня життя, обсягу та структури прав населення, а 
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також рівня участі держави в розвитку суспільства та соціального 

забезпечення окремих груп населення.  

Натомість О. Родіонова неопатерналістський підхід до фінансування та 

надання соціальних функцій держави характеризує як механізм, за якого 

держава не відмовляє в допомозі громадянам, які опинилися в складній 

ситуації, але надає таку допомогу новими способами – у формі, наприклад, 

не прямих та довгострокових виплат із безробіття, а фінансування витрат на 

забезпечення другої, третьої спеціальності та стимулювання реципієнта до 

трудової діяльності[124]. 

Аналіз наведених дефініцій соціальних функцій та теоретичних підходів 

до їх фінансування дає змогу визначити два домінуючі наукові погляди на 

досліджувану проблематику.  

При формуванні концептуальних підходів до фінансування соціальних 

функцій держави суттєву проблему становить включення до компетенції 

держави у цій сфері дуже широкого спектра проблем, що призводить до 

фрагментації, виокремлення у ній практично окремих напрямів досліджень. 

Як зауважує Т. Чубарова, окремі сфери можуть розвиватися за різними 

траєкторіями[186].  

За різного трактування соціальних функції держави (у широкому чи 

вузькому сенсі) передбачатимуться й різні обсяги їх фінансування державою. 

Більш широко таке визначення включає: захист прав людини та громадянина, 

сфери соціального захисту та соціального забезпечення; охорони здоров'я; 

забезпечення розвитку освіти, культури; екологічної сфери. Більш звужено 

дефініція соціальних функцій держави передбачає включення до неї лише 

декількох або однієї з окреслених сфер.  

В окремих дослідженнях механізми фінансування соціальних функцій 

держави розглядаються під кутом фінансування тільки соціального захисту 

та соціального забезпечення[59]. Із плином часу концепції соціального 

забезпечення та соціального захисту змінюються і використовуються у світі 

по-різному. Наразі через існування різних визначень цих понять 
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надзвичайно складно знайти їх чіткі дефініції, особливо через те, що жоден 

термін не використовується на постійній основі, крім того, терміни 

"соціальне забезпечення" та "соціальний захист", якими послуговуються 

країни та міжнародні організації, значно відрізняються (табл. 1.3). 

Терміни використовуються різними країнами та міжнародними 

організаціями в різних значеннях. Такі міжнародні організації, як 

Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна асоціація соціального 

забезпечення (МАСЗ)2 та Організація Об'єднаних Націй (ООН), 

використовують обидва терміни.  

Відповідно до трактування МОП, поняття "соціальне забезпечення" 

включає всю допомогу в грошовій та натуральній формах, які надають 

захист, зокрема, від[147]: 

а) втрати доходу (або отримання недостатнього доходу) внаслідок 

тимчасової непрацездатності, інвалідності, вагітності та пологів, 

виробничої травми, безробіття, старості або смерті члена сім'ї; 

б)недоступності медичних послуг через обмеженість доступу або їх 

надмірно високу вартість; 

в)недостатньої сімейної підтримки, особливо дітям та дорослим-

утриманцям; 

г) бідності та соціальної ізоляції (бездомності та ін.). 

Зарубіжний досвід організації систем соціального захисту населення 

свідчить про те, що всі вони сформувалися під впливом економічного, 

соціального та культурного розвитку країн. Проте, незважаючи на 

різноманітність шляхів розвитку, особливостей організації та методів 

фінансування, такі системи переважно функціонують на основі базових 

принципів (табл. 1.4).  

 
2Міжнародна асоціація соціального забезпечення (МАСЗ) є провідною міжнародною 

організацією, яка об'єднує національні адміністрації та агентства, що займаються 

питаннями соціального забезпечення. Створена у 1927 р., сьогодні МАСЗ об'єднує роботу 

330 таких організацій у 15 країнах світу. 
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Таблиця 1.3 

Сутнісно-змістовна характеристика соціального забезпечення відповідно до 

трактування окремих міжнародних організацій 
С

к
л

а
д

о
в

і 
со

ц
іа

л
ь

н
о
г
о

 з
а
б

ез
п

е
ч

ен
н

я
 

Міжнародні організації 

МОП МАСЗ ОЕСР ООН 
Європейська 

Комісія 

1) Захист на випадок тимчасової 

непрацездатності (медичне 

обслуговування, підтримка у вигляді 

грошової допомоги на випадок 

тимчасової непрацездатності); 

2) захист на випадок інвалідності, у 

тому числі медичне обслуговування, 

реабілітація та довгостроковий догляд, 

підтримка у вигляді грошової 

допомоги; 

3) захист старості, у тому числі 

підтримка доходу та довгострокового 

догляду; 

4) захист утриманців у випадку смерті 

члена родини (утримувача) – допомога 

щодо захисту доходів; 

5) захист материнства, у тому числі 

медичне обслуговування, підтримка у 

вигляді грошової допомоги з вагітності 

та народження дитини; 

6) підтримка відповідальності за 

виховання дітей, у тому числі допомога 

у натуральній формі – продовольством, 

одягом, житловою площею, на дозвілля 

та реабілітацію, а також грошова 

сімейна допомога; 

7) захист від безробіття, у тому числі 

підтримка доходів у формі допомоги з 

безробіття та інші заходи; 

8) захист на випадок виробничої 

травми: медичне обслуговування, 

реабілітація та допомога з підтримки 

доходів з тимчасової непрацездатності; 

9) загальний захист від бідності та 

соціальної ізоляції 

1) Охорона 

здоров'я та 

медичне 

страхування; 

2) зайнятість 

та страхування 

на випадок 

безробіття; 

3) допомога 

сім'ї; 

4) страхування 

на випадок 

виробничого 

травматизму 

та 

професійних 

захворювань; 

5) 

забезпечення 

по старості, 

інвалідності та 

втрата 

годувальника; 

6) соціальний 

захист 

мігрантів та 

біженців; 

7) інші 

програми 

соціального 

забезпечення 

1) Старість; 

2) утриманці; 

3) обмежені 

можливості; 

4) здоров'я; 

5) сім'я; 

6) активні 

програми на 

ринку праці; 

7) безробіття; 

8) житло; 

9) інші 

програми 

соціальної 

політики 

1) Охорона 

здоров'я;  

2) соціальний 

захист: 

2.1) хвороба та 

інвалідність; 

2.2) старість; 

2.3) утриманці; 

2.4) сім'я та 

діти; 

2.5) безробіття; 

2.6) житло; 

2.7) соціальна 

ізоляція; 

2.8) 

дослідження 

у сфері 

соціального 

захисту та її 

розвиток; 

2.9) види 

соціального 

захисту, що не 

входять до 

інших 

категорій  

1) Охорона 

здоров'я;  

2) інвалідність; 

3) старість; 

4) втрата 

годувальника; 

5) сім'я та діти; 

6) безробіття; 

7) житло; 

8) соціальна 

ізоляція 

Джерело: [146] 

Соціальне забезпечення відрізняється від інших форм соціальної 

підтримки такими особливостями: 1) допомога надається отримувачам без 

будь-яких їхніх зустрічних зобов'язань (наприклад, без винагороди за 

роботу або послуги, що надаються); 2) соціальне забезпечення не базується 

на індивідуальній угоді між отримувачем та постачальником послуги (як, 

наприклад, у разі страхування життя), а стосується великих груп осіб і тому 

має колективний характер[60]. 
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Таблиця 1.4 

Принципи та основні форми покриття ризику  

в системі соціального захисту 
 Покриття ризику 

Основні  

форми 

Добровільне 

(особисте, приватне) 

Обов'язкове  

(суспільне, приватне) 

Види  

покриття 

ризиків 

Приватні 

накопичення 

Добровільне 

страхування 

Принцип 

соціального 

страхування 

Принцип 

соціального 

забезпечення 

Принцип 

соціальної 

державної 

допомоги 

Фінансування 

Грошові 

кошти  

населення 

Страхові 

премії  

за рівнем 

ризику 

Переважно 

страхові 

внески 

населення 

(страхові 

фонди та 

організації) 

Державне фінансування 

(Державні та місцеві 

бюджети, квазідержавні 

установи та фонди) 

Джерело: [4] 

 

Крім того, до класичної термінологічної бази додаються такі нові 

терміни, як "безумовні виплати", "безумовний соціальний дохід" та 

"мінімальний рівень соціального захисту"[146]. Окрім цього, Х. 

Конколевські зазначає, що "сучасна концепція соціального забезпечення 

базується на зростаючій ролі превентивних заходів". 

Різні підходи до визначення сутності соціальних функцій держави у цілому 

та соціального забезпечення зокрема передбачає відмінні принципи 

формування фіскального простору, а також складу державних соціальних 

витрат[57] (додатки 2, 3). Отже, оскільки міжнародні організації 

використовують відмінні методології розрахунку державних витрат на 

соціальні функції, то однакові показники можуть мати різні оцінки (табл. 

1.5).  

Серед країн ЄС (рис. 1.3) найбільший фіскальний простір для 

фінансування соціального забезпечення, охорони здоров'я, освіти, реакерації, 

культури та релігії загалом має Данія (76,1% загальних державних витрат), 

Фінляндія (72,2 %), Німеччина (71,9 %) та Норвегія (71,1%).  
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Таблиця 1.5  

Показник державних витрат на охорону здоров’я, розраховані за різними методологіями 
Країна 

Національні рахунки на охорону здоров’я, ВООЗ 

Класифікація функцій 

держави, ООН 

 

Європейська система 

інтегрованої 

системи соціального 

захисту 

Державні поточні 

витрати на охорону 

здоров’я  

(без витрат на 

довготривалий 

догляд) 

Державні витрати 

на довготривалий 

догляд на охорону 

здоров’я 

Державні 

поточні 

витрати на 

охорону 

здоров’я 

Державні 

капітальні 

витрати на 

охорону 

здоров’я 

Загальні 

державні  

витрати 

на охорону 

здоров’я 

Державні поточні 

витрати на 

охорону здоров’я 

без НДДКР 

Капітальні 

витрати на 

охорону 

здоров’я 

без НДДКР 

Загальні 

витрати 

на охорону 

здоров’я 

без НДДКР 

Державні поточні 

витрати 

на охорону 

здоров’я 

Бельгія 5,9 2,3 8,1 - 8,1 7,6 0,0 7,6 7,7 

Болгарія 4,2 0,0 4,2 - 4,2 4,8 0,4 5,2 4,6 

Чехія 5,0 0,9 6,0 0,2 6,1 7,1 0,3 7,4 5,2 

Данія 6,4 2,3 8,7 0,7 9,4 7,9 0,5 8,4 6,0 

Німеччина 7,3 1,3 8,6 - 8,6 7,1 0,1 7,2 8,1 

Естонія 4,7 0,2 4,9 0,4 5,4 4,9 0,5 5,4 3,9 

Ірландія 4,0 1,4 5,4 0,4 5,8 5,5 0,3 5,8 4,5 

Греція 4,9 0,0 5,0 0,4 5,3 4,5 0,0 4,5 4,8 

Іспанія 5,8 0,7 6,5 0,2 6,8 5,8 0,1 5,9 6,0 

Франція 7,5 1,2 8,7 0,6 9,3 7,7 0,3 8,0 8,4 

Хорватія 5,5 0,2 5,7 - 5,7 6,0 0,3 6,3 5,9 

Італія 6,1 0,7 6,7 - 6,7 6,8 0,3 7,1 6,4 

Кіпр 2,7 0,2 2,9 - 2,9 2,4 0,1 2,5 3,1 

Латвія 3,0 0,3 3,3 0,5 3,8 3,4 0,4 3,8 2,8 

Литва 3,8 0,5 4,4 - 4,4 5,6 0,3 5,9 4,0 

Люксембург 3,8 1,2 5,0 0,5 5,5 4,5 0,1 4,6 4,3 

Угорщина 4,6 0,2 4,8 0,3 5,1 4,7 0,3 5,0 5,5 

Мальта 5,0 0,8 5,8 - 5,8 5,2 0,5 5,7 4,7 

Нідерланди 6,2 2,4 8,5 0,6 9,1 7,9 0,0 7,9 7,5 

Австрія 6,6 1,2 7,8 0,8 8,6 7,1 0,3 7,4 6,1 

Польща 4,1 0,4 4,4 0,5 4,9 4,4 0,2 4,6 3,2 

Португалія 5,8 0,2 5,9 - 5,9 5,9 0,1 6,0 4,6 

Румунія 3,6 0,3 3,9 - 3,9 3,9 0,2 4,1 3,3 

Словенія 5,2 0,9 6,1 0,4 6,4 6,2 0,4 6,6 6,4 

Словаччина 5,5 0,0 5,5 0,4 5,8 7,0 0,1 7,1 5,1 

Фінляндія 5,7 1,3 7,0 0,4 7,4 6,7 0,4 7,1 6,2 

Швеція 6,5 2,7 9,2 0,6 9,8 6,3 0,4 6,7 6,4 

Велика 

Британія 
6,7 1,2 7,9 0,3 8,2 7,2 0,2 7,4 9,4 

Норвегія 6,0 2,5 8,5 0,5 9,0 7,6 0,4 8,0 6,0 

Джерело:[401] 
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Разом з тим зазначимо, що державні витрати на фінансування 

соціальних функцій держави становлять понад половину загальних 

державних витрат в усіх досліджуваних країнах. Майже на 20% менші обсяги 

державного фінансування таких соціальних функцій мають Румунія (58,9%) 

та Угорщина (58,3%). 

 

Рис. 1.3. Частка державних витрат на соціальні функції  

(соціальне забезпечення, охорона здоров'я, освіта, реакреація, культура та 

релігія) у країнах ЄС та США у 2017 р., % до загальних державних витрат 

Джерело: [292] 

Галузеві проекції використання фіскального простору для 

фінансування соціальних функцій, а саме соціального захисту, охорони 
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здоров'я, освіти та культури в різних типах держави добробуту є відмінними 

(рис. 1.4). Так, незважаючи, на те, що державне фінансування соціальних 

функцій загалом у Греції є найменшим, державні витрати на соціальний 

захист та соціальне забезпечення є одними з найбільших серед країн ОЕСР. 

 

Рис. 1.4. Структура державних витрат на соціальні функції у країнах 

ЄС та США у 2017 р., % до загальних державних витрат 

Джерело: [292,300] 
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Отже, кожна країна використовує фіскальний простір для соціальних 

функцій та вибирає домінуючий механізм його формування, а саме 

податковий та (або) страховий відповідно до культурно-історичних традицій 

суспільства та ролі держави у фінансуванні соціальних функцій. 

В Україні існує розгалужена система фінансування соціальних функцій 

держави і, за класифікацією МОП, наша країна включена до групи країн із 

повним соціальним забезпеченням. Загальна сума витрат зведеного бюджету 

України на соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я, 

освіту, духовний та фізичний розвиток у 2018 р. становила18,67 % ВВП (рис 

1.5), що на 1,12 % ВВП менше ніж у 2017 р., а також ці витрати склали 

 53,13 % загальних витрат зведеного бюджету України. 

 

Рис. 1.5. Частка витрат зведеного бюджету України на фінансування 

соціальних функцій держави3 у ВВП за 2007–2018 рр., % ВВП 

Джерело: за даними Державної казначейської служби України. 

 

Серед соціальних функцій держави найбільші обсяги фінансування мають 

витрати на соціальний захист та соціальне забезпечення (рис. 1.6), які у 2018 

р. становили 8,69% ВВП та 24,75% загальних витрат зведеного бюджету 

України (додатки 4–6).  

 
3 Загальна сума витрат зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я, 

освіту, духовний та фізичний розвиток. 
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Державні витрати на охорону здоров'я у 2018 р. становили 3,26% ВВП та 

9,27% загальних витрат зведеного бюджету, на освіту – 5,90% та 16,80%, на 

духовний та фізичний розвиток – 0,81% та 2,32% відповідно.  

 

 

Рис. 1.6. Структура витрат зведеного бюджету України на соціальні 

функції4 у 2018 р., % 

Джерело: за даними Державної казначейської служби України. 

Порівняльний аналіз створеного фіскального простору для фінансування 

окремих соціальних функцій в Україні та країнах ОЕСР і його структури дає 

можливість зробити висновок про менший його обсяг в нашій країні. 

Незважаючи на те, що аналіз динаміки номінальних державних витрат на 

фінансування соціальних функцій в Україні за період 2007–2018 рр. (рис. 1.7) 

свідчить про їх постійне зростання, загальний обсяг державного 

фінансування визначених соціальних функцій, оцінений у % ВВП, не має 

сталої тенденції (див. рис. 1.5).  

 
4 Витрати зведеного бюджету України на соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я, освіту, 

духовний та фізичний розвиток. 
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Рис. 1.7. Динаміка витрат зведеного бюджету України на фінансування 

соціальних функцій (соціальний захист та соціальне забезпечення, охорона 

здоров'я, освіта, духовний та фізичний розвиток) за 2007–2018 рр., млрд грн 

Джерело: за даними Державної казначейської служби України. 

 

Однією із основних проблем створеного механізму фінансування 

соціальних функцій в нашій країні є те, що він не покриває зростаючих 

соціальних ризиків для цільових груп населення, а також не відповідає 

сучасним соціальними потребам українського суспільства. Поряд із цим в 

Україні існує необхідність забезпечення стійкості системи державних 

фінансів. Враховуючи означене, проблема формування фіскального простору 

для України є нагальною та актуальною. Отже, динаміка розвитку 

економіки та соціально-економічні проблеми посткризового періоду 

змінили не тільки масштаби, форми і механізми практичної реалізації, а й 

потребують поглиблення теоретичних досліджень механізму формування та 

використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій 

держави. Як свідчить міжнародний досвід, сучасною домінуючою світовою 
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тенденцією у формуванні фіскального простору для соціальних функцій є 

перехід від системи соціальних гарантій, заснованої на бюджетному покритті 

та субсидуванні наслідків соціальних ризиків, до переважно заходів 

соціальної підтримки, що базуються на формах страхового захисту, 

зумовлює необхідність розвитку нових підходів до фінансування соціальних 

функцій держави.  

Якщо фінансування соціальних функцій держави базується не тільки 

на бюджетному, а й на субсидіарних та страхових принципах зниження 

соціальних ризиків, це дає змогу органічно поєднувати інтереси суб'єктів 

системи захисту населення, її економічні та соціальні елементи і 

реалізовувати фінансову спрямованість інституту соціальних гарантій і 

соціальної підтримки. Безумовно така система має багато фактичних та 

латентних викликів, проте заснована на базі цих принципів система 

фінансування соціальних функцій держави дає можливість виявити 

ефективні форми і джерела формування фінансових ресурсів соціального 

захисту та обґрунтувати напрями їх використання з метою виконання функції 

не тільки розподілу та відтворення, а і накопичувальної, що вимагає чіткої 

дефініції (класифікації) фінансових ресурсів та уведення до їх складу 

нетрадиційних інноваційно-інвестиційних складових. 

 

1.2. Криза держави добробуту в контексті зміни концептуальних 

підходів до фінансування соціальних функцій 

Сучасний світ перебуває в континуумі змін, процеси якого 

визначаються перетворенням глобальної моделі економічного розвитку. Нові 

виклики і зміни, обумовлені загостренням базових проблем сучасної 

цивілізації, охоплюють внутрішні та зовнішні аспекти розвитку економіки та 

суспільства. Рівень соціального захисту у світі наразі є найвищим за всю 

історію існування людства. Однак підходи до формування та фінансування 

соціальних функцій держави продовжують розвиватися шляхом подолання 
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нових викликів. Міжнародна асоціація соціального забезпечення визначила 

основні глобальні виклики, які, на нашу думку, обумовлюватимуть зміни 

фіскального простору та вимагають нових підходів до фінансування 

соціальних функцій держави[395]:  

– старіння населення; 

– усунення "розриву" в покритті населення різними формами 

соціального захисту; 

– нерівність протягом життєвого циклу людини; 

– науково-технічний прогрес; 

– фінансування та організація охорони здоров'я, у тому числі 

довготривалий догляд; 

– ринки праці та цифрова економіка; 

– зайнятість молодих працівників; 

– нові ризики, кризи та екстремальні події; 

– соціальний захист мігрантів; 

– зростання очікування населення.  

Кожен період кризових трансформацій змінює підхід до управління та 

організації соціальної сфери та, відповідно, формування фіскального 

простору для її фінансування – як механізму перерозподілу національного 

доходу між різними соціальними групами з метою забезпечення стійкості 

суспільства та створення умов для економічного зростання та сталого 

розвитку. Отже, очевидно, що в певному сенсі соціальні функції держави 

кожної країни зазнають постійних змін як механізм протидії, профілактики та 

подолання визначених соціальних викликів. Тож нові інститути формуються 

у відповідь на постійно виникаючі виклики та проблеми[135]. Одним із 

найбільш важливих подій за останнє сторіччя стало формування та 

впровадження концепції соціальної держави [27] або держави добробуту5. 

Держава добробуту є особливим етапом розвитку державності в 

індустріальному, постіндустріальному, інформаційному суспільстві. 

 
5 Далі будемо використовувати означені терміни як синоніми.  
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Необхідність фінансування більшого переліку соціальних функцій та надання 

відповідних соціальних послуг обумовила виникнення у громадян соціальних 

прав, а у держави – соціальної відповідальності. Держава взяла на себе ряд 

соціальних функцій, таким чином здійснивши перехід до свого нового типу – 

держави добробуту[3].  

Держава добробуту – це такий тип держави, коли сама вона та (або) 

мережа соціальних інститутів відіграє важливу роль у захисті та підтримці 

економічного та соціального добробуту громадян[419]. Ідеологія формування 

держави добробуту заснована на принципах рівності, справедливості 

розподілу багатства та суспільної відповідальності за осіб, які не можуть 

подбати за себе[27]. Реалізація таких функцій потребує формування 

фіскального простору відповідного типу.  

Відповідно до обґрунтування К. Оффе, "історично держава добробуту 

стала комбінацією наслідків дії різних факторів, що змінюються за 

структурою в різних країнах: соціально-демократичного реформізму, 

християнського соціалізму, освіченої консервативної політичної та 

економічної еліти та великих галузевих профспілок"[350]. Така держава має 

потенціал до регулювання умов існування людей шляхом встановлення такої 

рівноваги свобод та суспільних благ, яка б забезпечувала кожному 

можливість гідного життя[131].  

Увесь період історичного існування держави добробуту в науковій 

економічній, політологічній та соціологічній літературі триває дискусія щодо 

сутності поняття, його основних форм та функцій і до сьогодні консенсусу з 

цього питання досягнуто. Як зауважує Т. Чубарова, термін "держава 

добробуту" (англ. – welfare state) виник у Великій Британії та став основою 

британського визначення концепції, німці традиційно використовують термін 

"соціальна держава" (нім. – sozialstaat)[212]. У Франції концепція відома під 

назвою "держава-захисник", а у скандинавських країнах – "будинок для 

народу".  
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Найбільш важливі проблеми теоретико-методологічного дослідження 

функціонування держави добробуту в сучасній науці такі: 

– відсутність єдиних теоретичних і методологічних підходів до 

трактування держави добробуту та універсального набору її критеріїв та 

ознак; 

– проблема існування різних форм держави добробуту та функцій, що 

нею надаються та фінансуються в історичному контексті; 

– формування та ефективне використання фіскального простору 

держави добробуту; 

– вибір оптимальних форм фінансування соціальних функцій у 

різних типах держави добробуту; 

– існування різних синонімів визначення поняття "держава 

добробуту", що створює передумови до формування різних підходів до 

дослідження засад її формування та діяльності. 

Незважаючи на це, дослідження теоретичних підходів та практичних 

засад формування механізму функціонування різних типів держави 

добробуту дає змогу визначити потенційні виклики фінансування соціальних 

функцій держави в майбутньому, сприяти розробленню необхідних реформ з 

урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін.  

Як зазначалося в попередньому розділі, термін соціальна держава був 

запропонований Л. Штейном. Однак один із найбільших імпульсів 

формуванню основи ідеології держави добробуту, її фінансової моделі 

надали напрацювання Дж. Кейнса, Дж. Беверіджа, Л. Ерхарда. З точки зору 

кейнсіанської економічної школи держава добробуту більшою мірою і стала 

досліджуватися не як тягар для економіки, а як вбудований економічний та 

політичний стабілізатор. Багатофункціональний характер, потенціал для 

одночасного подолання соціальних ризиків надали механізму 

функціонування держави добробуту привабливості та сприяли поширенню у 

багатьох країнах[212]. 
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Відповідно до визначення Т. Маршала, держава добробуту є 

особливим поєднання демократії, добробуту та капіталізму. За допомогою 

оподаткування в державі добробуту здійснюється перерозподіл багатства, 

завдяки чому громадянам, незалежно від отриманого доходу, надаються 

безоплатні послуги у сфері освіти, охорони здоров'я та адресні програми 

соціальної допомоги вразливим верствам населення[333].  

У різних країнах фінансування державою соціальних функцій 

спрямоване на подолання визначеного переліку соціальних проблем, 

зважаючи на різні уявлення про справедливе суспільство та механізми його 

досягнення. Цим обумовлені істотні міжкраїнні відмінності щодо природи 

державного втручання, особливості соціальної диференціації, принципи 

перерозподілу суспільних благ у суспільстві, потенціал фіскального простору 

країн.  

Поняття соціальної держави закріплено в конституціях багатьох країн, 

а саме: Франції, Німеччини, Іспанії, Туреччини, Македонії, Словенії, 

Хорватії, Румунії, України, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, 

Таджикистану, Венесуели та інших[142].  

Держава добробуту є багатоаспектним феноменом, дослідження якого 

неможливо обмежити рамками однієї науки або одного логіко-

методологічного підходу. Разом із тим співвідношення та домінування 

ключових ознак державних або ринкових інститутів у соціальній сфері, 

частки державного фінансування соціальної сфери закладає основу для 

виокремлення різних типів та класифікації моделей держави добробуту[71]. 

Як наслідок, у наукових колах виникла дискусія, в рамках якої науковці 

виокремлюють та порівнюють між собою різні моделі держави добробуту та 

підходи до їх фінансування (табл. 1.5).  

Одна з перших типологій моделей держави добробуту була складена 

Р. Тітмуссом[414]. На жаль, дослідник не деталізував опис засад 

функціонування окреслених типів держави добробуту, тільки надав його 

стислі ознаки.  
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Р. Тітмусс виокремив три моделі держави добробуту. Залишкова 

модель держави добробуту базується на передумові, що потреби індивіда 

повинні бути забезпечені через ринок. У цій моделі держава має втручатися в 

економіку тільки тоді, коли виникають провали ринку, але ці втручання є 

тимчасовими[414].  

Відповідно до принципів "індустріальної моделі досягнень" роль 

держави добробуту є суттєвою та може доповнювати систему економічних 

інститутів. Інституційно перерозподільна модель держави добробуту 

заснована на тому, що головним гарантом суспільного добробуту є 

об'єднаний суспільний інститут, який забезпечує фінансування соціальних 

послуг поза ринком відповідно до визначених потреб населення[211].  

Незважаючи на визначені ознаки та групування моделей держави 

добробуту, при формуванні суспільних інститутів добробуту, відповідно до 

рівня економічного розвитку, соціальних та економічних потреб населення, 

фіскального потенціалу держави, кожна країна проходила власний шлях. 

Однак найбільш відому класифікацію держави добробуту розробив  

Г. Еспін-Андерсен за ознаками доступності, охоплення населення та рівня 

перерозподілу доходів у рамках фінансування систем соціального 

забезпечення у країнах – членах ОЕСР[276]. Науковець розробив індекс 

декомодифікації, що визначає рівень, відповідно до якого соціальна 

політика пом'якшує класовий поділ у суспільстві та зменшує товарний 

статус праці. В умовах, якщо держава надає особі соціальну підтримку 

незалежно від її участі на ринку праці, держава таким чином послаблює 

товарний статус праці, втіленої в працівнику, здійснюючи декомодіфікацію. 

Аналіз індексу декомодифікації визначено дослідником у сфері пенсійного 

забезпечення, зайнятості та тимчасової непрацездатності (хвороби). Окрім 

цього, Г. Еспін-Андерсен для класифікації визначав роль держави 

добробуту в зменшенні або наслідуванні соціальної стратифікації у 

суспільстві, а також домінуванні функцій держави, ринку та родини у 

фінансуванні та наданні соціальних послуг[277].  
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Таблиця 1.5 

Систематизація підходів до класифікації держави добробуту  

АВТОР 

 

КРИТЕРІЇ 

 

ВИДИ РЕЖИМІВ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ 

 

Г. Еспінг-

Андерсен 

(1990) 

Декомодифікація. 
Соціальна стратифікація. 

Співвідношення 

державного та 
приватного фінансування 

та надання соціальних 

послуг 

Ліберальний: 

Австралія 

Канада 

Ірландія 
Нова Зеландія 

Велика Британія 

США 

Консервативний: 

Фінляндія 

Франція 

Німеччина 
Японія 

Італія 

Швейцарія 

Соціал-демократичний: 
Австрія 

Бельгія 

Нідерланди 
Данія 

Норвегія 

Швеція 

С. Лейбфрід 

(1992) 

Соціальні права 

населення. 
Базовий дохід 

Англосаксонський 

Модель Беверіджа: 

Австралія 

Нова Зеландія 
Велика  

Британія 

США 

 

 

Модель  

Бісмарка: 

Австрія 

Німеччина 

Скандинавський: 

Данія 

Фінляндія 

Норвегія 
Швеція 

Латинський: 

Франція 

Греція 

Італія 
Португалія 

Іспанія 

Ф. Кастлес,  

Д. Мітчелл  

(1993) 

Загальні витрати на 

соціальний захист та  

забезпечення. 
Рівність отриманих 

виплат 

Ліберальний: 

Ірландія 

Японія 
Швейцарія 

США 

Консервативний: 

Німеччина 

Італія 
Нідерланди 

Гегемонія: 

Бельгія 

Данія 
Норвегія 

Швеція 

Радикальний: 

Австралія 

Нова Зеландія 
Велика  

Британія 

О. Кангас 

(1994) 

Кластерний аналіз на 

основі декомодифікації 

Ліберальний: 

Канада 

Британія 

Консервативний: 

Австрія 

Німеччина 

Італія 
Японія 

Нідерланди 

Соціал-

демократичний: 

Данія 

Фінляндія 
Норвегія 

Швеція 

Радикальний: 

Австралія 

Ірландія 

Нова Зеландія 
Велика  

Британія 

К. Рагін 

(1994) 
Декомодифікація 

Ліберальний: 

Австралія 
Канада 

Швейцарія 

США 

Корпоратистський: 

Австрія 
Бельгія 

Фінляндія 

Франція 

Соціал-

демократичний: 
Данія 

Норвегія 

Швеція 

Не визначений: 

Німеччина 
Ірландія 

Японія 

Нідерланди 
Нова Зеландія 

Велика  

Британія 

М. Феррера 

(1996) 

Рівень покриття 

державними соціальними 

програмами.  
Коефіцієнт  

заміщення. 

Рівень бідності 

Англосаксонський: 

Ірландія 

Велика  
Британія 

Бісмаркський: 

Австрія 

Бельгія 
Франція 

Німеччина 

Люксембург 
Нідерланди 

Швейцарія 

 

Скандинавський: 

Данія 

Фінляндія 
Норвегія 

Швеція 

Південний: 

Греція 

Італія 
Португалія 

Іспанія 

Дж. Бонолі 

(1997) 

Соціальні витрати, % 

ВВП. 

Соціальні витрати, що 
фінансуються за рахунок 

податків та страхових 

внесків, % державних 
витрат 

Британський: 

Ірландія 

Велика  
Британія 

Континентальний: 

Бельгія 

Франція 
Німеччина 

Люксембург 

Нідерланди 

Північний: 

Данія 

Фінляндія 
Норвегія 

Швеція 

Південний: 

Греція 

Італія 
Португалія 

Іспанія Швейцарія 

В. Корпі, Дж. 

Пальме 

(1998) 

Інституційні особливості 

формування держави  
добробуту 

Базовий  

безпековий: 

Канада 

Данія 

Ірландія 

Нідерланди 
Нова Зеландія 

Швейцарія 

Велика Британія 
США 

 

Корпоратистський: 

Австрія 

Бельгія 

Франція 

Німеччина 

Японія 

Охоплюючий: 

Фінляндія 

Норвегія 

Швеція 

Цільовий: 

Австралія 

С. Піцурелло 

(1999) 
Декомодифікація 

Ліберальний: 

Канада 

Ірландія 

Велика Британія 
США 

Консервативний: 

Німеччина 

Нідерланди 

Швейцарія 
 

Соціал-

демократичний: 

Бельгія 

Данія 
Норвегія 

Швеція 

Консервативн

о 

Бісмаркський: 

Австрія 
Фінляндія 

Франція 

Італія 
Японія 

 

 

Радикальний: 

Австралія 

Нова  

Зеландія 
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  Продовження табл. 1.5 
АВТОР КРИТЕРІЇ ВИДИ РЕЖИМІВ ДЕРЖАВИ ДОБРОБУТУ 

М. Каутто 

(2002) 

Витрати на соціальний 
захист та соціальне  

забезпечення. 

Соціальні трансферти та 
виплати 

Трансфертний підхід: 

Бельгія 

Нідерланди 
Австрія 

Італія 

Сервісний підхід: 

Швеція 

Норвегія 
Фінляндія 

Німеччина 

Велика Британія 

Слабкий підхід: 

Ірландія 

Греція 
Португалія Іспанія 

К. Бамбра 

(2005) 

Медичні послуги. 

Декомодифікація 

Ліберальний: 

Австралія 

Японія 
США 

Консервативний: 

Австрія 

Бельгія 
Канада 

Данія 

Франція 
Італія 

Соціал-

демократичний: 

Швеція 
Норвегія 

Фінляндія 

Консервативн

а підгрупа: 

Німеччина 
Швейцарія 

Нідерланди 

Ліберальна підгрупа: 

Ірландія 

Велика Британія 
Нова Зеландія 

М. Шредер  

(2008)* 

Показники фінансування 

соціальних функцій. 

Показники ринку праці. 

Показники системи 

охорони здоров'я 

Перший: 

Франція 
Австрія 

Бельгія 

Нідерланди 

Португалія 

Італія 

Іспанія 
Німеччина 

Другий: 

Швеція 
Данія 

Фінляндія 

Норвегія 

 

Третій: 

Велика Британія 
Нова Зеландія 

Австралія 

Канада 

Ірландія 

США 

Четвертий: 

Швейцарія 
 

П'ятий: 

Японія 
 

Й. Вруман 

(2009)** 

Два виміри: 

(понад 50 показників): 

- універсально-
специфічний; 

- залишково-

екстенсивний 

Ліберальний: 

Австрія 

Велика  
Британія 

Канада 

США 

Корпоратистський: 

Німеччина 

Бельгія 
Франція 

Соціал-

демократичний: 

Данія 
Швеція 

Норвегія 

Гібридний: 

Нідерланди 

В. Стой 

(2014)*** 

Державні витрати на 

фінансування соціального 
захисту. 

Моделі зайнятості 

Ліберальний: 

Австралія 

Канада 
Фінляндія 

Франція 

Ісландія 
Ірландія 

Нова Зеландія 

Велика Британія 

Консервативний: 

Австрія 

Бельгія 
Німеччина 

Нідерланди 

Швейцарія 
США 

Соціал-

демократичний: 

Данія 
Швеція 

Норвегія 

Рудиментарний: 

Чехія 

Греція 
Угорщина 

Італія 

Польща 
Португалія 

Словаччина 

Іспанія 

* [380] 

**[417] 

***[391] 

Джерело: сформовано автором на основі: [237, 282, 361] 

За допомогою такого методичного підходу країни ОЕСР науковець 

систематизує за трьома типами держав добробуту – ліберальним, 

консервативним та соціал-демократичним (табл. 1.5). Особливою ознакою 

ліберального типу країн у класифікації Г. Еспін-Андерсена є провідна роль 

фінансових програмам адресної соціальної підтримки вразливих верств 

населення, а обов'язкове соціальне страхування виконує допоміжні функції. 

Держава активно сприяє поширенню усіх форм приватного соціального 

страхування, у тому числі у сфері охорони здоров'я[277]. 

Так, навіть у 2019 р. США відповідає цим класифікаційним ознакам 

ліберальної держави добробуту. Проте дослідження сучасних особливостей 

фінансування соціального захисту та охорони здоров'я, а також охоплення 

населення такими програмами в Австралії, Великій Британії, Канаді та 
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Японії дозволяє зробити висновок, що ці країни не підпадають під 

класифікацію Г. Еспін-Андерсена, що була розроблена у 1990 р. 

Країни, визначені Г. Еспін-Андерсеном як консервативні держави 

добробуту, переважно здійснюють фінансування соціальної та медичної 

допомоги за рахунок соціального страхування, а фінансування програм 

адресної соціальної підтримки виконує допоміжні функції[140]. 

Вертикальний перерозподіл доходів у консервативному типі держави 

добробуту також дуже незначний. Загалом у країнах цього типу існує 

високий рівень державного втручання та фінансування соціальних функцій. 

Країни, які класифіковано як соціал-демократичні держави добробуту, мають 

найвищий рівень перерозподілу доходів, який дозволяє зменшувати 

нерівність та стратифікацію суспільства за рівнем доходу, втім цілком не 

ліквідує його. Так, тільки скандинавські країни за методичним підходом Г. 

Еспін-Андерсена можна визначити як соціал-демократичні держави 

добробуту[276].  

Застосування термінів ліберальний, консервативний, соціал-демократичний 

до різних типів держав добробуту підходів до фінансування соціальних 

функцій держави обумовлено зручністю, оскільки такі терміни широко 

використовуються в сучасній науковій та практичній літературі[135]. Крім 

того, така класифікація має умовний характер[238].  

Проте, запропонований Г. Еспін-Андерсеном методичний підхід допомагає 

визначити основні відмінності між державами добробуту, їх системами 

фінансування соціального захисту та рівнем стратифікації в країні, а також 

виявити аспекти, які об'єднують групи країн, незважаючи на визначені 

відмінності. Такий підхід дає змогу визначити потенційний вектор реформ з 

метою розвитку та удосконалення механізмів фінансування соціальних 

функцій держави і розроблення найбільш ефективних форм надання 

відповідних благ та послуг населенню.  

Однак, як зазначає Т. Чубарова, що розглянуті методології є релевантними 

для дослідження держави добробуту в цілому, а при цільовому дослідженні 
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системи охорони здоров’я доцільним є використання зовсім інших типологій. 

Так, дослідниця, базуючись на дослідженнях французького науковця  

М. Морана вважає за доцільне використовувати термін «держава охорони 

здоров’я» (англ. – healthcare state) [136]. Використання такого терміну 

дозволяє говорити про розуміння ролі системи охорони здоров’я для 

суспільства з позиції врахування ролі держави в трьох сферах охорони 

здоров’я: споживання медичної допомоги, надання та вироблення медичної 

допомоги.  

За такими позиціями М. Моран виокремлює чотири групи «держава 

охорони здоров’я», залежно від того, наскільки принциповою є роль держави 

за окресленими позиціями[136]: 

- до першої групи, яка має умовну назву «сильна держава команди та 

контролю»,  віднесено: Велику Британію та Скандинавські країни: 

- типовим представником другої групи є США та має назву «держава 

постачальник»; 

- представниками третьої групи – «корпроратистської держави» - є 

Німеччина та Франція; 

- четверта група країн має умовну назву «держава слабкого управління та 

контролю».  

На наш погляд, використання різних підходів до розуміння сутності 

держави добробуту та їх класифікацій може бути обумовлена метою 

конкретного дослідження та потребою представлення альтернативних 

уявлень на розвиток процесів в країні.  

Тож, науковцями розроблено значну кількість класифікацій, заснованих на 

різних методичних підходах до визначення та оцінки держави добробуту. 

Переважна частина таких класифікацій базується на розробленому Г. Еспін-

Андерсеном методичному інструментарії або орієнтовані на його перевірку 

та удосконалення. Зокрема, розвиток підходу та його адаптації до сучасних 

умов та перевірці методичного інструментарію класифікації держави 
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добробуту, здійсненому в наукових працях Дж. Бонолі[251], К. Бамбра[238], 

К. Панкратца[361].  

Так, за обґрунтуванням французького науковця Дж. Бонолі та Д. 

Натайлі[251], деякі методичні підходи до класифікації держави добробуту є 

одномірними. Одні автори формують методологію, не оцінюючи різні 

проекції рівня добробуту населення країни, інші – досліджують фактори та 

структуру фінансування окремих соціальних функцій, зокрема в домінуючих 

моделях О. Бісмарка та В. Беверіджа[135]. Для формування двовимірної 

класифікації Дж. Бонолі доводить доцільність врахування частки загальних 

та державних соціальних витрат держави та частки фінансування соціальних 

функцій держави за допомогою страхових внесків та податкового 

фінансування.  

Цілком очевидно, що однією з ключових ознак сучасної держави 

добробуту є створення відповідного фіскального простору для державного 

фінансування соціальних функцій, яке суспільство готово спрямувати на 

визначені цілі та перерозподіляється в рамках законодавчо встановлених 

норм (рис. 1.8). 

Так, у країнах ОЕСР державне фінансування соціального захисту та 

соціального забезпечення відрізняється більше ніж удвічі і у 2018 р. 

становило від 14,4% ВВП в Ірландії до 31,2% ВВП у Франції. Досить високі 

показники державного фінансування соціального захисту фіксувалися також 

у скандинавських країнах, а також у Німеччині, Бельгії, Італії, Греції та 

Іспанії[309].  

У глобальній дискусії, яка відбувається сьогодні щодо перспектив 

розвитку держави добробуту на найближчі десятиліття, постійно постає 

питання про пропорції трансформації фіскального простору для 

фінансування соціальних функцій, які є гарантом суспільної стабільності 

будь-якої держави. Однак існує безліч факторів, здатних порушити 

існуючий баланс інтересів.  
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Рис. 1.8. Державне фінансування соціального захисту у країнах ОЕСР у 

2018 р.,% ВВП 

Джерело: [384] 
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та економічних стабілізаторів для держави[427]. Однак у таких умовах 

частина країн приймає рішення, спрямовані на посилення державного 

фінансування соціальних функцій держави, а інші – на зменшення ролі 

держави та зниження податків за рахунок згортання соціальних програм з 

метою підтримки фіскальної стійкості.  

Пріоритети різних типів держав добробуту та використання ними 

фіскального простору можна дослідити за допомогою аналізу зміни 

державних витрат на фінансування різних соціальних функцій за період 

розгортання світової фінансово-економічної кризи та за період посткризового 

відновлення (рис. 1.9, додатки 8, 9).  

Наслідуючи методичний підхід Г. Еспін-Андерсена, науковець зі 

США Т. Палей[360] запропоновував новий двовимірний підхід до 

класифікації держави добробуту (рис. 1.10). Базуючись на такому підході, 

існує можливість для формування та використання фіскального простору, а 

також класифікування держави добробуту. 

Основними факторами, за якими здійснено класифікацію, є такі:  

– співвідношення прямого державного фінансування соціальних функцій 

до державного субсидування приватного сектора для надання соціальних 

послуг; 

– співвідношення частки державних форм надання соціальної та 

медичної допомоги до частки приватних механізмів. 

Враховуючи підходи до розподілу повноважень, у тому числі 

приватному сектору, щодо надання та фінансування системи охорони 

здоров’я Т. Чубарова представляє також іншу типологію держав і наголошує 

на системоутворюючій її ролі у системі охорони здоров’я [136]. Так, 

«мінімалістична підхід» впроваджено у тих країнах, де домінує приватне 

фінансування та організація системи охорони здоров’я (США). «Мережний 

підхід» застосовано в країнах де фіскальний простір формується за різними 

модифікаціями страхових механізмів.  
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Рис. 1.9. Абсолютний приріст державного фінансування соціальних 

функцій за структурою у країнах ОЕСР за 2007–2016 рр., % до загальних 

державних витрат 

Джерело: розраховано автором за [300, 301,385] 
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«Національний чи державницький підхід» сформовано в країні за 

умови домінування державного фінансування та організації системи охорони 

здоров’я [136]. 

 

Рис. 1.10. Нова економічна таксономія держав добробуту за Т. Палей 

Джерело: [360] 
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були змушені почати використовувати систему соціального страхування та 

впроваджувати комерційні елементи в системі навіть державних соціальних 

послуг. Водночас у країнах, де фінансування соціальних послуг традиційно 

здійснювалася за рахунок страхування, виникла тенденція до використання 

бюджетних джерел[135]. 

У 80-х роках минулого століття держави добробуту зазнали ідеологічної 

кризи, в період якої під сумнів було поставлено питання ефективності 

методів державного втручання в економіку при вирішенні соціальних 

проблем[140]. Так, саме в цей час у наукових дискусіях стала активно 

обговорюватися доцільність впровадження різних механізмів фіскального 

коригування та зменшення обсягів державного фінансування соціальних 

функцій держави.  

Особливої гостроти полеміка щодо необхідності впровадження такої 

фіскальної політики з метою скорочення соціальних витрат держави набула 

через появу нової теорії держави добробуту П. Пірсонса, який показав, що 

політика розширення, теорія економічного функціоналізму та інші 

основоположні теорії не враховують нові фактори, що виникають після 

завершення "золотого століття" держави добробуту[135].  

 Починаючи з кінця ХХ – початку XXI ст. відбувається трансформація та 

здійснюється значний економічний, фіскальний та соціальний тиск на 

держави добробуту (рис. 1.11), до чого призвели виклики глобалізації, зміна 

просторових масштабів та характеру економічної діяльності, криза 

національної держави. 

Відповідно до висновків МОП, скорочення кількості робочих місць, а 

також зміна у структурі ринку праці та зайнятості, що викликані зростанням 

науково-технічного прогресу, автоматизацією та цифровізацією, а також 

старінням населення та посиленням конкуренції податкових систем, 

зумовлюватимуть появу деструктивних процесів у фіскальному просторі та 

організації соціального захисту, що спричинятиме новий етап кризи держави 

добробуту, у тому числі її окремих функцій[49]. 
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Рис. 1.11. Механізми сучасного тиску на державу добробуту 
   Джерело: складено автором на основі: [360] 
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У результаті таких глобальних тенденцій виникає також безліч нових, 

віртуальних інститутів, які докорінно змінюють характер виробничих 

відносин, залучених до них людей у просторі та часі таким чином, що дедалі 

зростаючий вплив їх діяльність здійснюють події, що відбуваються у 

віддалених частинах світу.  

Під тиском сучасних глобалізаційних викликів держави добробуту 

втрачають контроль над доходами від оподаткування через збільшення 

рівня транснаціоналізації корпорацій[28]. Водночас існує значний тиск на 

держави добробуту з вимогою створення для ринку політики, сприятливої 

для торгових інвестицій, у тому числі економії та скорочення витрат на 

фінансування соціальних функцій держави.  

За такого стану речей існує висока ймовірність зменшення 

фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави, що 

автоматично збільшуватиме присутність приватних механізмів у цій сфері. 

Слід зазначити, що приватні механізми не мають достатнього потенціалу 

об'єднання ризиків та їх перерозподілу, що потенційно може зменшити 

доступність соціальних благ та послуг, поглибити нерівність у країні[46]. Так, 

можна стверджувати, що в посткризових умовах економічного розвитку 

внаслідок впливу визначених викликів спостерігається процес "ерозії" 

соціальних амортизаторів, роль яких виконували соціальні видатки бюджету, 

що призводить до зростання нерівності та кризи держави добробуту. 

Одночасно глобальні виклики обумовлюють зростання попиту на 

функціонування держави добробуту та покриття дедалі більшого числа 

соціальних ризиків. Окрім цього, з розвитком економіки трансформуються 

засади існування як окремих груп, так і суспільства загалом, що потребує 

пошуків нових форм соціальних функцій та інноваційних підходів до їх 

фінансування. Внаслідок зменшення народжуваності, збільшення тривалості 

життя та зростання чисельності осіб, які не мають постійної зайнятості, 

збільшується кількість населення, яке потребує соціального захисту, 

медичної допомоги та інших суспільних послуг, що неминуче 
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обумовлюватиме прискорення зростання державних витрат на фінансування 

галузі. 

Такі процеси вимагають впровадження справедливих, інклюзивних та 

стійких систем, які б забезпечували необхідний рівень соціального захисту 

та високий рівень перерозподілу. Механізм фінансування таких систем, за 

визначенням МОП, повинен включати як податкові, так і страхові 

джерела[46].  

Отже, формується об'єктивний процес трансформації фіскального 

простору для фінансування соціальних функцій держави з урахуванням 

локальної економічної та культурної особливостей функціонування країни та 

враховуючи при цьому демографічні, безпекові та соціальні вимоги сучасного 

світу.  

Дедалі частіше в наукових публікаціях та практичних доповідях 

обговорюються потенційні негативні сценарії функціонування держави 

добробуту, а саме[135,140,136,360]:  

– завершення ери держави добробуту;  

– необхідність "демонтажу" держави добробуту; 

– мінімізація та зменшення присутності держави добробуту та 

фінансування соціальної допомоги тільки для окремих вразливих верств 

населення; 

– доцільність приватизації держави добробуту.  

Однак увага лише до найгостріших соціальних проблем суспільства 

бажаного не завжди гарантує бажаний ефект на довгострокову перспективу. 

За визначенням норвезького науковця Е. Райнерта, такі заходи зазвичай 

мають ознаки "паліативної економіки", спрямованої полегшити окремі 

найгостріші симптоми бідності, замість вирішення сутності самих проблем 

бідності та соціальної вразливості[91].  

Аналіз тенденцій функціонування держави добробуту протягом 

останніх декількох десятиліть дає можливість зробити такі висновки. 
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Підходи до фінансування держави добробуту та перелік виконуваних нею 

функцій визначається такими чинниками:  

– етапом циклу економічного розвитку країни; 

– домінуючою концепцією економічної теорії; 

– роллю держави у країні;  

– потенціалом фіскального простору та стійкістю системи державних 

фінансів; 

– історичною традицією та існуючою у країні моделлю соціального 

захисту; 

– структурою економіки та рівнем зайнятості у країні; 

– очікуваннями населення щодо виконання державою соціальних 

функцій; 

– посиленням впливу глобальних економічних та соціальних тенденцій 

на національну економіку;  

– прискоренням зміни демографічних соціальних та економічних 

тенденцій;  

– рівнем впливу глобальних ризиків на діяльність економіки та 

соціальної сфери. 

Протягом останнього десятиріччя держави добробуту перебувають під 

тиском зазначених факторів, що визначає їх трансформацію та, відповідно, 

збільшення або зменшення фінансування. Проведений аналіз дозволяє 

констатувати продовження кризи «держави добробуту», як теоретичної 

концепції, так і практичної реалізації. Така криза спричинена та базується на 

визначенні сучасних суперечностей фіскальної стійкості та фінансування 

соціальних функцій, які полягають у: мінімізації фіскального простору для 

соціальних функцій, фінансування яких необхідно здійснювати тільки для 

окремих вразливих верств населення; заміні критерію універсальності доступу 

до соціальних благ та послуг на адресність; домінуванні страхових принципів 

фінансування соціальних функцій над бюджетними; передачі виконання 

соціальних функцій приватному сектору. Усе це є свідченням переходу до 
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нового типу «держави соціальних інвестицій», як відповідь на визначені 

тектонічні зрушення в підходах до надання та фінансування соціальних 

функцій держави, які можна спостерігати в сучасному світі. Розвиток держави 

соціальних інвестицій передбачає зміни в такому контексті [136, 212]:  

- виявлення нових соціальних ризиків та їх подолання; 

- відхід від грошової соціальної допомоги;  

- перехід від подолання фактичних проблем до профілактики появи нових.  

Базуючись на такій позиці можна зазначити, що формування фіскального 

простору для виконання соціальних функцій держави буде змінюватися та 

державні витрати будуть перерозподіляти з одних соціальних функцій на інші. 

Такими цільовими соціальними функціями в державі соціальних інвестицій 

стають:  

- професійна освіта з метою інвестування в майбутніх працівників;  

- політика стимулювання самозайнятості; 

- соціальна допомога родині в частині соціальної підтримки дітей на їх 

навчання на етапі дошкільного віку.  

Окреслені виклики доводять необхідність проведення подальших 

досліджень та визначення: найбільш ефективних форм надання соціальних та 

інших суспільних послуг; оптимальних механізмів їх фінансування; 

середньострокових та довгострокових потенційних викликів для держави 

добробуту та заходів їх подолання.  

 

1.3. Фінансування соціальних функцій держави та 

нагромадження соціального капіталу 

 

Соціальний капітал завдяки своїм властивостям є вагомою передумовою 

сталого економічного розвитку, а також збереження та формування 

інституційної стійкості суспільства загалом. У сучасному суспільстві 

нагромадження та розвиток соціального капіталу прямо та опосередковано 
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залежать від характеру функціонування соціальних інститутів, діяльність 

яких спрямована на забезпечення суспільного добробуту в країні.  

Розпочаті в Україні сучасні реформи у системі охорони здоров'я, 

соціального захисту та пенсійного забезпечення, у сфері освіти обумовлені 

не тільки необхідністю впровадження нових механізмів розвитку соціальної 

сфери та формування дієздатних соціальних амортизаторів як інструментів 

соціальної підтримки населення державою, а й тим, що в Україні необхідно 

підвищити рівень суспільної довіри, соціальної згуртованості, що сприятиме 

нагромадженню соціального капіталу.  

Сучасні теоретико-методологічні підходи до розроблення ефективних 

механізмів фінансування соціальних функцій держави сьогодні формуються 

та досліджуються також у проекції соціального капіталу. Такі дослідження 

базуються на різних концептуальних позиціях авторів, іноді навіть 

протилежних, які можна систематизувати за такими блоками: 

– взаємозв'язок соціального капіталу та активності державного втручання в 

економіку та соціальну сферу;  

– взаємна заміна соціального капіталу та державних інститутів для 

виконання завдань надання соціальних послуг, зокрема, за достатнього рівня 

соціального капіталу потреба в присутності держави знижується; 

– збільшення обсягів фінансування соціальних функцій держави руйнує 

мережі соціального капіталу на мезо- та індивідуальному рівні; 

– збільшення обсягів фінансування соціальних функцій держави сприяє 

нагромадженню соціального капіталу в суспільстві. 

Розглянемо визначені теоретико-методологічні підходи детальніше. 

Проведений аналіз наукових праць із дослідження взаємозв'язків соціального 

капіталу та фінансування соціальних функцій держави відбувається за 

такими напрямами:  

– ієрархічні рівні формування, накопичення та відтворення соціального 

капіталу (глобальний рівень, макрорівень, мезорівень, індивідуальний 

рівень); 
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– тип факторів впливу (екзогенні та ендогенні);  

– види соціального капіталу (структурний, когнітивний) та форми 

соціального капіталу ("відкритий" (англ. – bonding), обмежений ("закритий") 

соціальний капітал (англ. – bridging), соціальний капітал, який об'єднує (англ. 

– linking)); 

– види соціальних функцій держави (охорона здоров'я, соціальний захист 

та соціальне забезпечення, освіта, культура та ін.); 

– механізм фінансування соціальних функцій держави (централізований та 

децентралізований; бюджетний та страховий; залучення приватного та 

громадського сектора тощо); 

– окремі базові детермінанти соціального капіталу суспільства (визначені 

соціальні цінності та норми; мережі соціальних зв'язків та відносин; загальна, 

міжособистісна та інституційна довіра; суспільні інститути; соціальна 

солідарність та згуртованість та ін.); 

– різновид блага (наприклад, соціальний капітал як суспільне, клубне, 

приватне благо); 

– сфери дослідження (економічні, соціологічні, політологічні, статистичні). 

Мейнстрімом наукової думки щодо взаємозв'язку соціального капіталу та 

активності держави у сфері фінансування соціальних послуг можна назвати 

точку зору представників неокласичної теоретичної школи про їх взаємну 

заміну. Так, наприклад, Л. Поліщук та Р. Меняшев доводять, що при 

достатньому нагромадження у країні соціального капіталу суспільство може 

частково заміщати державу у основній сфері повноважень – наданні суспіль-

них благ, у тому числі частково фінансуючи визначений перелік соціальних 

функцій держави[105]. Поряд із цим дослідники обґрунтовують навіть 

можливість односторонньої взаємозамінності соціального капіталу та 

держави. Так, за високого рівня соціального капіталу не потребуватимуться 

рівні значних коштів на фінансування соціальних функцій держави, а 

заміщення нестачі соціального капіталу державним контролем і 

формальними інститутами може виявитися неефективним, і в цій ситуації 
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взаємна доповнюваність переважатиме над взаємозамінністю. За 

визначенням науковців, причиною визначеної асиметрії є те, що соціальний 

капітал є більш "автономним" від держави, ніж держава від соціального 

капіталу[105]. 

Однак, на противагу таким науковим підходам, у скандинавських країнах 

широко представлені системні дослідження, де доводиться, що збільшення 

обсягів фінансування соціальних функцій держави сприяє нагромадженню 

соціального капіталу в суспільстві. Так, у роботах фінських науковців 

Р. Хагфорса та Й. Каяноя визначено залежність зміни державних соціальних 

витрат як однієї з основних ознак держави добробуту і різних форм 

соціального капіталу, а також нерівності[305]. Вони обґрунтували, що у 

країнах з вищим рівнем державних соціальних витрат та вищим рівнем 

покриття населення відповідними соціальними програмами спостерігаються 

вищі рівні загальної довіри, соціальної згуртованості. 

У дослідженнях німецьких науковців представлено теоретичне 

обґрунтування існування взаємозв'язку між більш комплексними системами 

соціального захисту населення основою формування сучасної держави та 

детермінантами соціального капіталу, зокрема соціальною згуртованістю 

суспільства[386].  

Емпіричні дослідження С. Кумлін та Б. Ротштейн показують, що розвиток 

державних інститутів соціального захисту та універсальна система доступу 

до відповідних послуг, яку вони вважають ключовою ознакою 

скандинавського типу держави добробуту, підвищують загальний рівень 

довіри в суспільстві[325]. За визначенням авторів, державне фінансування 

таких інститутів соціального захисту є безпосередньо інвестиціями у 

формування соціального капіталу. Також у цих дослідженнях визначено, що 

високі державні соціальні витрати та високі рівні соціального капіталу 

притаманні моделям держави добробуту скандинавського типу та не 

характерні для моделей добробуту південноєвропейського типу.  
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Взаємозв'язок між соціальним капіталом, державними витратами на 

соціальні функції, зокрема освіту та економічне зростання, визначені в 

роботах Дж. Панцетті. Науковець доводить, що соціальний капітал 

стимулює економічне зростання шляхом державного фінансування освіти. 

Так, країни з вищим рівнем соціального капіталу виділяють на державні 

витрати на освіту більшу частку ВВП[366].  

Отже, сьогодні з'являються нові наукові дослідження, в яких доводиться, 

що фінансування державою соціальних функцій обумовлює збільшення 

соціального капіталу шляхом: 

– збільшення рівня як загально довіри у суспільстві загалом, так і 

інституційної довіри до уряду зокрема; 

– подолання соціального виключення у визначених секторах соціальної 

сфери, в яких здійснюється державне фінансування соціальних програм, 

зменшення "атомізації" суспільства; 

– зменшення економічної депривації6 населення в доступі до медичної 

допомоги, соціального забезпечення, освітніх та культурних послуг; 

– зменшення опортуністичних настроїв у суспільстві.  

За останні два десятиріччя причинно-наслідкові зв'язки між соціальним 

капіталом, державними інститутами та економічним розвитком стали 

предметом численних досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Першими дослідженнями, які визначали взаємозв'язки соціального капіталу 

та економічного розвитку, були роботи Р. Патнема, який пояснював 

відмінності між економічним розвитком регіонів Італії за допомогою рівня 

накопичення соціального капіталу[101]. На його думку, залучення громадян 

до вирішення проблем суспільства як особлива складова соціального 

капіталу обумовлює та пояснює інституційну ефективність (чи 

неефективність) того або іншого суспільства. Наявність громадянського 

суспільства створює підґрунтя для забезпечення рівноваги та збалансування 
 

6 Економічна депривація – вимушена повна або часткова відмова від споживання певних 

благ та послуг унаслідок нестачі фінансових ресурсів або наявних територіальних бар'єрів 

доступу. Див: [56] 
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існування суспільства, а також для впорядкованої та ефективної роботи 

суспільних інститутів[101]. 

Соціальний капітал об'єднує в єдину мережу вже існуючі ресурси, підвищує 

їх потенціал та дає змогу використовувати їх у взаємозв'язку більш ефективно, 

ніж ресурси окремих суб'єктів[62]. У цьому контексті можна навести 

визначення М. Пелдема, який зазначав, що соціальний капітал це "клей, який 

допомагає мобілізувати додаткові ресурси суспільства на основі довіри людей 

один до одного"[359]. 

Використовуючи інституційний підхід до дослідження соціального 

капіталу, С. Нек, П. Коліє, В. Істелі аналізують вплив формальних інститутів 

на нагромадження соціального капіталу. На думку дослідників, добробут 

населення багато в чому залежить від злагодженості взаємодії, довіри при 

вирішенні державою соціально-економічних потреб суспільства. Із цих 

позицій П. Пінотті доводить, що вищий рівень загальної довіри в суспільстві 

обумовлює його нижчий попит на державне втручання в економіку та 

соціальну сферу, а корупцію, тіньову економіку пояснює недостатньою 

кількістю чесних людей в економіці[364]. У дослідженнях Д. Телла та М. 

Калош визначено, що низький рівень соціального капіталу в суспільстві та 

високий рівень корупції може призводити до високого попиту на державне 

втручання. Так, ці науковці зауважують, що під впливом недостатності 

державного втручання в економіку та, поряд із цим, за відсутності соціальної 

відповідальності бізнесу та високого рівня тінізації економіки у суспільстві 

виникають раціональні потреби щодо збільшення присутності держави в 

економіці та соціальній сфері. Каналом впливу в такому випадку є вибори, у 

процесі яких електорат не захоче підтримувати ліберальних політиків та 

обиратиме ті партії, які пообіцяють формування соціально-економічної 

політики з більш справедливим розподілом суспільних благ та впровадженням 

вищих ставок оподаткування для високоприбуткових видів діяльності та груп 

населення із високим рівнем доходу[365]. 
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Наукові праці П. Ашіона виявляють причини взаємного впливу якості 

державного регулювання та рівня накопичення соціального капіталу в 

суспільстві. Результатом цих досліджень став висновок про існування 

"пастки недовіри". Так, недовіра в суспільстві формує його попит на 

державне регулювання, а регулювання, в свою чергу, перешкоджає 

нагромадженню соціального капіталу. Прикладом потрапляння суспільств до 

"пастки недовіри", на думку автора, є розвиток перехідних 

постсоціалістичних економік, у яких спостерігається і високий рівень 

загальної недовіри в суспільстві, і запит населення на високий рівень 

присутності держави в економіці та соціальній сфері[224]. На основі аналізу 

даних соціально-економічного розвитку 90 країн М. Вулкок виявив, що 

рівень національного доходу на одну особу має тісний взаємозв'язок з якістю 

державного регулювання та соціальним капіталом, який він визначає як 

рівень громадських та політичних свобод у країні[423]. Однак дослідження 

Е. Глейзер та А. Шлейфер тенденцій зміни принципів державного 

регулювання у США у ХХ ст. доводить, що попит на державне втручання 

обумовлений перш за все несправедливістю існуючого рівня соціального 

розвитку[294]. 

Окремі науковці, зокрема А. Віссаріонов, визначають соціальний капітал 

суспільства як інвестиції у розвиток державних та суспільних інститутів, 

зв'язків та норм, що сприяють зростанню добробуту суспільства, 

стимулюванню економічного розвитку, зниженню рівня бідності, соціальної 

несправедливості тощо[19]. Ефект соціального капіталу зростає за умови 

раціонального фінансування соціальних функцій держави та встановлення 

дієздатної системи соціально-економічних взаємозв'язків як підґрунтя 

сталого економічного зростання та стабільного існування суспільства. Із цих 

позицій в Україні при розробленні нових кроків реформування та зміни ме-

ханізмів фінансування соціальних функцій держави доцільно враховувати 

особливості взаємного впливу механізму нагромадження соціального 

капіталу та функціонування державних інститутів, щоб стимулювати 
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формування необхідних суспільних, міжособистісних зв'язків, довіру в 

суспільстві, розвиток нових прогресивних форм публічно-приватної 

взаємодії. 

Розвиток та оптимальне структурування соціального капіталу 

забезпечуватиме консолідацію суспільних та індивідуальних  

соціально-економічних інтересів і рівновагу економічної системи країни. Тож 

у цьому процесі органи державної влади можуть внести свій внесок у 

формування соціального капіталу шляхом створення структури соціальної та 

економічної можливості залучення різних верств населення до розвитку 

економіки та існування суспільства.  

Дж. Коулман наголошує, що підґрунтям соціального капіталу слугує певна 

норма колективізму, готовність брати участь у процесі створення суспільного 

блага та спрямовувати ресурси на його досягнення[62]. Р. Патнем у процесі 

дослідження соціального капіталу пояснює такі процеси з позицій концепції 

комунітаризму[101]. Центральною тезою комунітаризму є ідея про позитивні 

права людини, визнаючи, що громадяни мають право вимагати від держави 

соціальні послуги, субсидії на житло та освіту, чисте природне середовище, 

загальну безкоштовну систему охорони здоров'я та інші ознаки соціальної 

держави. На цих засадах побудована скандинавська модель економічного 

розвитку з відповідним рівнем державного регулювання та особливостями 

формування соціальної політики. За дослідженнями шведських вчених, саме 

таке державне фінансування соціальних функцій забезпечує високий рівень 

нагромадження соціального капіталу у скандинавських країнах[1]. Зокрема, 

за розрахунками однієї з провідних дослідницьких організацій США 

"Legatum Іnstitute", що визначає рейтинг добробуту країн за відповідним 

індексом, соціальний капітал у скандинавських країнах, порівняно з іншими 

країнами світу, є високим. Зокрема, за рейтингом 2017 р., усі скандинавські 

країни увійшли до топ-20 країн із найвищим рівнем рейтингу за рівнем 

соціального капіталу[406].  
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За обґрунтуванням датського економіста К. Бйорнскова, підвищення рівня 

соціального капіталу у скандинавських країнах обумовлене та залежить від 

державних інвестицій у сферу освіти, а також підвищення зацікавленості 

людей та їх залучення до досягнення суспільно важливих цілей, а також 

справедливого механізму перерозподілу доходів[1]. 

Механізм взаємного впливу соціального капіталу та державних інститутів 

вивчають не тільки вітчизняні та зарубіжні науковці – дослідники 

соціального капіталу, а й експерти та політичні діячі. Зокрема, експерти 

Світового банку визначають соціальний капітал як довіру, суспільні цінності, 

релігійні переконання, на основі яких формуються норми та системи 

соціальних зв'язків (мережі), що відіграють роль традиційних, неформальних 

механізмів координації поведінки людей у суспільстві, а інститути 

визначають як організації (урядові установи, фірми, інститути 

громадянського суспільства, правоохоронні та судові органи тощо), 

формальні правила (державне регулювання, закони та конституція) та 

неформальні правила (традиції), які є механізмом координації поведінки 

людини. Так, експерти доводять, що ефективні повноцінні інститути 

здійснюють позитивний вплив на економічний розвиток, зумовлюючи його 

сталість і справедливість, забезпечуючи можливість довгострокової співпраці 

та нагромадження соціального капіталу. Слабкі неефективні інститути, 

навпаки, створюють атмосферу недовіри та невпевненості, зменшують або 

руйнують потенціал співпраці та партнерства і соціальний капітал[383].  

Усі форми соціального капіталу збільшують обсяг доступних індивідам 

ресурсів, що є однією із його провідних функцій. Соціальний капітал 

забезпечує доступ до суспільних благ, які можуть бути отримані через 

інвестування інших видів капіталу (фінансового, фізичного, людського)[120]. 

Однак забезпечення доступу до окремих суспільних благ є специфічною 

функцією соціального капіталу та не можуть бути отримані за умови його 

повної відсутності. Різні форми соціального капіталу мають різний 

інформаційний потенціал та потенціал підтримки[239]. Тому соціальний 
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капітал може виконувати функції суспільного контролю держави: якщо в 

суспільстві нагромаджено значний обсяг соціального капіталу та 

використовується він ефективно, то й держава працює ефективно і навпаки.  

Соціальний капітал має взаємозв'язок з якістю державних інститутів. Т. 

Скокпол доводить, що добробут суспільства не завжди підвищується у міру 

зменшення рівня державного втручання, оскільки тільки держава може 

підтримувати дієздатність інститутів громадянського суспільства. Л. Гуісо та 

П. Кахук на основі аналізу другої хвилі досліджень соціального капіталу у 

США не виявили зв'язку між нагромадженням соціального капіталу та 

ступенем державного регулювання економіки, а також впливом держави на 

зменшення "ерозії" соціального капіталу[304].  

Виявлення горизонтальних та вертикальних структур, які сприяють 

нагромадженню соціального капіталу, дасть державі змогу виокремлювати 

важливі напрями його формування. Горизонтальний канал впливу 

соціального капіталу знижує трансакційні витрати економіки та стимулює 

суспільство до самоорганізації і самостійного вирішення  

соціально-економічних проблем без участі держави. Вертикальний канал 

впливу соціального каналу сприяє підзвітності органів державної влади та 

підвищує якість державного регулювання економіки та якість державних 

послуг.  

Однак соціальний капітал може здійснювати негативний вплив на розвиток 

економіки та суспільства. Проявами ерозії соціального капіталу є соціальні 

дисфункції: корупційна діяльність, кримінальні громади, секти, вразливі 

верстви населення, доведені до стану відторгнення від суспільства, 

поширення в суспільстві негативних соціальних норм та цінностей, які 

супроводжуються зниженням усереднених норм соціальних відносин. 

Розвиток таких соціальних дисфункцій може призвести до негнучкості 

системи державного регулювання економіки, зростання безвідповідальності в 

органах державної влади та їх криміналізації.  
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Аналіз досліджень соціального капіталу в системах державного управління 

показує, що сучасний соціальний капітал, навіть у країнах з найвищим рівнем 

економічного розвитку, не позбавлений негативних проявів. Ф. Фукуяма 

зробив такі висновки: у США динаміка змін соціального капіталу за останні 

десятиріччя є негативною: рівень злочинності зростає, родинні цінності 

вироджуються, збільшується соціальна дезорганізація. Водночас низка країн 

(Японія, Республіка Корея) мають значно нижчі темпи зростання 

злочинності та відносну згуртованість родин (проте з одночасним 

зростанням дефіциту довіри у суспільстві). Аналізуючи існуючі сьогодні 

пояснення цих процесів: зростання бідності та (або) нерівності за доходами; 

загальне збільшення багатства у суспільстві; особливості сучасної системи 

державного соціального забезпечення; загальні культурні зрушення: занепад 

релігії та панування індивідуалістичних інтересів[182]. Ф. Фукуяма схильний 

відносити до найважливіших причин великого розриву зміни в культурних 

цінностях.  

Отже, держава може здійснювати прямий та опосередкований вплив на 

нагромадження соціального капіталу через формування відповідної стратегії 

державного регулювання. Проте це не означає, що слід впровадити жорсткі 

заходи політики формування соціального капіталу, оскільки ефект від їх 

реалізації може бути зворотним та зруйнувати ті сфери соціального капіталу, 

де він уже існує. Потребує розроблення та впровадження такий механізм, 

який би сприяв створенню умов для формування, нагромадження та 

відтворення соціального капіталу у різних проекціях його існування, 

оскільки саме соціальний капітал, згідно з твердженнями Ф. Фукуями, має 

"прихований резерв, який спрямовує розвиток суспільства". Відсутність 

сьогодні умов, необхідних для накопичення соціального капіталу, не 

закладає підґрунтя для майбутнього розвитку країни[208]. 

Тож виникає запитання, у який спосіб держава може шляхом 

фінансування соціальних функцій інвестувати у соціальний капітал? 

Реалізовувати такі заходи держава може на двох ієрархічних рівнях[258]: 

1) стратегії та державні програми, що мають опосередкований, проте 

широкий вплив на формування соціального капіталу через соціально-
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економічні відносини та взаємозв'язки (державне фінансування програм у 

сфері освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства);  

2) стратегії, які інтегрують та включають заходи, спрямовані на побудову 

соціального капіталу в суспільстві. Більшість програм на державному, 

регіональному та місцевому рівнях включають заходи впливу на джерела 

соціального капіталу з метою зміцнення громадянського суспільства та 

соціальної солідарності (державні витрати на соціальний захист та соціальне 

забезпечення, розвиток соціальних програм підтримки вразливих верств 

населення, сприяння розвитку соціальних партнерств та ін.).  

Організаційно-економічні механізми, які можуть сприяти нагромадженню 

соціального капіталу, повинні бути орієнтовані на формування відносин 

довіри між державою, бізнесом та суспільством, залучення та участь 

населення та бізнесу у вирішенні суспільних проблем, формування 

соціальної солідарності в суспільстві. Такими механізмами, наприклад, у 

сфері державних фінансів, можуть бути: розвиток різних форм публічно-

приватних партнерств; зниження рівня корупції та питомої ваги тіньових 

секторів економіки; формування системи транспарентності та підзвітності 

органів державної влади та місцевого самоврядування; удосконалення 

системи програмно-цільового бюджетування, що дало би можливість більш 

щільно ув'язати завдання та результати діяльності державних структур; 

полегшити умови ведення бізнесу; оптимізувати міжвідомчу взаємодію та 

скоротити дублюючі функції державних структур; впровадити нові форми 

фінансування та надання суспільних послуг; розвиток механізмів 

делегування повноважень через створення автономних саморегулюючих 

організацій, а також впровадження аутсорсингу функцій (які не пов'язані з 

основною діяльністю держави), бізнес-процесів. Розвиток механізмів 

делегування повноважень державних структур є певним проявом імпульсу 

формування соціального капіталу між державою та приватним сектором[10].  

Зважаючи на це, для розроблення стратегій соціально-економічного 

розвитку загалом та реформування системи фінансування соціальних 

функцій держави зокрема в Україні доцільно враховувати особливості 

взаємного впливу механізму нагромадження соціального капіталу та 
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функціонування державних інститутів з метою стимулювання формування 

необхідних суспільних, міжособистісних зв'язків, довіри у суспільстві, 

розвитку нових прогресивних форм публічно-приватної взаємодії.  

Незважаючи на те, що в Україні існує розгалужена система фінансування 

соціальних функцій держави і, за класифікацією МОП, наша країна включена 

до групи країн із повним соціальним забезпеченням, ця система не сприяє 

нагромадженню соціального та людського капіталу. Головними недоліками 

є: нерівномірність розташування суб'єктів надання соціальних послуг 

(концентрація у великих містах, стаціонарних закладах); розширення груп 

населення, які потребують соціальних послуг (існуюча система послуг не 

відповідає потребам вразливих верств населення); фінансові, територіальні та 

структурні бар'єри доступу до соціальних послуг; низька якість соціальних 

послуг; значна фрагментація підпорядкування соціальних послуг серед 

різних структур.  

Визначення взаємозв'язку фінансування соціальних функцій держави на 

формування та нагромадження соціального капіталу було досліджено нами на 

прикладі сфери охорони здоров'я. Рівень здоров'я населення є важливим 

показником соціально-економічного стану суспільства. Бідність, соціальне 

відчуження, слабкі системи охорони здоров'я населення та погані житлові 

умови слугують одними з основних причин незадовільного стану здоров'я 

населення країни.  

Багато науковців-економістів досліджують здоров'я як частину людського 

капіталу, звертаючи увагу на те, що його підтримка та зміцнення вимагають 

певних інвестицій, зокрема у ранньому віці. Відомо, що більш освічені люди 

уважніше ставляться до власного здоров'я, прагнучи продовжити активне 

довголіття. Здоров'я як вагома складова людського капіталу сприяє 

економічному зростанню за основними напрямами: забезпечує економіку 

трудовими ресурсами; підвищує продуктивність праці; формує додаткові 

потоки інвестицій та заощаджень; зберігає поточні витрати економіки на 

надання медичних послуг.  

У свою чергу слід зазначити, що наведені аспекти можна також 

досліджувати і як фактор соціального капіталу, зокрема, включення осіб до 
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соціальних, а в нашому випадку – освітніх, мереж сприяє зростанню рівня 

здоров'я (табл. 1.6).  

Таблиця 1.6  

Напрями впливу соціального капіталу на стан здоров'я населення 
 

Вид соціального 

капіталу 
Напрями  

Структурний 

соціальний 

капітал 

Мережна структура соціального капіталу визначає доступ населення до 

ресурсів, інформації, освіти тощо через відповідні комунікаційні канали, що 

впливають на здатність особи підвищувати індивідуальний рівень здоров'я. 

Соціальний капітал сприяє підвищенню дієвості профілактичних заходів, 

впровадженню нових медичних стандартів, зокрема, ґрунтуючись на 

розгалужених мережах формальних та неформальних соціальних 

взаємозв'язків (наприклад, поширення вакцинації, профілактика гострих 

інфекційних та вірусних захворювань тощо). Для бідних прошарків населення 

соціальний капітал більш вагомий з огляду на поширення профілактичних 

заходів, оскільки за їх відсутності особа з більшою ймовірністю понесе 

економічні збитки (втрата годувальника для родини, втрата роботи). 

Нагромаджений соціальний капітал може проявлятися в суспільстві через 

наявність мереж підтримки (як у межах окремої родини та групи, так і в межах 

суспільства), соціальна активність населення впливає на зменшення 

соціальної вразливості, соціальної ізоляції населення, як наслідок, 

скорочуються випадки самогубств, порушень психічного та фізичного 

здоров'я населення. 

Соціальний капітал сприяє зниженню диференціації в доступі населення до 

медичних послуг за територіальною, економічною, віковою та іншими 

ознаками. 

Когнітивний 

соціальний 

капітал 

Соціальний капітал може сприяти покращенню стану здоров'я населення 

внаслідок існування чи зміни позитивних соціальних норм та цінностей. Так, 

наприклад, куріння, вживання алкоголю, антисанітарні умови проживання 

значно впливають на загальний рівень здоров'я населення та глибоко пов'язані 

з культурними нормами, цінностями. Соціальні норми та мережі можуть 

пропагувати здорові або нездорові моделі поведінки та способи життя. 

Загальні цінності та норми впливають на рівень насильства в суспільстві, та, 

як наслідок, на здоров'я. 

Нагромадження соціального капіталу в системі охорони здоров'я сприяє 

підвищенню довіри до держави та її інститутів, консолідації суспільства, 

зростанню соціальної стабільності та, як наслідок, забезпеченню сталості 

соціально-економічного розвитку. 

Джерело: укладено автором. 

Упродовж останніх трьох десятиріч взаємозв'язки між соціальним 

капіталом та станом здоров'я населення стали предметом досліджень 

зарубіжних науковців, зокрема економістів, соціологів, політологів та ін. 

Незважаючи на досить короткий період уваги до взаємозв'язків між 

соціальним капіталом та станом здоров'я, результати досліджень вражають. 

Найбільш цікаві, на наш погляд, наведено у табл. 1.7.  
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Таблиця 1.7  

Аналіз досліджень взаємозв'язку соціального капіталу та стану здоров'я населення 

А
в

т
о

р
и

 

Країна дослідження, рік 

публікації дослідження, вихідні 
дані 

Індикатори соціального капіталу 
Індикатори стану  

здоров'я 
Результати Структурний соціальний 

капітал 

Когнітивний соціальний 

капітал 

І.
 К

ав
ач

і,
 Б

. 

К
ен

ед
і,

  

К
. 

Л
о

к
н

ер
 США, 

1997 р., 

міжсекторне опитування у 39 
штатах, соціально-економічні 

статистичні дані 

Виявлена корисність членства 

у громадських організаціях.  

Нерівність за доходами 

Соціальна довіра.  

Виявлена відсутність 

чесності 

Рівень смертності Позитивне збільшення рівня соціального капіталу (за кожними з 

чотирьох складових) негативно вплинуло на рівень смертності 

Р
. 

Р
о
у

з  Росія, 

1998 р.,  
міжсекторне опитування 

Залучення до формальних та 
неформальних мереж, на які 

особа може покластися в різних 

умовах, соціальна інтеграція 

Інституціональна довіра  Самооцінка фізичного та 
психічного здоров'я 

Соціальний капітал сприяє підвищенню фізичного та психічного 
здоров'я більше, ніж людський капітал  

Г
. 
В

еє
н

ст
р

а 

 Канада,  

2005 р., 

міжсекторне опитування 

Участь у різних видах 
громадських організацій  

та ступінь залучення  

до них  

- Самооцінка фізичного 
здоров'я. 

Індекс маси тіла. 

Хронічні захворювання. 
Емоційний стрес 

Високий ступінь залучення до громадських організацій позитивно 
впливає на обрані індикатори здоров'я 

Д
. 

Х
о

л
тг

р
ей

в
, 
Р

. 

К
р
о

сб
і 

 США, 

2004 р., 

міжсекторне опитування у  
48 штатах,  

соціально-економічні статистичні 

дані 

"Порівняльний індекс 

соціального капіталу",  

що включає 14 складових 

(залучення до громадських 

організацій, соціальна 
активність та ін.) 

"Порівняльний індекс 

соціального капіталу", що 

включає 14 складових 

(інституціональний рівень та 

міжособовий рівень довіри 
та ін.) 

 

Рівень захворюваності  

на туберкульоз 

"Порівняльний індекс соціального капіталу" 

має обернену залежність від рівня випадків захворюваності на 

туберкульоз 

М
. 
С

ай
п

у
ш

, 
Г

. 

С
ін

к
х
 Австралія, 

1999 р., 

екологічне дослідження та дані  

Австралійського бюро статистики 

П'ять індикаторів соціального капіталу: 

відсоток самотніх людей, які живуть окремо; 
рівень розлучень у країні, 

рівень безробіття, 

відсоток осіб, що втратили надію знайти роботу, 
рівень залучення до суспільних об'єднань 

Тривалість життя. 

Рівень  
смертності з різних причин 

Вищий рівень соціального капіталу за більшістю досліджуваних 

індикаторів суттєво пов'язаний з більшою тривалістю життя та 
нижчим рівнем смертності  

К
. 
С

ан
д

к
в
іс

т,
 М

. 
Л

ін
д

ст
р
о

м
, 
М

. 

М
ал

м
ст

р
о

м
, 
 

С
. 

Й
о

х
ан

со
н

 

Швеція, 

2004 р., 

щорічне  

опитування рівня життя 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Соціальна активність: релігійна, 

політична, а також залучення до інших 

соціальних мереж (сусіди, друзі) 

- Рівень  

серцево-судинних 

захворювань 

Особи з низьким рівнем участі у соціальних мережах мають 

підвищений ризик серцево-судинних захворювань 
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Продовження таблиці 1.7. 

А
в

т
о

р
и

 

Країна дослідження, рік 

публікації дослідження, вихідні 
дані 

Структурний соціальний капітал 
Когнітивний 

соціальний капітал 

Індикатори стану  

здоров'я 
Результати 

С
. 

А
л
і,

 М
. 

Р
о

св
ал

, 
Й

. 

М
ер

л
о
 

Швеція, 

2006 р., 

державна оцінка стану здоров'я 

Чотири комбінації показників рівня соціальної активності  

та загального рівня довіри: високий рівень активності / 
високий рівень довіри (високий рівень нагромадження 

соціального капіталу), високий рівень активності / низький 

рівень довіри ("атомізація суспільства"), низький рівень 
активності / високий рівень довіри ("традиціоналізм"), 

низький рівень активності / низький рівень довіри (низький 

рівень нагромадження соціального капіталу) 

Випадки інфаркту міокарда Низький рівень нагромадження соціального капіталу пов'язаний з 

випадками інфаркту міокарда, проте високий рівень активності / 
низький рівень довіри не має на це суттєвого впливу  

Р
.Ш

еф
ф

л
ер

, 
Т

. 
Б

р
ау

н
 

США, 

2005–2008 рр., 

штат  

Каліфорнія, 
статистичні соціально-економічні 

дані штату 

Індекс соціального капіталу Петріса 
(PSCI), який визначається як відсоток 

повної зайнятості у громадських 
організаціях 

- Рівень серцево-судинних 
захворювань та смертності від 

серцево-судинних 
захворювань (з урахуванням 

расових,  

територіальних ознак та 
економічної стратифікації). 

Рівень психічних 

захворювань. 
Кількість населення, яке 

палить, та попит на цигарки 

Виявлено обернену залежність між PSCI та рецидивами серцево-
судинних захворювань для осіб, які проживають  

у районах з низьким рівнем доходів. 
Виявлено обернену залежність між PSCI та психічними  

захворюваннями для осіб,  

які проживають у районах  
з низьким рівнем доходів.  

Виявлену пряму залежність між соціальним капіталом (зайнятість у 

релігійних організаціях) та здоровим способом 
життя (зменшення кількості осіб, які палять, та попиту на цигарки). 

Визначено обернену залежність між PSCI, доступом до медичної 

допомоги та рецидивів серцево-судинних захворювань для афро-

американського та азіатського населення Каліфорнії 

М
. 

Х
іп

а,
 Й

. 

М
ак

і,
 

О
. 

Ім
п

ів
аа

р
а,

 

А
. 

А
р
о

м
аа

 

Фінляндія, 

2007р. 
національна оцінка стану здоров'я 

Вільна участь у громадських 

організаціях, суспільна стабільність 

Міжособистісна 

довіра 

Рівень смертності з різних 

причин 

Вільна участь у громадських організаціях 

пов'язана з низьким рівнем смертності у чоловіків.  

Для жінок вищий рівень міжособистісної довіри знижує ризик 
передчасної смертності та смертності від серцево-судинних 

захворювань 

Б
. 

О
м

б
р

е,
 Л

.Р
о

к
к
о
, 
М

. 

С
ар

к
е,

  

К
. 

Х
ар

п
ф

ер
, 
М

. 
М

ак
к
і 

Велика Британія, 2009 р. 
Світове дослідження цінностей 

(WorldValuesSurvey) у країнах 

СНД, 
індикатори Світового банку з 

державного управління, 

міжсекторні опитування 

Участь у громадських організаціях. 
Інституційні індикатори: 

рівень тінізації економіки, 

трансакційні витрати на ведення 
бізнесу, 

виборча активність,  

захист від безробіття, 

пенсійні виплати, 

виплати з тимчасової втрати праце-

здатності 

Загальний рівень 
довіри, 

довіра до 

парламенту, 
армії, преси, 

громадських 

об'єднань та міліції 

Самооцінка стану  
здоров'я, 

відстань до найближчої 

медичної установи, лікаря; 
якість та доступ до чистої 

питної води 

Індикатори когнітивного соціального капіталу та участь у 
громадських організаціях позитивно впливають на стан здоров'я 

населення.  

Проте отримані оцінки позитивно змінюються залежно від рівня 
інституційного розвитку країн 

М
. 

Іс
л
ам

 

Швеція, 
2008 р., 

міжсекторне опитування, 

статистичні дані 

Виборча активність. 

Рівень злочинності 

-  Рівень 

 смертності з 

 різних причин 

Збільшення рівня соціального капіталу, а саме виборчої активності 

має помірний зв'язок зі зниженням  

смертності. 
Зниження рівня соціального капіталу (збільшення рівня злочинності) 

має зв'язок зі зниженням смертності 

Джерело: укладено автором на основі: [134,227,316, 286,316, 318, 348, 352]. 
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Посткризові особливості розвитку економіки України значно посилили 

економічне розшарування, що зменшує щільність соціально-економічних 

взаємодій, інституціональну довіру та, як наслідок, соціальний капітал 

суспільства. Отже, різний рівень доступу населення до медичних послуг 

зменшує соціальну згуртованість суспільства, "радіус довіри" до інститутів 

охорони здоров'я. Під доступом розуміють можливість громадянина 

отримати необхідний набір медичних послуг відповідно до потреби. Низький 

рівень довіри громадян України до системи охорони здоров'я свідчить про 

відсутність у системі менеджменту медичних установ розуміння важливості 

формування довіри пацієнтів. Формування довірчих відносин з пацієнтами є 

однією з умов досягнення основної мети діяльності установ охорони здоров’я 

– зміцнення суспільного здоров'я шляхом зниження втрат суспільства від 

захворюваності, інвалідності та смертності. Переважна кількість зарубіжних 

досліджень виявляють позитивний вплив соціального капіталу на стан 

здоров'я населення. Однак окремі дослідження свідчать про існування 

незначного взаємозв'язку або відсутність взаємозв'язку між досліджуваними 

параметрами, зокрема, це роботи В. Пуртінга (2006), С. Сабраманіана (2002), 

Г. Веєнстра (2002), К. Енгстрома (2008). Тут підкреслюється більша 

значущість впливу на стан здоров'я населення доходів та людського 

капіталу[351,367, 361,392].  

Проведені у окремих країнах наукові дослідження мали практичне 

впровадження у державних статистичних оглядах (разових або системних), 

наприклад, у США, Фінляндії, Швеції, Великій Британії, Австралії та Канаді.  

Міжнародні організації, такі як ВООЗ, Світовий банк, ОЕСР, враховують 

отримані емпіричні результаті при формуванні різних соціально-економічних 

програм розвитку та оцінці наслідків реформ, а також програм подолання 

епідемій та захворюваності населення, підвищення рівня доступності та 

охоплення медичними послугами населення країн та регіонів. Так, ВООЗ 

імплементував спеціальний "модуль соціального капіталу", за яким проводить 

"Світове дослідження здоров'я" (World Health Survey), що розкриває вплив 
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окремих складових соціального капіталу на здоров'я у країнах з різними 

рівнями доходів населення[384]. 

На жаль, в Україні цей напрям наукових досліджень тільки 

розпочинається. Водночас результати проведеного нами огляду досліджень 

свідчать про важливість розвитку цього наукового напряму для кращого 

розуміння того, як соціальний капітал сприяє формуванню здоров'я 

населення країни, а також удосконалення функціонування системи охорони 

здоров'я загалом.  

Проведений огляд зарубіжних досліджень взаємозв'язку соціального 

капіталу та стану здоров'я дає змогу зробити висновок про те, що вони 

переважно є фрагментарними, а також використовують обмежений набір 

індикаторів соціального капіталу та стану здоров'я населення, не 

розкривають взаємозв'язку соціального капіталу з основоположними 

економічними аспектами функціонування системи охорони здоров'я, існуючі 

оцінки ґрунтуються на масивах даних, що розкривають соціально-економічні 

тенденції 1980–1990-х років. Необхідний подальший аналіз взаємозв'язків 

соціального капіталу, стану здоров'я населення та функціонування системи 

охорони здоров'я. Враховуючи переваги та недоліки існуючих методичних 

підходів, нами поставлено завдання провести узагальнений аналіз 

взаємозв'язків соціального капіталу та фінансування охорони здоров'я. 

Складність отримання узагальненого аналізу зазначених взаємозв'язків 

соціального капіталу пов'язана перш за все із тим, що процеси формування 

соціального капіталу охоплюють багато різних процесів та не виражені 

одним комплексним показником. При проведенні аналізу індикатори 

соціального капіталу поділено на дві групи відповідно до видів соціального 

капіталу (структурного та когнітивного), а також детермінант соціального 

капіталу. Інформаційним джерелом аналізу став загальноєвропейський 

моніторинговий проект "Європейське соціальне дослідження" (European 

social survey), у якому брали участь держави ЄС та Україна, які й стали базою 

для порівняльною дослідження. Окрім цього, були використані дані 
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"Світового дослідження цінностей" (World value survey), звіту 

"TransparencyInternational", ВООЗ, "Всесвітнього опитування Ґеллапа" за 

відповідний період або останній доступний період.  

Оскільки отриманий масив вхідних даних включає індекси, кількісні 

показники, ранги, то для вирішення поставлених завдань проведено 

кореляційний аналіз (здійснено ранжування та розраховано коефіцієнти 

кореляції Спірмена) за допомогою прикладного пакета комп'ютерних 

програм Statistica (табл. 1.8). 

У таблиці наведено результати кореляційного аналізу, за якими 

статистична вагомість, а саме р-рівень (p-level) мав значення р<0,05. Відсутні 

в таблиці результати: 1) за якими р-рівень вищий за зазначене граничне 

значення; 2) відсутній кореляційний зв'язок; 3) визначення кореляційного 

зв'язку між досліджуваними індикаторами є нелогічним. 

Проведення оцінки отриманих результатів вимагає врахування деяких 

припущень аналізу, таких як: 1) складність відмежування соціального капіталу 

від інших факторів, що впливають на стан здоров'я населення; 2) отримані 

оцінки щодо рівня соціального капіталу мають разовий характер та 

розкривають тенденції інституціональних змін минулих років; 3) для аналізу 

було взято окремі країни; 4) новизна досліджуваної тематики обумовлює 

відсутність оптимальноїметодики оцінки соціального капіталу, яка б 

враховувала його багатоаспектну сутність; 5) обсяг вихідної інформації 

виявився недостатнім для повного аналізу усіх детермінант соціального 

капіталу, оскільки не існує ідентичних даних за всіма досліджуваними 

країнами. 

Проте ми вважаємо, що отримана інформація є достатньою для виявлення 

найбільш узагальнених тенденцій і механізмів взаємозв'язків соціального 

капіталу та державного фінансування охорони здоров'я. Окрім цього, 

результати кореляційного аналізу підтверджують правильність гіпотез та 

припущень, сформульованих нами у процесі проведеного огляду досліджень 

зарубіжних науковців та зроблених теоретичних узагальнень. 
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Таблиця 1.8  

Результати аналізу взаємозв'язків соціального капіталу та фінансування 

охорони здоров'я (коефіцієнт кореляції Спірмена) 
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Соціальна 

згуртованість та 

соціальна активність 

суспільства 

Середній рівень участі у 

громадських організаціях 
0,73 0,72 0,68 0,75 -0,51 0,25 

Наявність близьких 

та інших мереж 

підтримки 

Частота контактів з 

родичами та близькими 
0,52 0,58 0,44 - -0,28 0,30 

Мережі інших соціальних 

зв'язків, від яких можна 

отримати допомогу 

0,31 0,73 0,53 - -0,28 0,21 

"Ерозія"  

соціального капіталу, 

розірвання та втрата 

соціальних зв'язків у 

суспільстві 

Індекс сприйняття 

корупції* 
0,55 0,85 0,71 0,79 -0,56 0,28 

Рівень самогубств  

(на 100 тис. населення) - -0,60 -0,56 - - - 

Диференціація 

населення за 

економічними 

ознаками 

Індекс Джині 

-0,33 -0,42 - -0,37 0,23 - 

Соціальна ізоляція та 
відчуження, 
атомізація 

суспільства 

Відсутність відчуття 
соціального виключення 
за ознаками вад здоров'я 

0,41 0,45 0,54 0,51 - - 
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Довіра Загальний рівень довіри у 
суспільстві 

0,54 0,65 0,64 0,72 -0,61 - 

Коефіцієнт фертильності 
населення 

0,45 0,46 0,58 0,68 -0,58 - 

Поширення 
соціальних норм та 
цінностей, а також 

довіри у суспільстві 

Індекс поваги оточення 0,48 0,61 0,43 0,64 - - 
Кількість дітей, які 

народжені поза шлюбом - 0,21 - - 0,58 - 

* Індекс "TransparencyInternational" є оцінкою від 0 (максимальний рівень 

корупції) до 10 (відсутність корупції). 

Джерело: розрахунки автора. 

Так, на макроекономічному рівні соціальний капітал сприяє 

удосконаленню фінансування та діяльності системи охорони здоров'я. 

Соціально згуртовані та активні суспільства мають вищий рівень реагування 

систем охорони здоров'я (R=0,72), оцінок його населенням (R=0,73), 

державних витрат на охорону здоров'я на душу населення (R=0,75). 

Наявність близьких та інших мереж підтримки мають значно менший рівень 

впливу на індикатори функціонування системи охорони здоров'я, ніж інші 
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детермінанти структурного соціального капіталу. Індикатори-дестимулятори 

структурного соціального капіталу негативно впливають на результативність 

функціонування систем охорони здоров'я. Так, корупція як свідчення 

руйнування соціального капіталу негативно впливає на рівень реагування 

систем охорони здоров'я (R=0,85), справедливість внеску в систему охорони 

здоров'я (R=0,71), державні витрати на охорону здоров'я на душу населення 

(R=0,79).  

Когнітивний соціальний капітал має зв'язок із розвитком систем 

охорони здоров'я. Збільшення рівня довіри та поширення позитивних 

соціальних норм у суспільстві впливає на підвищення рівня реагування, 

справедливість фінансового внеску та оцінки населенням систем охорони 

здоров'я.  

Соціально згуртоване суспільство із сильним почуттям групової 

ідентичності сприяє ефективному використанню та розподілу суспільних 

послуг, зокрема медичних послуг. Зміна рівня участі приватного сектора у 

фінансуванні системи охорони здоров'я взаємопов'язана зі зміною 

соціального капіталу суспільства. Наприклад, такі детермінанти соціального 

капіталу, як рівень довіри в суспільстві (R=-0,61), соціальна згуртованість 

суспільства (R=-0,51) та поширення соціальних норм мають обернений 

значний кореляційний зв'язок із часткою приватних витрат у загальних 

витратах на охорону здоров'я. 

Враховуючи всю важливість реформування фінансування системи 

охорони здоров'я в Україні шляхом удосконалення її структури та механізму 

фінансування, не слід обмежуватися лише цими напрямами. При розробленні 

наступних кроків реформування фінансування охорони здоров'я в Україні 

доцільно включити й інші заходи та механізми розвитку, які на перший 

погляд не пов'язані з медичною галуззю. З цих позицій до концепції 

реформування доцільно включити механізми, спрямовані на формування 

потенціалу для суспільної взаємодії, соціальної згуртованості, зростання 

довіри, поширення позитивних соціальних норм та цінностей, а також 
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розвитку інститутів, які сприяють нагромадженню соціального капіталу. Ці 

заходи не лише позитивно впливатимуть на рівень надання соціальних 

послуг та результативність реалізації соціальних функцій держави, а й прямо 

та (або) опосередковано впливатимуть на економічний розвиток країни. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розвиток фінансування соціальних функцій держави досягнув 

найвищого рівня розвитку за весь історичний період існування людства – як 

за ознаками створеного для таких цілей обсягу фіскального простору, так і за 

чисельністю охопленого населення та різноманіттям цільових соціальних 

програм. Однак виклики та зміни, спричинені загостренням базових проблем 

сучасної цивілізації, висувають нові концептуальні вимоги до стійкості 

державних фінансів та стабільності функціонування суспільства, що стають 

двома протилежними напрямами, за якими відбувається розвиток теоретико-

методологічних та практичних підходів до розвитку фінансування соціальних 

функцій в різних країнах. Такими викликами сьогодні є: циклічність 

економічного розвитку та періодичність загострення економічних та 

фінансових криз; розвиток науково-технічного прогресу, що постійно змінює 

виробничі відносини, та, як наслідок, об'єктивну потребу в реалізації тих або 

інших соціальних функцій держави; глобальне зрушення демографічної 

структури населення у бік старіння та зростання довголіття; нерівність в 

суспільстві; міграція; екологічні катастрофи та спалахи нових небезпечних 

хвороб. Означені виклики стають імпульсами для початку нового періоду 

кризових трансформацій в економіці та суспільстві, що змінює підхід до 

організації соціальної сфери та відповідно та створює передумови для появи 

нових інститутів її фінансування.  

2. Визначено, що відбувається подальша еволюція концептуальних 

підходів до фінансування соціальних функцій держави з метою пошуку його 

оптимальних параметрів та механізмів, адекватних економічному потенціалу 
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держави та потребам суспільства. Швидкість та вектори таких змін у різних 

країнах об'єктивно обумовлені такими чинниками: типом державного устрою 

в країні; різним трактуванням сутності та складу соціальних функцій; рівнем 

участі держави в реалізації соціальної політики; видом моделі соціальної 

політики, яка реалізується в державі; потенціалом фіскального простору, який 

може бути залучений для фінансування соціальних функцій; рівнем розвитку 

економіки країни та його залежності від тиску сучасних глобальних кризових 

тенденцій; різні соціальні функції можуть мати відмінні траєкторії розвитку 

відповідно до потреб країни; культури моралі та історичних традицій країни, 

щодо виконання державою соціальних функцій.  

3. Обґрунтовано, що виникнення держави добробуту є особливим 

етапом розвитку індустріального, постіндустріального та інформаційного 

суспільства, що в історичному контексті зумовлено необхідністю 

фінансування державою більшого переліку соціальних функцій з причини 

появи у населення нових соціальних потреб та прав, а для держави – нового 

рівня соціальної відповідальності. Створений фіскальний простір для 

фінансування соціальних функцій є однією з ключових ознак та критерієм в 

типології сучасної держави добробуту.  

4. Трансформація держави добробуту протягом ХХ – початку ХХІ 

ст. відбувалася відповідно до циклів економічного розвитку з певним 

часовим лагом та послідовною зміною періодів фіскальної експансії та 

фіскального скорочення. Визначено, що в сучасних умовах розвитку 

здійснюється економічний, соціальний та фіскальний тиск на державу 

добробуту, що стає базовою причиною його кризи. Більшість держав 

внаслідок впливу глобальних чинників опинилася перед стратегічною 

дилемою: необхідності задовольняти зростаючий попит на функціонування 

держави добробуту, покриття дедалі більшого числа соціальних ризиків, 

потреби впровадження нових видів соціальних функцій та інноваційних 

методів їх фінансування та одночасно подолання деструктивних процесів у 

формуванні зменшеного фіскального простору для фінансування соціальних 
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функцій, спричиненого доцільністю підтримки стійкості системи державних 

фінансів. У результаті в науковому просторі, зокрема серед науковців 

монетарної школи, поширюються теоретичні концепції, що визначають 

негативні сценарії для держави добробуту: 1) констатація факту завершення 

ери держави добробуту; 2) виявлення ознак необхідності "демонтажу" 

держави добробуту; 3) обґрунтування мінімізації фіскального простору для 

соціальних функцій, фінансування яких необхідно здійснювати тільки для 

окремих вразливих верств населення, заміна критерію універсальності 

отримання доступу до соціальних благ та послуг на адресний, пріоритетність 

страхових принципів фінансування соціальних функцій над бюджетними; 4) 

обґрунтування доцільності приватизації держави добробуту та передачі таких 

функцій державі. Разом із тим систематизація підходів до розвитку держави 

добробуту дає можливість визначити, що кожен період кризових 

трансформацій змінює підхід до управління соціальною сферою та обумовлює 

появу нових механізмів фінансування соціальних функцій.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки першого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [152, 159, 

162, 163, 166, 173, 175, 176, 182]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

2.1. Фіскальний простір для системи охорони здоров'я: засади 

формування та діагностики 

 

Однією зі стратегічних дилем, які постають у посткризовий період перед 

урядами багатьох країн, є визначення можливості для фіскального маневру 

з огляду на поставлені цілі соціально-економічного розвитку або 

здійснення пошуку методів фіскального коригування, спрямованого на 

забезпечення стійкості державних фінансів у середньо- та довгостроковій 

перспективах. З цих позицій виникає об'єктивна необхідність дослідження 

параметрів потенціалу фіскального простору для виконання основних 

функцій держави, зокрема соціальних. Державні витрати на фінансування 

соціальних функцій держави, також і охорони здоров'я, сьогодні 

перебувають серед пріоритетних стратегічних завдань урядів більшості 

країн світу, що обумовлено глобальними викликами, які суттєво впливають 

на фіскальну стійкість. Так, протягом останніх двох десятиліть у більшості 

країн світу витрати на охорону здоров'я стрімко зростали , що викликано: 

зміною демографічної структури населення, а саме зростанням довголіття та 

старінням населення; розвитком технологічного прогресу в медичній галузі; 

трансформацією структури захворювань, зміною пріоритетів та потреб 

населення в медичній допомозі як наслідок зростання його доходів.  

За даними Світового банку, протягом 2001–2008 рр., перед глобальною 

фінансово-економічною кризою фіскальний простір розширився як у 

розвинених країнах, так і у країнах, що розвивалися, що зумовило 

зменшення державного боргу та дефіциту бюджету[295]. За висновком І. 

Ортіз, із розгортанням кризи тільки незначна частина країн зменшувала 

фінансування соціальних функцій держави (рис. 2.1), інші ж, навпаки, 
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впроваджували заходи контрциклічного фінансування. Відповідно до 

класифікації, запропонованої науковцем, цей період названо продовженням 

"фіскальної експансії"[355] з ознаками розширення фіскального простору для 

фінансування соціальних функцій.  

 

Рис. 2.1. Зміна фіскального простору для фінансування соціальних 

функцій держави, кількість країн, які зменшували фінансування, од. 

Джерело: [355] 

Однак через глобальну економічну кризу уряди країн були змушені 

зменшити державне фінансування окремих соціальних програм, навіть і з 

охорони здоров'я[215]. Так, І. Ортіз визначає період 2010–2011 рр. як 

"перший фіскальний шок", протягом якого відбулося вагоме зменшення 

фіскального простору для фінансування соціальних функцій держави[355]. 

Потенціал уряду щодо реалізації ефективної фіскальної політики в умовах 

неочікуваної економічної нестабільності став вагомим фактором дієздатності 

держави під час та після глобальної фінансово-економічної кризи. За 
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прогнозами, "другий фіскальний шок" триває з 2016 р. до 2020 р., що 

зумовить зменшення державних витрат на соціальний захист та соціальне 

забезпечення як у розвинених країнах, так і у країнах, що розвиваються.  

Досліджено, що протягом 2010 – 2018 рр. у світі загалом 

впроваджувалися різні заходи фіскального коригування, які були спрямовані 

як на збільшення, так і на зменшення фіскального простору [356] з метою 

фінансування соціальних функцій держави (табл. 2.1). Масштаб та темпи 

фіскального коригування країнами визначаються зазвичай з огляду на 

циклічні умови економічного розвитку кожної країни, а також наявного 

фіскального простору, з урахуванням його потенціалу в середньостроковій та 

довгостроковій перспективі підтримки фіскальної стійкості. Наслідком 

такого стану речей є встановлення механізмів «автоматичних стабілізаторів», 

які навіть при незначному уповільненні темпів економічного зростання 

зменшують обсяги фінансування соціальних функцій держави. 

Таким чином, можна стверджувати, що фінансування соціальних 

функцій держави, визначається не тільки етапами циклів макроекономічної 

динаміки та, відповідно, зміною періодів фіскальної експансії та фіскальної 

рестрикції, а й загостренням суперечностей між забезпеченням фіскальної 

стійкості, конкурентоспроможності національної економіки в умовах 

сучасних глобальних викликів та необхідністю фінансування зростаючих 

потреб у соціальних функцій держави, що спричиняє збільшення етапів 

фіскальної рестрикції. 

Окреслені тенденції стали причиною повернення в науково-

практичний дискурс проблеми формування фіскального простору для 

вирішення визначених соціально-економічних завдань, що представлено в 

роботах таких міжнародних організацій, як МВФ[231], Світовий банк[324], 

ОЕСР[253], МОП[354], ВООЗ[241] та ін.  

У сучасній економічній літературі представлені різні підходи до 

трактування сутнісно-змістовної основи поняття "фіскальний простір".  
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Таблиця 2.1 

Найбільш поширені заходи трансформації фіскального простору для 

фінансування соціальних функцій держави у світі загалом 

 (2010–2018 рр.) 

Фіскальне коригування,  

спрямоване на зменшення фінансування  

соціальних функцій держави 

Кількість країн,  

які впроваджували 

визначені заходи 

Підвищення пенсійного віку  81 

Зменшення соціальних виплат 41 

Зменшення бюджетного фінансування соціального захисту 

та охорони здоров'я 

25 

Зменшення рівня покриття населення програмами 

соціального захисту 

20 

Впровадження стимулів для підвищення виходу на пенсію 12 

Впровадження та (або) підвищення податків на соціальні 

виплати 

8 

Припинення індексації виплат соціальної допомоги 15 

Модифікація формули розрахунку 5 

Приватизація закладів соціального обслуговування 12 
Фіскальне коригування,  

спрямоване на збільшення фінансування  

соціальних функцій держави 

Кількість країн,  

які впроваджували 

визначені заходи 

Підвищення рівня соціальних виплат цільовим групам 

населення  

200 

Підвищення рівня покриття програмами соціального 

захисту 

335 

Підвищення ефективності адміністрування виплат 93 

Впровадження нових схем фінансування та надання 

соціальних виплат населенню  

84 

Підвищення ставок внесків та податків 31 

Удосконалення доступності та адміністрування соціальних 

та медичних послуг для населення 

22 

Збільшення періоду отримання соціальних виплат 

цільовими групами населення 

63 

Збільшення переліку соціальних та медичних послуг, що 

фінансуються за рахунок державних коштів 

40 

Джерело: [386] 

П. Хеллер визначає фіскальний простір як резерв бюджету уряду, що 

може бути використаний з визначеною метою без втрат для фінансових 

позицій чи стабільності економіки[210]. Так, за обґрунтуванням дослідника, 

ідея визначення фіскального простору полягає в тому, що, якщо існує 
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потреба виділення додаткових ресурсів на обґрунтовані державні витрати, то 

для цього необхідно створити відповідний фіскальний простір. Уряд може 

створити фіскальний простір шляхом збільшення податків, отримання 

фінансування із зовнішніх фінансових джерел, зменшення рівня інших видів 

витрат, з меншим рівнем пріоритетності, отримання запозичених коштів (від 

своїх громадян або зовнішніх кредиторів) або залучення запозичень з 

банківської системи.  

Європейська Фіскальна Рада визначає фіскальний простір як 

потенціал реалізації політики фіскальної експансії та дотримання такого 

рівня структурного балансу, який не перевищував би середньострокові 

фіскальні цілі стійкості[232].  

Отже, як зауважують Р. Рой та А. Хьюті, фіскальний простір є 

індикатором гнучкості уряду щодо здійснення альтернативних варіантів 

витрат та забезпечення при цьому достатнього рівня фіскальної 

безпеки[375]. Доцільність підтримки фіскальної стійкості аргументовано у 

дефініції фіскального простору Дж. Острі. Останній характеризує фіскальний 

простір як різницю між поточним державним боргом та оцінкою боргового 

ліміту, визначеного з метою проведення фіскальних коригувань[357].  

У наукових дослідженнях сьогодні широко представлений також 

підхід до трансформації фіскального простору шляхом управління 

державним боргом у короткостроковій та довгостроковій перспективах[260]. 

Комплексний підхід до трактування сутності фіскального простору 

представлений в наукових дослідженнях Т. Єфименко. Дослідниця визначає 

фіскальний простір як можливість уряду отримати й використати додаткові 

бюджетні ресурси для досягнення визначеної мети з урахуванням обмежень, 

зумовлених необхідністю забезпечення фіскальної стійкості в середньо- і 

довгостроковому періодах[38]. Т. Затонацька пропонує характеризувати 

фіскальний простір за обсягом фінансових ресурсів, сформованих державою 

в результаті провадження активної фіскальної політки, за рахунок мобілізації 

надходжень до державного та місцевих бюджетів, раціоналізації бюджетних 
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видатків, здійснення державних запозичень у межах бюджетних обмежень, 

формування коштів суверенних фондів національного добробуту та інших 

джерел, консолідованих для забезпечення реалізації функцій держави та з 

метою її соціально-економічного розвитку. Альтернативні підходи до 

трактування сутності фіскального простору та проблеми його формування 

досліджені А. Крисоватим[205]. 

Багато країн сьогодні намагаються віднайти оптимальний механізм для 

фінансування системи охорони здоров'я та забезпечити достатній рівень 

медичної допомоги для населення, особливо для його вразливих верств, для 

яких тягар захворювання є найвищим і може мати катастрофічні наслідки. 

Методичні підходи до оцінки фіскального простору для фінансування 

охорони здоров'я в сучасних умовах широко використовуються в контексті 

необхідності досягнення Цілей розвитку тисячоліття (ООН), а також, 

зважаючи на потребу підвищення рівня охоплення медичною допомогою та 

забезпечення вищого рівня фінансового захисту для різних верств 

населення[420].  

Фіскальний простір для системи охорони здоров'я фактично пропорцій дає 

можливість на концептуальному рівні визначити оптимальні параметри і 

пропорції фінансування медичної галузі, а також потенційні напрями його 

збільшення. Однак сьогодні все ще триває дискусія: чи необхідно 

виокремлювати поняття фіскального простору для охорони здоров'я, чи все ж 

доцільно досліджувати фінансове забезпечення окремих соціальних функцій 

у рамках фіскального простору держави в цілому.  

За визначенням А. Тандона та К. Кашина, фіскальний простір є обсягом 

державних ресурсів, який дає уряду можливість спрямовувати кошти для 

фінансування соціальний цілей держави, не зменшуючи при цьому фіскальної 

стійкості[394]. Наявність тільки бюджетних витрат або тільки доходів 

бюджету для фінансування охорони здоров'я досить часто визначають як 

фіскальний простір. Однак розвиток фіскального простору представляє 

собою складний багатовимірний механізм, який включає усі проекції 
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державного фінансування системи охорони здоров'я, що поєднують не лише 

витрати бюджетів усіх рівнів, а й інші механізми фінансування галузі, зокрема 

обов'язкове медичне страхування. У доповідях МВФ зазначено, що 

фіскальний простір існує, якщо держава має можливість збільшити витрати 

та(або) знизити податки, внески. Проте у посткризових умовах розвитку 

економіки стає очевидним, що для визначення потенціалу фіскального 

простору об'єктивно необхідно врахувати не тільки поточні, а й майбутні 

державні витрати та доходи [231].  

Враховуючи зазначене, сформулюємо таке визначення поняття 

фіскального простору для системи охорони здоров'я: динамічний потенціал 

сукупності наявних державних фінансових ресурсів та додатково залучених 

державою фінансових ресурсів для фінансування визначених нею на різних 

рівнях програм та заходів охорони здоров'я та без порушення умов 

довгострокової та середньострокової стійкості системи державних фінансів.  

Відповідно до запропонованої методології МВФ, оцінка фіскального 

простору включає чотири основні етапи[231]: 

– оцінку циклічного та структурного стану економіки країни, з 

урахуванням внутрішніх та зовнішніх факторів зміни, що зумовлюватимуть 

зміну ризиків фіскальної політики; 

– визначення можливості здійснення державного фінансування 

визначених функцій держави в сприятливих умовах та ризик  сприйняття 

ринком можливого різкого збільшення такого фінансування, з урахуванням 

потенціалу фіскального коригування; 

– оцінку рівня фіскальної стійкості та моделювання різних варіантів 

фіскальної політики, у тому числі на основі траєкторії зміни державного 

боргу та балансу бюджету в середньостроковій та довгостроковій 

перспективах; 

– динамічний аналіз "чуттєвості" стійкості державних фінансів з позиції 

зміни державних доходів та витрат під впливом стресових ситуацій та 
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можливої фіскальної експансії в умовах економічного зростання та (або) 

спаду. 

Методологія оцінки розроблена МВФ з метою інформування про наявний 

фіскальний простір на середньостроковий період дії (3–4 роки). Однак 

визначення фіскального простору за такою методологією не дає змогу робити 

висновки про потенціал його використання та розширення. Оцінка 

фіскального простору здійснена МВФ для 34 розвинених країн та країн, що 

розвиваються. Загалом ВВП цих країн становить близько 80% глобального 

ВВП[231].  

Фіскальний простір не є статичним та може змінюватися залежно від 

циклів розвитку економіки, фіскальної політики, демографічних та 

соціально-економічних факторів, а також глобальних чинників. 

Проте, така методологія розкриває загальний підхід до формування 

фіскального простору в середньостроковій та довгостроковій перспективі. 

Формування фіскального простору для фінансування визначених соціальних 

функцій вимагає деталізованої оцінки та врахування особливостей і 

параметрів розвитку визначених галузей соціальної сфери (рис. 2.2). 

 Галузевий підхід до оцінки потенціалу фіскального простору для 

охорони здоров'я запропонований науковцями А. Тандоном та К. Кашиним. 

Методичний інструментарій з оцінки потенціалу фіскального простору для 

системи охорони здоров'я оснований на оцінці базових факторів його 

формування, що представлено на рис. 2.3.  

Фіскальний простір для фінансування системи охорони здоров'я необхідно 

досліджувати як частину загальної макрофіскальної структури. Поряд з 

цим, базуючись на сучасних засадах фінансування та розвитку охорони 

здоров’я можна визначити, що механізм розвитку фіскального простору для 

системи охорони здоров’я є частиною системи державних фінансів країни 

(рис. 2.4). 
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Рис. 2.2. Ознаки та типи фіскального простору 

Джерело: складено на основі: [231] 

Такий механізм, на наш погляд складається функціональної підсистеми, 

підсистеми забезпечення, а також адаптаційної та результативної підсистем.  
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Рис. 2.3. Фактори формування потенціалу фіскального простору для 

системи охорони здоров'я 

Джерело: [394] 

Адаптаційна підсистема забезпечує виявлення фактичних та латентних 

ризиків та діагностування рівня їх впливу на фіскальний простір для охорони 

здоров’я. Функціональна підсистема зорієнтована на поставлену мету 

трансформації та (або) розвитку фіскального простору для галузі та 

передбачає реалізацію визначених стратегій, які регулюватимуть сфери, 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ 

СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Сприятливі макроекономічні умови 

Зміна пріоритетності державного фінансування охорони  

здоров'я порівняно з іншими державними витратами 

Збільшення державних витрат на фінансування охорони здоров'я 

Впровадження організаційних інструментів з метою контролю  

та підвищення ефективності витрат на охорону здоров'я 

Використання додаткових механізмів для збільшення фінансових ресурсів для 

охорони здоров'я (наприклад, адресних цільових податків) 

Забезпечення стійкості державних фінансів 

Трансформація механізму збору фінансових ресурсів,  

їх акумуляції та розподілу для фінансування охорони здоров'я (за умови їх 

неефективності) 
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глибину та території покриття населення медичною допомогою, перелік 

доступних медичних послуг. 

Результативна підсистема розкриває орієнтири функціонування механізму 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я. Такими орієнтирами, 

на наш погляд, є: людський капітал, зокрема капітал здоров’я як його 

систмоуторююча складова, соціальний капітал, ефективність та якість 

медичної допомоги,фінансова доступність медичної допомоги, ефективність 

використання державних фінансових ресурсів; стійкість системи державних 

фінансів, рівень реагування системи охорони здоров’я та трансформація 

фіскального простору.  

Підсистема забезпечення фіскального простору для охорони здоров’я 

включає такі основні складові: 

– збору фінансових ресурсів; 

– акумулювання фінансових ресурсів; 

– розподілу фінансових ресурсів при наданні медичної допомоги 

населенню. 

Окрім окреслених складових, підсистема забезпечення механізму 

розвитку фіскального простору для охорони здоров’я включає методи оплати 

медичної допомоги, які детально будуть досліджені в наступних розділах 

роботи.  

Як засвідчує аналіз світової практики, обрані способи залучення коштів 

для формування фіскального простору можуть бути реалізовані за 

допомогою таких механізмів[76]: 

– домінуючого бюджетного механізму фінансування системи охорони 

здоров'я (модель Беверіджа) – фінансування медичної галузі здійснюється 

за рахунок податків, медичні послуги надаються переважно державними 

установами; 

– домінування соціального (обов'язкового) медичного страхування (модель 

Бісмарка) у фінансуванні системи охорони здоров'я – фінансування медичної 

галузі здійснюється за рахунок накопичених страхових внесків,  



116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.4. Механізм розвитку фіскального простору для охорони здоров’я 
Джерело: складено автором. 
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які формуються на основі доходу, а медичні послуги надаються установами і 

приватного, і державного сектора;  

– домінування приватного (добровільного) медичного страхування у 

фінансуванні системи охорони здоров'я – фінансування медичної галузі 

здійснюється за рахунок приватних внесків роботодавцями або самими 

громадянами, медичні послуги надаються переважно приватними 

організаціями.  

Аналіз структури джерел фінансування системи охорони здоров'я дає 

змогу констатувати, що в "чистому вигляді" жодна із зазначених вище 

моделей на практиці, як правило, не існує (рис. 2.5, 2.6). Тому при проведенні 

діагностики потенціалу формування фіскального простору для охорони 

здоров'я тієї або іншої країни можна говорити про її подібність або про 

найбільшу схожість з одним із "чистих" механізмів.  

Беручи до уваги дані, наведені на рис. 2.7, найвищі загальні витрати на 

фінансування охорони здоров'я у США – у 2017 р. вони становили 17,2% 

ВВП. Проте високі витрати не завжди свідчать про фіскальну стійкість та 

ефективність механізму фінансування системи охорони здоров'я. Так, 

охорона здоров'я у США переважно фінансується за рахунок приватних 

витрат, а державні витрати становлять 8,5% ВВП.  

Зміцнення бюджетних резервів під час економічного зростання зазвичай 

дає можливість розширити фіскальний простір для бюджетного 

фінансування державних витрат у разі можливого спаду та запобігти 

перетворенню чинників фіскальної вразливості на джерело ризику за 

погіршення фінансових умов[4].  

Міжнародна практика фінансування системи охорони здоров'я свідчить, 

що збільшення державних доходів є найбільшим джерелом потенційного 

розширення фіскального простору для охорони здоров'я. 

Індикатори частки державних витрат у загальних витратах на охорону 

здоров'я та частки державних витрат на охорону здоров'я у державних 

витратах розкривають пропорції формування фіскального простору. Перший 
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з цих індикаторів дає змогу визначити роль та активність держави у 

фінансуванні охорони здоров'я, а останній – пріоритетність державних 

витрат на медичну галузь.  

 

Рис. 2.5. Фінансування охорони здоров'я у країнах ОЕСР, 2018 р.,% ВВП 

Джерело: сформовано на основі даних: [385]  
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Рис. 2.6. Державне фінансування охорони здоров'я у країнах ОЕСР,  

2017 р. 

Джерело: сформовано на основі даних: [297, 385] 
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користь сектора охорони здоров'я, збільшенню його зовнішнього 

фінансування, створенню галузевого фінансування(наприклад, 

впровадженню адресних цільових податків або обов'язкового медичного 

страхування) та поліпшенню ефективності державних витрат на охорони 

здоров'я з урахуванням макроекономічного контексту[304]. В окремих 

випадках з метою збільшення фіскального простору для охорони здоров'я 

пропонується розробити та упровадити програму зниження питомої ваги менш 

пріоритетних або непродуктивних державних витрат та збільшити витрати на 

охорону здоров'я. У період розгортання світової фінансово-економічної кризи 

та в умовах спалаху суспільно небезпечних захворювань частина країн 

приймала управлінські рішення для збільшення фіскального простору за 

рахунок отримання фінансування із зовнішніх джерел.  

Отже, потенціал збільшення фіскального простору на охорону здоров'я 

може бути визначений за допомогою індикатора частки загальних державних 

витрат у ВВП. Серед досліджуваних країн з бюджетним механізмом 

фінансування системи охорони здоров'я витрати з бюджетів усіх рівнів на 

медичну галузь найвищі у Данії (8,7% ВВП), Норвегії (7,8% ВВП) та Великій 

Британії (7,6% ВВП). У середньому показник державних витрат на 

охорону здоров'я у країнах ЄС з домінуючим бюджетним механізмом 

фінансування охорони здоров'я становить – 6,5% ВВП, у тому числі за 

рахунок бюджетів усіх рівнів – 6,1% ВВП. В Україні сьогодні також 

функціонує бюджетний механізм фінансування галузі[385].  

Зазначимо, що Україна має значно менші показники державного 

фінансування охорони здоров'я, ніж досліджувані країни. Так, у 2018 р. витрати 

зведеного бюджету на охорону здоров'я в Україні становили тільки 3,26% 

ВВП, що актуалізує доцільність опрацювання та розвитку теоретико-

методичних підходів щодо діагностики фіскального простору для 

фінансування галузі.  

Значна частина країн світу використовує обов'язкове медичне страхування 

як основне джерело фінансування системи охорони здоров'я. Зокрема, у 
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Франції витрати за рахунок обов'язкового медичного страхування становлять 

7,9% ВВП, у Бельгії – 7,8% ВВП, Нідерландах – 7,3% ВВП, Німеччині – 6,5% 

ВВП, що становить переважну частку державних витрат на охорону здоров'я.  

 

Рис. 2.7. Структура обов'язкових механізмів фінансування системи 

охорони здоров'я в країнах ОЕСР, 2017 р., % державних витрат на охорону 

здоров'я 

Джерело: сформовано на основі даних: [297, 309]. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Нідерланди

США

Швейцарія

Німеччина

Франція

Канада

Австрія

Бельгія

Чеська Республіка

Данія

Естонія

Фінляндія

Греція

Угорщинв

Італія

Норвегія

Польща

Португалія

Велика Британія

Фінансування з бюджетів різних рівнів

Соціальне медичне страхування

Обов'язкове приватне медичне страхування



122 

 

 

Аналітичний огляд особливостей державного фінансування охорони 

здоров'я засвідчує існування різних пропорцій фінансування галузі навіть в 

умовах використання однакових домінуючих механізмів збору коштів 

(бюджетного, страхового, приватного).  

Фінансування системи охорони здоров'я за рахунок обов'язкового 

медичного страхування – це такий вид фінансування, що, відповідно до 

законодавства, обов'язково покриває витрати на медичну допомогу за 

посередництва офіційно установленого стороннього платника; джерелом 

коштів є внески або премії, розмір яких не пов'язаний з рівнем ризиків та які 

відокремлені від інших обов'язкових (законодавчо затверджених) податків 

або зборів[76]. 

Аналіз світового досвіду фінансування охорони здоров'я на основі 

обов'язкового медичного страхування дає змогу визначити такі альтернативні 

варіанти та ознаки його формування: 

1) соціальне медичне страхування може бути основним або додатковим 

видом фінансування системи охорони здоров'я; 

2) організація діяльності фондів обов'язкового медичного страхування має 

такі альтернативи: 

– єдиний фонд для всього населення країни (функціонує в Угорщині, 

Республіці Корея, Туреччині, Люксембурзі, Польщі, Словенії)[76]; 

– декілька фондів, кожен із яких обслуговує все населення певного 

регіону країни; фонди, які обслуговують населення одного і того ж регіону, 

але не конкурують між собою (Австрія, Бельгія, Франція, Японія); 

– декілька конкуруючих фондів, що можуть бути державними 

(квазідержавними) установами або приватними (Німеччина, Нідерланди, 

Чехія, Швейцарія тощо); 

3) підходи до визначення внесків до фондів обов'язкового медичного 

страхування: 

– однакові ставки внесків для всього населення країни; 

– розподіл внесків між роботодавцем і найманим працівником; 
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– обмеження внесків (за категоріями платників, регіонами тощо); 

– наявність додаткових внесків, не пов'язаних з оплатою праці. 

Світова практика обов'язкового медичного страхування показує, що така 

форма медичного страхування, як правило, використовується у країнах із 

вагомим державним фінансуванням охорони здоров'я. 

Вибір підходів до медичного страхування залежить від особливостей 

системи охорони здоров'я та соціально-економічного розвитку країни. У 

країнах, де обов'язкове медичне страхування є провідним механізмом 

фінансування охорони здоров'я, ставки внесків для найманих працівників 

становлять близько 13% заробітної плати та 2–4% – у країнах, де страхування 

є додатковим джерелом доходів. У багатьох країн внески поділяються між 

роботодавцями та робітниками[200]. Ставки внесків залежать від таких 

чинників, як вартість пакета медичної допомоги та пільг, чисельність 

охопленого страхуванням населення, рівень перерозподілу коштів 

безробітним та іншим вразливим верствам населення, а також наявність 

інших джерел фінансування[76]. 

Аналізуючи міжнародний досвід обов'язкового медичного страхування, 

слід зауважити про значний вплив на його функціонування фінансових, 

демографічних та інших соціальних ризиків. Зокрема, світова фінансово-

економічна криза знизила рівень фінансової стабільності країн та їх 

можливості реагувати на нові соціально-медичні потреби. Це обумовило 

впровадження додаткових адресних податкових механізмів, обмеження 

доступу громадян до послуг системи охорони здоров'я з метою зменшення 

диспропорцій між потребами та економічним потенціалом системи охорони 

здоров'я[64,199]. 

У країнах Центральної та Східної Європи спостерігається тенденція до 

збільшення ролі обов'язкового медичного страхування із відповідним 

зменшенням бюджетного фінансування системи охорони здоров'я. До 

основних причин переходу до страхової медицини цих країн належать[76]: 

• обмеженість бюджетних коштів на фінансування охорони здоров'я; 



124 

 

 

• збільшення кількості осіб, які потребують медичної допомоги, 

зокрема похилого віку; 

• зростання обсягу та вартості медичних послуг, а також кількості 

лікарів; 

• дефіцит кваліфікованої медичної допомоги; 

• збільшення рівня тінізації доходів у медичній галузі; 

• надмірна централізація і монополізація фінансування та управління 

системою охорони здоров'я. 

Країни Центральної та Східної Європи, що здійснюють фінансування 

систем охорони здоров'я населення на основі обов'язкового медичного 

страхування, можна умовно поділити на три групи. Перша група – це країни, 

де, незважаючи на зниження темпів економічного розвитку протягом 1990–

2000 рр., рівень фінансування системи охорони здоров'я високий (зокрема, 

Чехія та Угорщина). Реформи фінансування систем охорони здоров'я у цих 

країнах проводилися поступово та послідовно, що майже не спричинило 

зниження доступності та якості медичних послуг[76].  

Друга група країн (Литва, Албанія, Естонія) впроваджували обов'язкове 

медичне страхування у період загальносистемної економічної кризи 1990-х 

років із падінням темпів розвитку економіки, підвищенням інфляції, 

суттєвим зниженням доходів населення, що призвело до зменшення рівня 

охоплення населення медичною допомогою, зниження доступності та якості 

медичних послуг. Третя група – декілька країн пострадянського простору, які 

впровадили систему обов'язкового медичного страхування в тій або іншій 

формі (Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова). Слід зауважити, що 

Казахстан надалі частково відмовився від цієї системи фінансування охорони 

здоров'я[76]. 

Переважна частина наукових та практичних робіт досліджують теоретичні 

підходи щодо трактування функції фіскального простору для охорони 

здоров'я, а також методичні підходи щодо збільшення фінансування 
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галузі[74,75,90]. В останніх дослідженнях ВООЗ та Світового банку 

фіскальний простір досліджується або тільки в макроекономічній проекції, 

або у контексті необхідності збільшення фінансування окремого сектора 

охорони здоров'я[368].  

Проблеми формування фіскального простору для охорони здоров'я у США 

США мають найдорожчу систему охорони здоров'я у світі, витрати на її 

утримання протягом декількох останніх десятиліть зростали високими 

темпами (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Тенденції фінансування охорони здоров'я у США (1990–2017 

рр.) 

Джерело: побудовано за даними: [342]. 
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Загальні витрати на охорону здоров'я за останніх тридцять років 

збільшилися з 8,9% ВВП у 1980 р. до 17,9% у 2017 р. Обсяги фінансування 

охорони здоров'я у США є найбільшими порівняно з іншими країнами світу – 

як у абсолютному вимірі, так і у відсотках до ВВП, що дало США змогу 

стати лідером у сфері медичних інновацій. Зокрема, у 2006 р. у США 

отримували 75% загального обсягу доходів у світі від впровадження нових 

біотехнологій у сфері охорони здоров'я та понесли 82% загального обсягу 

витрат у світі за визначеними напрямами[143]. 

Разом із тим система охорони здоров'я США має ряд системних 

суперечностей, які не дозволяють їй стати масово доступною для населення. 

Основні з них:  

– низький, порівняно з іншими розвиненими країнам, рівень покриття 

населення медичним страхуванням, який для вагомої частки населення є 

єдиною можливістю доступу до медичної допомоги; 

– високі темпи зростання витрат на фінансування охорони здоров'я, що є 

однією з причин зростання дефіциту бюджету та зниження рівня фіскальної 

стабільності; 

– відсутність еквівалентного доступу до медичної допомоги відповідно до 

обсягу витрат на її фінансування; 

– низька ефективність витрачання бюджетних коштів на фінансування 

охорони здоров'я (за програмами Medicaid та Medicare); 

– недоступність медичної допомоги у потрібний період часу для багатьох 

категорій бідних верств населення та представників нижніх прошарків 

середнього класу; 

– зростання вартості медичних послуг значно перевищує зростання 

доходів населення; 

– низький рівень організаційної транспарентності системи охорони 

здоров'я, у тому числі функціонування та взаємодії лікарень, страхових 

організацій та ін.; 
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– високий рівень залежності темпів зростання витрат на фінансування 

охорони здоров'я від старіння населення;  

– територіальна диференціація доступу до медичної допомоги та 

медичного страхування у різних штатах; 

– наявність у страхових компаній широких повноважень для 

дискримінаційних відмов (за станом здоров'я, статтю, матеріальним станом) 

як до, так і після укладення страхового договору, включаючи відмову у 

виплатах (незважаючи на останні реформи Б. Обами, спрямовані на 

ліквідацію такої дискримінації[314]); 

– високий рівень штрафів з 2014 р. за відсутність медичної страховки. 

Проте значна частка населення надає перевагу оплаті штрафу, ніж 

придбанню страхового полісу, який багатократно перевищує розмір штрафу; 

– висока монополізація ринку медичного страхування, що надається 

роботодавцями; 

– високий рівень особистих банкрутств унаслідок неможливості оплати 

медичної допомоги (за дослідженням науковців із Гарварду, близько 62% 

особистих банкрутств у США були пов'язані з хворобами або оплатою 

медичних рахунків, причому ці особи переважно мали оплачену медичну 

страховку[410]). 

У сучасних умовах проблема формування фіскального простору для 

фінансування охорони здоров'я у США обумовлена двома основними 

чинниками, вектори дії яких різноспрямовані, а саме: 

– необхідністю збільшити покриття населення державними програмами 

медичного страхування через: зростання потреб населення у медичній 

допомозі; збільшення частки населення старшого віку; зростання доходів 

населення; стрімкого науково-технічного прогресу в галузі та ін.; 

– зменшенням стійкості державних фінансів, до чого призвели: зростання 

федерального боргу; циклічні та структурні проблеми функціонування 

економіки США; стрімке зростання державних витрат на охорону здоров'я та 

потенціал його подальшого зростання у довгостроковій перспективі; 
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збільшення питомої ваги державних витрат на фінансування медичної галузі 

у загальних державних витратах.  

Отже, проблема фіскального простору для охорони здоров'я постійно 

перебуває на порядку денному уряду. 

Федеральний закон США "Про захист пацієнтів та доступну систему 

охорони здоров'я" (англ. – Patient Protection and Affordable Care Act)7 – 

найбільш масштабний проект з реформування системи охорони здоров'я у 

США, який змінював пропорції формування фіскального простору для 

охорони здоров'я з шістдесятих років минулого століття. Саме в ті часи було 

впроваджено чинні й до сьогодні державну програму медичного страхування 

для літніх людей (Medicare) та програму державного медичного страхування 

малозабезпечених верств населення (Medicaid)[314].  

З того часу у США постійно тривали дискусії про необхідність 

реформування системи охорони здоров'я та зміни моделі фінансування 

системи охорони здоров'я, було розроблено багато проектів реформ та подано 

законопроектів. Ще у 1993 р. Б. Клінтон намагався створити універсальну 

систему охорони здоров'я[87]. Однак жодна з таких реформаторських спроб 

не мала успіху, що було обумовлено системними суперечностями 

організаційної та фінансової моделі медичної галузі США та різними 

інтересами та потребами основних стейкхолдерів галузі, а саме: пацієнтів, 

лікарів, федеральних органів влади та влад штатів, страхових компаній, 

фармацевтичного бізнесу, профспілок, асоціацій роботодавців, великих 

приватних лікарень. Найбільше в діючому протягом десятиріч порядку 

розподілу фінансових потоків, функцій та повноважень були зацікавлені 

представники великого фармцевтичного та страхового бізнесу.  

Центральною ідеєю реформи охорони здоров'я Б. Обами мало стати 

впровадження системи обов'язкового медичного страхування[87], що би 

забезпечило майже повне покриття населення країни медичним 

 
7 Скорочені назви Affordable Care Act (ACA), або "Obamacare", із прив'язкою до прізвища 

ініціатора реформи – 44-го президента США Б. Обами. 
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страхуванням, зменшення вартості медичного страхування, підвищення 

доступності медичної допомоги для різних верств населення, зниження 

темпів зростання державних витрат на охорону здоров'я США та ін. та під 

натиском конкуруючих груп впливу базові завдання реформи були змінені, 

що призвело до подальших невдач та зменшило результативність її 

реалізації. Основними кроками реформи Obamacare стали[314]:  

– розширення покриття медичним страхуванням з упровадженням системи 

штрафів за неучасть та субсидіями на купівлю страховок для незаможних 

верств населення (у 2015 р. особи без страховки були зобов'язані сплачувати 

штраф у розмірі 695 дол. США, а роботодавці, у яких працювало понад 50 

працівників, повинні були сплатити штраф у розмірі 2 тис. дол. США за 

кожного незастрахованого[203]);  

– страховим компаніям було заборонено відмовляти у виплатах через 

стать, стан здоров'я, матеріальне становище бенефіціарів, прибутки 

страхових компаній та ін. й істотно обмежено їх можливості довільно 

підвищувати вартість страхового поліса. Так, будь-який поліс повинен 

містити десять ключових медичних послуг (Ten Essential Health Benefits), 

зокрема, невідкладну допомогу, госпіталізацію, допомогу у зв'язку з 

вагітністю та пологами, лабораторні дослідження, педіатричні послуги, 

психіатричне лікування тощо;  

– встановлення вимоги до підприємств із кількістю працюючих понад 50 

осіб щодо обов'язкового надання всім працівникам корпоративної медичної 

страховки; 

– створення біржі страхових планів для громадян і малого бізнесу 

(приватні особи і представники малого бізнесу можуть купувати 

стандартизовані страхові плани онлайн із системою рейтингів; субсидії на 

купівлю страховок для незаможних (до 400% від федерального рівня бідності 

у США) та для малого бізнесу (до 50 осіб) надаються тільки за умови купівлі 

страхового плану через біржу[403]; 
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– удосконалення державного страхування літніх осіб "Medicare" (додаткові 

субсидії, що ліквідують існуючий розрив у покритті вартості медикаментів); 

– розширення державної програми страхування незаможних осіб 

"Medicaid" до 138% від федерального рівня бідності за рахунок 

федеральних субсидій дало змогу додатково охопити близько 15,9 млн. 

осіб[314]. 

Проте найбільшим успіхом реформи безперечно можна вважати 

збільшення покриття медичним страхуванням та зменшення кількості 

незастрахованого населення. Так, якщо кількість незастрахованого населення 

у 2009 р. становила 45664,74 тис. осіб (15,4%), то у 2016 р. кількість осіб, які 

не мали медичної страховки, зменшилась до 28758 тис. осіб (8,9%). Завдяки 

розширенню програми державного медичного страхування дітей (The 

Children's Health Insurance Program) було додатково охоплено близько 9 млн 

осіб. Завдяки впроваджених заходам Obamacare до кінця 2015 р. вдалося 

уникнути приблизно 125 тис. смертельних випадків хвороби[311].  

Однак після шести років проведення реформи більшості проблем 

функціонування системи охорони здоров'я у США так і не було вирішено, а 

також виникли нові проблеми, які загострили суперечності між окремими 

групами стейкхолдерів медичної галузі та дали додатковий імпульс 

прийняттю Д. Трампом рішення про відміну окремих заходів реформи 

Obamacare. 

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США 

(англ. – U.S. Department of Health & Human Services), до 2025 р. витрати на 

охорону здоров'я у середньому зростатимуть на 5,8% на рік. Витрати на 

фінансування медичної галузі зростатимуть на 1,3% швидше, ніж ВВП на 

прогнозований період, тож у результаті їх частка у ВВП у 2025 р. 

становитиме 20,1%[310,342]. Такі тенденції зростання витрат на охорону 

здоров'я вже сьогодні обумовлюють збільшення дефіциту бюджету.  

Модель функціонування та фінансування системи охорони здоров'я у США 

побудована на широкій політичній, адміністративній і ринковій децентралізації 
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та домінуванні приватного медичного страхування, питома вага якого у 

фінансування галузі становить близько 34% загальних витрат на охорону 

здоров'я, або 1,07 трлн дол. США[342].  

Приватне медичне страхування – єдина форма страхового покриття для 

осіб, які не залучені до таких державних програм медичного 

страхування[336,337,347], як: програма державного медичного страхування 

літніх людей віком 65 років і старших (Medicare); програма державного 

медичного страхування малозабезпечених верств населення (Medicaid); 

програма державного медичного страхування дітей (The Children's Health 

Insurance Program); програма державного медичного страхування для 

військовослужбовців та окремих груп військових пенсіонерів (Department of 

Defense and Department of Veterans Affairs); інші тристоронні програми 

страхування (рис. 2.23). 

 

Рис. 2.9. Структура загальних витрат на охорону здоров'я у США, 

 2017 р. 

Джерело: [310,345] 
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Відсутність загальнодержавної системи обов'язкового медичного 

страхування, (модель Бісмарка) або бюджетного фінансування охорони 

здоров'я (модель Беверіджа), висока вартість медичної страховки стали 

основними причинами існування у США значної кількості незастрахованого 

населення. За планами реформа мала знизити вартість річних страхових 

внесків у середньому на 2500 дол. США, проте вона зросла на 4865 дол. 

США. Від такого зростання потерпає у першу чергу економічне активне 

населення, яке не має права на залучення до державних програм.  

За даними Бюджетного офісу Конгресу США, впровадження реформи 

призвело до підвищення рівня податкового тиску на середній клас за рахунок 

збільшення податків, зборів та штрафів. Після реформи вартість ліків для 

отримувачів найбільш популярного – "срібного плану" – медичної страховки 

стала на 46% вищою, ніж у приватних страхових планах. Це змушує 

власників таких страхових планів відмовлятися від ліків, які вони приймали 

раніше[229].  

Нагромадження окреслених проблем функціонування американської 

системи охорони здоров'я дало у 2017 р. старт новому етапу реформ у США. 

Нова реформа проголошує тристоронній підхід до поступового скасування та 

заміни Obamacare.  

Першим кроком нової реформи передбачено ухвалення Конгресом США 

нового "Закону про американську охорону здоров'я" (aнгл. – American Health 

Care Act) з метою полегшення доступу населення до медичної допомоги, 

який планується здійснити шляхом: ліквідації обов'язкових мандатів на 

придбання медичної страховки та системи штрафних санкцій за її 

відсутність; зменшення фіскального навантаження Obamacare, що 

зменшувало рівень ділової активності у США; впровадження системи 

додаткової допомоги для придбання медичної страховки для середнього 

класу шляхом надання податкових кредитів та застосування податкової 

знижки; оптимізації витрат за програмою державного медичного страхування 
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малозабезпечених верств населення Medicaid; стимулювання поширення та 

використання ощадних медичних рахунків[412]. 

Другим кроком нової реформи має стати система регуляторних заходів, 

спрямованих на: стабілізацію ринків медичного страхування з метою 

зменшення витрат домогосподарств та збільшення варіативності вибору 

страхового покриття; зняття обмежень на фінансову структуру страхових 

планів, які пропонуються на біржах, що дасть окремим верствам населення 

змогу отримати доступ до більш дешевих планів медичного страхування; 

підвищення рівня охоплення медичним страхуванням шляхом зниження їх 

вартості внаслідок усунення дискримінаційних відмов та стимулювання 

реєстрації за планами медичного страхування на цілий рік[412]. 

На третьому кроці реформ планується розробити додаткове законодавче 

підґрунтя, яке забезпечить регулювання таких питань: здійснення продажу 

медичних страховок за державними програмами; можливості для 

американців використовувати грошові кошти медичних ощадних рахунків 

для оплати додаткових витрат на медичну допомогу; підвищить ефективність 

діяльності Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та 

медикаментів США (англ. – US Food and Drug Administration) шляхом 

усунення бар'єрів просування на ринок дешевих лікарських засобів та зміни 

конкурентних правил для зменшення вартості ліків; допоможе малим 

підприємствам об'єднатися з метою ведення переговорів про зниження 

вартості страхових планів для власних працівників зі страховими 

компаніями; зумовить реформування системи судових позовів про медичну 

недбалість з метою заборони мотивації лікарів до практики необґрунтовано 

дорогої медичної допомоги; підвищить рівень децентралізації ринку 

медичного страхування шляхом встановлення гарантій та інших 

регуляторних інструментів ринків медичного страхування окремих штатів, 

зокрема анулювання будь-якого страхового продукту Obamacare; 

встановлюватиме пріоритети для охоплення програмою Medicaid більшої 

кількості представників найбільш вразливих верств населення; знизить 
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страхові премії для всіх громадян штату за рахунок використання пулів з 

високим рівнем ризиків, механізмів перестрахування, ощадних рахунків 

тощо[412].  

Відповідно до прогнозів Бюджетного офісу Конгресу США 

впровадження окресленої системи заходів нової реформи до 2026 р. зумовить 

скорочення дефіциту федерального бюджету на 337 млрд дол. США за 

рахунок зменшення загальних витрат на охорону здоров'я, у тому числі 

шляхом оптимізації прямих державних витрат на Medicaid за період з 2017 р. 

до 2026 р. на 880 млрд дол. США[310]. Так, до 2026 р. державні витрати на 

Medicaid будуть на 25% меншими порівняно з прогнозними витратами за 

чинним законодавством. Окрім цього, за десятиріччя передбачено суттєве 

зниження фіскального тиску на роботодавців і фізичних осіб, зменшення 

темпів зростання вартості страхових внесків та їх залежність від вікових 

ознак особи[229].  

Проте одним із суттєвих викликів нової реформи може стати підвищення 

темпів зростання чисельності незастрахованого населення у країні. Як 

визначено у прогнозах Бюджетного офісу Конгресу США до 2026 р., 

кількість незастрахованого населення може зрости до 52 млн осіб[311], що на 

24 млн осіб більше, ніж за прогнозами відповідно до чинного законодавства.  

Таким чином, проблема формування фіскального простору для охорони 

здоров'я у США є нагальною проблемою, яка досліджується з урахуванням 

різних особливостей фінансування медичної галузі, рівня охоплення 

населення медичним страхуванням, а також середньострокової та 

довгострокової стійкості державних фінансів. Незважаючи на існуючі 

проблеми фінансування та тривалі дискусії щодо оптимального 

співвідношення параметрів формування фіскального простору для охорони 

здоров'я у США, можна зробити висновок про те, що протягом останнього 

десятиріччя він суттєво розширюється внаслідок:  

– зміни частки населення, яка покривається державними програмами 

медичного страхування;  
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– збільшення переліку медичних послуг, що фінансуються державою та 

стають доступними цільовим групам населення; 

– зрушення демографічної структури населення до старіння та стрімкий 

технологічний прогрес у медичній галузі; 

– упровадження нових програм, які вимагають обов'язково купувати 

поліси медичного страхування роботодавцями та (або) працюючим 

населенням.  

Діагностика фіскального простору для охорони здоров'я 

З метою визначення оптимальних пропорцій фіскального простору для 

охорони здоров'я існує необхідність розроблення методологічних підходів до 

діагностики потенціалу фіскального простору для охорони здоров'я на 

засадах комплексності. Її результати можуть стати основою для визначення 

цільових орієнтирів та економічно обґрунтованих ефективних управлінських 

рішень, а також сприяти розробленню подальших стратегій реформування 

галузі.  

З цією метою нами запропоновано систему індикаторів діагностики 

потенціалу фіскального простору для фінансування охорони здоров'я на 

прикладі України (рис. 2.10). 

Індикатори діагностики фіскального простору для системи охорони 

здоров'я систематизовано нами за чотирма проекціями, зокрема: індикатори 

макроекономічного потенціалу; індикатори фіскального потенціалу; 

індикатори тиску зміни витрат на охорону здоров'я на стійкість системи 

державних фінансів; індикатори демографічного та соціального тиску. 

Формування фіскального простору для фінансування охорони здоров'я має 

високий рівень взаємозв'язку з необхідністю підтримки стійкості державних 

фінансів, оскільки стосується можливості фінансового забезпечення 

виконання усіх функцій держави та її платоспроможності в 

середньостроковому та довгостроковому періодах.  

Враховуючи означене, дефініцію фіскального простору для системи 

охорони здоров'я на наш погляд доцільно визначити як динамічний потенціал 
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сукупності наявних державних фінансових ресурсів та додатково залучених 

державою фінансових ресурсів для фінансування визначених нею на різних 

рівнях програм та заходів охорони здоров'я та без порушення умов 

довгострокової та середньострокової стійкості системи державних фінансів. 

 

Рис. 2.10. Індикатори діагностики фіскального простору для системи 

охорони здоров'я 

 

ІНДИКАТОРИ ДІАГНОСТИКИ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ  
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грн 
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Коефіцієнт децентралізації 
фінансування охорони 

здоров'я (за витратами), % 

Коефіцієнт співвідношення 

темпів зростання загальних 

витрат Зведеного бюджету 
України на охорону здоров'я 

до темпів зростання витрат 

зведеного бюджету 

Індикатор впливу зміни 
державних витрат на охорону 

здоров'я на стійкість 

державних фінансів у 
середньостроковій 

перспективі, % ВВП 

Індикатор впливу зміни 
державних витрат на охорону 

здоров'я на стійкість 

державних фінансів в 
довгостроковій перспективі, % 

ВВП 

Індикатор фіскального 

розриву в середньостроковій 

перспективі, % ВВП 

Індикатор фіскального 

розриву в довгостроковій 
перспективі,  

% ВВП 

Коефіцієнт Баумоля, % 
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населення 

Очікувана тривалість життя 
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на охорону здоров'я як частка 

витрат зведеного бюджету на 

охорону здоров'я, %  

Витрати Державного 

бюджету України на охорону 

здоров'я як частка витрат 
зведеного бюджету на 

охорону здоров'я, %  
 

Коефіцієнт залежності від 
старості (вік 65+/вік 20–64), 

% 
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підтримки (вік 20–64/ вік 
65+), % 
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Роки життя, скориговані за 

непрацездатністю та 
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роки  
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Джерело: складено автором. 

Для практичної реалізації запропонованого методичного 

інструментарію запропоновано «форму-табло» діагностики фіскального 

простору для фінансування системи охорони здоров’я (табл. 2.2).  

Впровадження розробленого методологічного підходу до діагностики 

фіскального простору відповідно до запропонованого нами підходу дадуть 

змогу: 

– оцінювати фактичний стан та перспективні напрями формування 

фіскального простору для фінансування охорони здоров'я; 

– досліджувати взаємозв'язки формування потенціалу фіскального 

простору для охорони здоров'я у країні із зовнішніми параметрами 

економічного та соціального розвитку; 

– оцінювати динаміку функціонування системи фінансування охорони 

здоров'я у країні з урахуванням макроекономічних тенденцій та змін; 

– обґрунтовувати поточні та потенційні ризики впливу зміни 

фінансування охорони здоров'я на стійкість державних фінансів унаслідок 

макроекономічного, демографічного та соціального тиску; 

– визначати альтернативні варіанти формування фіскального простору 

для фінансування охорони здоров'я, базуючись на фактичних та 

перспективних тенденціях соціально-економічного розвитку країни, а також 

враховуючи фактори демографічного та соціального тиску; 

– досліджувати потенціал фіскального простору для охорони здоров'я 

з метою виявлення в динаміці ознак потенційних явищ, зокрема кризових, які 

можуть стати причиною невиконання державою завдань щодо фінансування 

медичної допомоги; 

– розробляти стратегії подолання тиску кризових явищ та (або) зміни 

цілей, методів та пропорцій формування потенціалу фіскального простору 

для охорони здоров'я.  

 



138 

 

 

Таблиця 2.2 

«Форма-табло» діагностики фіскального простору для системи охорони здоров’я в Україні, 2017 р. 
Група 

індикаторів 
Найменування та значення індикаторів 

Індикатори 

макроекономічного 

потенціалу 

Частка загальних витрат 

на охорону здоров'я у 

ВВП, % 

Частка витрат зведеного 

бюджету України на 

охорону здоров'я у ВВП, 

% 

Витрати зведеного бюджету 

України на фінансування 

охорони здоров'я на одну особу 

населення, грн. 

Загальні витрати на фінансування 

охорони здоров'я на одну особу 

населення, грн. 

Індикатор проциклічності / 

контрциклічності 

державного фінансування 

охорони здоров'я 

Коефіцієнт еластичності 

витрат зведеного бюджету 

України на одну особу на 

охорону здоров'я до доходів 

населення 

7,62 3,43 2 410,04 4 264,3 + 1,2 

Індикатори 

фіскального 

потенціалу 

Витрати зведеного 

бюджету України на 

охорону здоров'я як 

частка загальних витрат 

зведеного бюджету, % 

Витрати зведеного 

бюджету України на 

охорону здоров'я як 

частка загальних витрат 

на охорону здоров'я, % 

Коефіцієнт децентралізації 

фінансування охорони здоров'я 

(за витратами), % 

Витрати державного бюджету 

України на охорону здоров'я як 

частка витрат зведеного бюджету 

на охорону здоров'я, % 

Співвідношення витрат 

місцевих бюджетів на 

охорону здоров'я до витрат 

державного бюджету на 

охорону здоров'я 

Коефіцієнт співвідношення 

темпів зростання витрат 

зведеного бюджету України 

на охорону здоров'я до темпів 

зростання витрат зведеного 

бюджету 

9,698 41,6 83,66 16,34 5,12 1,07 

Індикатори тиску 

витрат на охорону 

здоров’я на 

фіскальну 

стійкість 

Індикатор впливу зміни 

державних витрат на 

охорону здоров’я на 

стійкість державних 

фінансів в 

середньостроковій 

перспективі, % ВВП 

Індикатор впливу зміни 

державних витрат на 

охорону здоров’я на 

стійкість державних 

фінансів в довгостроковій 

перспективі, % ВВП 

Індикатор фіскального розриву 

в середньостроковій  

перспективі, % ВВП 

Індикатор фіскального розриву в 

довгостроковій перспективі,  

% ВВП 

Первинний 

структурний 

баланс, 

% ВВП 

 

Державний 

борг, 

% ВВП 

Коефіцієнт темпів зростання 

витрат зведеного бюджету 

України на охорону здоров'я 

0,539 1,442 -1,682 0,752 1,810 71,81 1,36 

Індикатори 

демографічного та 

соціального тиску 

Очікувана 

тривалість 

життя 

населення при 

народженні, р. 

Природний 

приріст 

(скорочення) 

населення, 

осіб 

Міграційний 

приріст 

(скорочення) 

населення, осіб 

Коефіцієнт 

народжуваності 

населення 

Коефіцієнт 

залежності 

від старості 

(вік 65 +/вік 

15-64), % 

Коефіцієнт 

співвідношення 

навантаження 

(вік 0-14/ вік 

65+) 

Коефіцієнт 

загальної 

залежності 

(вік 0-14+ вік 

65 +/ вік 15-

64), % 

Інтегральні індикатори здоров’я населення 

Очікувана тривалість 

здорового життя  

(НALE), р. 

Роки життя, скориговані за 

непрацездатністю та 

інвалідністю (DALY), р. 

71,6811 –210 1364 11 9974 1,464 23,7 0,955 46,25 

64,04 20 255,5 

Джерело: складено автором. 

 
8 За даними Міністерства фінансів України. 
9 Розрахунки автора за стабілізаційним сценарієм та прогнозом населення висока народжуваність - висока тривалість життя - висока міграція 

(Демографічні прогнози Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України)[17]. 
10 За даними МВФ. 
11 За даними Державної служби статистики України 
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Зі стартом реформи охорони здоров'я в Україні проблема пошуку 

оптимальних пропорцій та дієздатних механізмів фінансування галузі 

набуває особливої актуальності та нагальності. Несприятлива демографічна 

ситуація у країні, тенденції глобальної економічної нестабільності 

загострюють питання ефективності формування фіскального простору для 

охорони здоров'я, що потребує визначення нових методів та підходів до його 

оцінки як стартової позиції для обґрунтування подальших реформ. Тому 

постановка питання щодо формування фіскального простору для 

фінансування охорони здоров'я, а також проведення діагностики потенціалу 

його формування сприятимуть виявленню перспективних напрямів 

підвищення ефективності використання державних фінансових ресурсів та 

визначенню рівня впливу на фіскальний простір макроекономічних, 

демографічних та соціальних факторів.  

2.2. Фіскальний простір для фінансування системи охорони здоров'я в 

Україні: структура формування та механізми сучасних змін  

Протягом останніх декількох років в Україні відбувається реформування 

організаційно-економічного механізму охорони здоров'я на засадах 

децентралізації, що обумовлює трансформацію структури фіскального 

простору зі зміною фінансових потоків і функціональних повноважень на 

користь територіальних громад. Разом із тим, не дочекавшись остаточного 

розподілу повноважень у сфері охорони здоров'я між рівнями влади та не 

відпрацювавши усі фінансові та організаційні процеси, в Україні було 

розпочато процес підвищення рівня фінансово-господарської самостійності 

та автономії медичних закладів. Одночасно відбувається пошук нових 

домінуючих механізмів фінансування охорони здоров'я, що передбачає 

структурні зміни недостатнього бюджетного фінансування галузі, 

опрацьовуються підходи до впровадження обов'язкового медичного 

страхування.  
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Згідно з нормами та положеннями чинного законодавства України (ст. 4 

Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення", 2018 р.), вимоги до фінансування охорони 

здоров'я повинні відповідати потребам не менше ніж 5% ВВП[32]. Однак 

показник видатків Зведеного бюджету України на охорону здоров'я у  

2018 р. становив тільки 3,26% ВВП (рис. 2.12, табл. 2.3).  

 

 

Рис. 2.11.Тенденції бюджетного фінансування системи охорони здоров'я в 

Україні (2002–2018 рр.) 

Джерело: складено за даними Міністерства фінансів України та Державної служби 

статистики України. 

Проте системі охорони здоров'я України властиві проблеми 

зростання номінальних показників витрат на охорону здоров'я. За останні 

шістнадцять років бюджетні видатки на охорону здоров'я постійно 

збільшувались (за винятком 2014 р.). 
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Таблиця 2.3  

Основні показники бюджетного фінансування охорони здоров’я в Україні за 2002–2018 рр. 
 

ПОКАЗНИК 

РОКИ 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Видатки бюджетів на охорону здоров’я, % ВВП 

Видатки зведеного бюджету 

на охорону здоров’я 
3,34 3,63 3,52 3,51 3,63 3,71 3,54 4,00 3,99 3,63 4,01 4,04 3,65 3,59 3,17 3,43 3,26 

Видатки державного бюджету 

на охорону здоров’я 
0,70 0,88 1,00 0,79 0,75 0,88 0,78 0,82 0,78 0,76 0,78 0,85 0,68 0,58 0,52 0,56 0,64 

Видатки місцевих бюджетів 

на охорону здоров’я 
2,64 2,75 2,52 2,71 2,87 2,83 2,76 3,18 3,21 2,87 3,23 3,20 2,97 3,01 2,64 2,87 2,62 

Частка видатків на охорону здоров’я у відповідних бюджетах, %  

Видатки зведеного бюджету 

на охорону здоров’я 
12,50 12,81 11,86 10,90 11,25 11,82 10,85 11,89 11,84 11,75 11,87 12,17 10,92 10,44 9,03 9,69 9,2 

Видатки державного бюджету 

на охорону здоров’я 
4,45 5,30 5,41 3,90 3,97 3,63 3,05 3,11 2,89 3,07 2,87 3,19 2,46 2,84 1,82 1,99 2,2 

Видатки місцевих бюджетів 

на охорону здоров’я 
24,03 23,43 22,45 22,98 21,61 19,45 18,85 21,31 22,53 21,40 21,16 22,15 20,64 21,26 17,98 17,27 16,3 

Тенденції змін видатків бюджетів на охорону здоров’я, % до попереднього року 

  

2003/ 

2002 

2004/ 

2003 

2005/ 

2004 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

2008/ 

2007 

2009/ 

2008 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Видатки зведеного бюджету 

на охорону здоров’я 
- 1,29 1,25 1,27 1,28 1,35 1,26 1,09 1,22 1,09 1,19 1,05 0,93 1,24 1,06 1,36 1,35 

Видатки державного бюджету 

на охорону здоров’я 
- 1,49 1,47 1,02 1,17 1,54 1,17 1,02 1,16 1,17 1,11 1,13 0,82 1,08 1,09 1,34 1,51 

Видатки місцевих бюджетів 

на охорону здоров’я 
- 1,24 1,18 1,37 1,31 1,30 1,28 1,11 1,24 1,08 1,22 1,03 0,96 1,28 1,06 1,36 1,08 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України. 
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Так, у 2017 р. видатки зведеного бюджету були більшими майже у 14 

разів порівняно з аналогічними показниками 2002 р. і становили 102392,43 

млн грн в абсолютному вимірі. Частка видатків зведеного бюджету на 

охорону здоров'я на одну особу населення за період з 2002 по 2017 рр. 

збільшилась зі 155,56 грн до 2410,06 грн. У 2018 р. видатки зведеного 

бюджету на охорону здоров’я зросли до 115851,96 млн грн, державного 

бюджету до 22618,05 млн грн, а місцевого бюджету до 93233,91 млн грн. 

Незважаючи на зростання номінальних показників витрат на 

фінансування медичної галузі в Україні, якість та доступність медичної 

допомоги для населення залишаються значною проблемою, що обумовлена 

також:  

– неоптимальною та нераціональною системою розподілу 

фінансових ресурсів галузі, що переважно орієнтовані на фінансування 

медичних установ, а не медичних послуг; 

– невідповідністю діючої моделі системи охорони здоров'я 

сучасним потребам у підвищенні рівня та якості життя населення;  

– високим рівнем спрацювання інфраструктури та основних 

засобів у галузі;  

– низьким рівнем оплати праці лікарів та середнього медичного 

персоналу;  

– високим рівнем прямої оплати населенням медичних послуг;  

– зниженням рівня технічного оснащення медичних установ та 

іншим. 

За даними Міністерства охорони здоров'я та Комітету Верховної 

Ради України з питань охорони здоров'я, передбачені бюджетом у 2016 р. 

видатки системи охорони здоров'я при формуванні бюджету враховані 

лише на 30–40% від потреби та не враховують необхідності забезпечення 

належного рівня медичної допомоги населенню та захисту від поширення 

соціально небезпечних хвороб[118]. Однак з урахуванням усіх тенденцій 

фінансування охорони здоров'я та в умовах поточної фінансово-
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економічної нестабільності держава не може повноцінно виконувати одну 

зі своїх базових функцій – збереження здоров'я населення. Для багатьох 

країн такі процеси стають імпульсом до початку нового етапу розвитку та 

реформування системи охорони здоров'я з одночасним удосконаленням 

механізмів фінансування та оптимізацією розподілу фінансових ресурсів 

галузі[199,204]. 

В Україні основна частина видатків бюджетів на охорону здоров'я 

припадає на місцеві бюджети, питома вага яких у видатках зведеного 

бюджету на охорону здоров'я, за досліджуваний період варіює від 71,64% у 

2004 р. до 80,44% у 2018 р., з яких фінансувалися до 201912 первинна 

медична допомога та вторинна спеціалізована медична допомога, а також 

швидка допомога та санітарно-епідеміологічний захист. Обсяг медичної 

субвенції у 2018 році збільшився для місцевих бюджетів на 5,43 млрд грн.  

Така частка місцевих бюджетів у загальних бюджетних видатках на 

охорону здоров'я може давати хибне уявлення про значну бюджетну 

децентралізацію в охороні здоров'я.  

Однак переважна частина таких видатків здійснюється за рахунок 

медичної субвенції, що надається місцевим бюджетам з державного рівня 

(табл. 2.4) та відповідає тільки ознакам деконцентрації влади, а не 

необхідним принципам фінансової децентралізації в системі охорони 

здоров'я.  

Так, зокрема, відповідно до Порядку та умови надання медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.01.2015 р. № 11, головним 

розпорядником медичної субвенції є Міністерство охорони здоров'я. 

Відповідно до норм Бюджетного кодексу України обсяг медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначається на 

основі формульних розрахунків за єдиними підходами для усіх територій, 

 
12 До впровадження Національної служби здоров’я Ураїни 
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зважаючи на фінансовий норматив бюджетної забезпеченості та з 

коригуванням коефіцієнтів у розрахунку на одну особу. 

Таблиця 2.4  

Субвенції місцевим бюджетам на фінансування охорони здоров’я у 

2015–2018 рр., тис. грн. 

Вид субвенції 

Роки Абсолютна 

зміна 

 (2018-2017),  

тис грн 

Абсолютна 

зміна  

(2017-2015),  

тис грн  
2015 2016 2017 2018 

Медична субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам  

46177023,60 44316586,20 56220108,40 61650204,12 5430095,72 10043084,80 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на придбання витратних 

матеріалів для закладів 

охорони здоров'я та лікарських 

засобів для інгаляційної 

анестезії 

18274,80 18972,60 18605,41 18497,60 -107,81 330,61 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на придбання медикаментів та 

виробів медичного 

призначення для забезпечення 

швидкої медичної допомоги 

135630,02 137992,30 136 18,96 137455,14 1236,18 588,94 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на реформування регіональних 

систем охорони здоров'я для 

здійснення заходів з виконання 

спільного з Міжнародним 

банком реконструкції та 

розвитку проекту «Поліпшення 

охорони здоров'я на службі у 

людей»  

6364,43 179715,40 832642,19 827088,27 -5553,92 826277,76 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на придбання ангіографічного 

обладнання 

- - 134 484,11 146 816,70 12 332,59 134 484,11 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на відшкодування вартості 

лікарських засобів для 

лікування окремих 

захворювань 

- - 627 213,27 1 038 363,22 411 149,95 627 213,27 

Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості 

 

- - - 1 000 000,00 - - 

Джерело: за даними Міністерства фінансів України. 
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Відповідно Субвенція спрямовується на оплату поточних видатків закладів 

охорони здоров'я та програм у сфері охорони здоров'я, визначених у статті 

103 (4) Бюджетного кодексу України[111].  

Необхідно зауважити, що запропонована формула розподілу обсягу 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не враховує 

вартість медичних послуг, а також фінансування медичної допомоги за 

клініко-статистичними групами, визначення яких передбачено у проекті 

Концепції побудови нової національної системи охорони здоров'я 

України[117] та Концепції реформування фінансування системи охорони 

здоров'я України[118]. 

Починаючи з 2015 р. розподіл коштів на первинну та вторинну медичну 

допомогу здійснювався відповідними місцевими органами влади під час 

формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів[114].  

За такого стану речей потенціал підвищення ефективності використання 

бюджетних коштів у сфері охорони здоров'я в умовах децентралізації може 

бути пов'язаний зі структурними змінами у наданні медичної допомоги 

населенню, а обсяг видатків на неї повинен визначатися тільки на основі 

аналізу потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у 

визначених медичних послугах.  

На сьогодні бюджетні кошти в системі охорони здоров'я між різними 

видами медичної допомоги розподіляються неефективно. Так, обсяги 

стаціонарної медичної допомоги залишаються високими, а витрати досить 

значними (табл. 2.5).  

Проте, відповідно до сучасних провідних підходів до організації системи 

охорони здоров'я, вагоме місце має посідати система попередження та 

профілактики захворювань, які проводяться амбулаторно-поліклінічними 

закладами[128]. 

У структурі видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я (табл. 

2.6) найбільшу питому вагу мають дві групи видатків:  
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1) видатки на фінансування лікарень та санаторно-курортних закладів 

(65,41% у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів на охорону 

здоров'я); 

2) видатки на фінансування поліклінік та амбулаторій, швидку та 

невідкладну допомогу (23,95% у загальному обсязі видатків місцевих 

бюджетів на охорону здоров'я).  

Таблиця 2.5 

Структура видатків місцевих бюджетів за закладами охорони здоров'я у 

2017 - 2018 р., % 

МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД 

Частка видатків у загальному 

обсязі видатків місцевих 

бюджетів на охорону здоров'я,% 

2017 2018 

Поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна  

допомога, у тому числі 
25,05 23,95 

Поліклініки загального профілю та амбулаторії 2,94 3,37 

Спеціалізовані та стоматологічні поліклініки 3,85 3,64 

Станції швидкої та невідкладної допомоги 5,56 6,32 

Фельдшерсько-акушерські пункти 0,29 0,23 

Центри первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги 
12,42 10,39 

Лікарні та санаторно-курортні заклади, у тому числі 65,88 65,41 

Лікарні загального профілю 47,42 46,07 

Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади 14,31 14,89 

Пологові будинки 2,78 2,90 

Санаторно-курортні заклади 1,37 1,56 

Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи 

і заклади 
0,05 0,07 

Станції переливання крові 0,56 0,61 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України. 

 

Понад 46% від загальної суми зазначених видатків припадає на 

лікарні загального профілю, понад 14% – на спеціалізовані лікарні та інші 

спеціалізовані заклади, решта – на пологові будинки та санаторно-курортні 

заклади.  
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Таблиця 2.6 

Структура витрат медичних закладів у 2015 році, % 

Видатки 

Поліклініки та 

амбулаторії, 

швидка та 

невідкладна 

допомога 

Поліклініки 

загального 

профілю та 

амбулаторії 

Спеціалізовані та 

стоматологічні 

поліклініки 

Станції 

швидкої та 

невідкладної 

допомоги 

Фельдшерсько-

акушерські  

пункти 

Центри 

первинної 

медичної 

(медико-

санітарної) 

допомоги 

Лікарні та 

санаторно

-курортні 

заклади 

Лікарні 

загального 

профілю 

Спеціалізовані 

лікарні та інші 

спеціалізовані 

заклади 

Пологові 

будинки 

 

Санаторно-

курортні 

заклади 

 

Санітарно-

профілактичні та 

протиепідемічні 

заходи і заклади 

Станції 

переливання 

крові 

 

Поточні витрати 95,9 96,2 96,4 93,4 97,6 96,9 86,6 84,4 93,2 92,7 87,5 99,6 90,2 
Оплата праці та 

нарахування на 

заробітну плату 
52,3 78,9 49,9 68,0 84,8 36,2 56,2 55,8 56,5 64,2 52,4 76,1 46,6 

Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 
3,8 1,9 1,4 10,2 1,5 1,8 2,1 2,1 2,2 1,7 3,2 5,7 2,9 

Медикаменти та 

перев’язувальні 

матеріали 
3,5 3,9 8,8 2,2 2,2 2,3 10,1 9,6 13,3 7,9 1,4 3,6 21,3 

Продукти харчування 0,2 0,4 0,1 0,0002 0,0 0,2 2,5 1,8 4,3 1,9 10,7 0,0 2,2 
Оплата послуг (крім 

комунальних) 
2,2 1,8 1,8 4,3 2,0 1,4 1,7 1,5 2,3 2,3 2,4 6,8 2,6 

Видатки на 

відрядження 
0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,05 0,04 0,1 0,2 0,1 

Оплата комунальних 

послуг та енергоносіїв, 

у тому числі 
3,6 6,6 3,9 1,7 6,9 3,7 9,1 8,8 9,8 11,4 11,7 5,6 7,2 

Оплата 

теплопостачання 
1,6 3,6 2,3 0,9 0,03 1,3 4,8 4,5 5,6 7,0 4,8 3,1 3,4 

Оплата водопостачання 

і водовідведення 
0,1 0,2 0,2 0,1 0,003 0,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 0,2 0,3 

Оплата електроенергії 0,8 1,3 1,1 0,5 1,3 0,8 2,2 2,2 2,2 2,7 2,7 1,1 2,6 
Оплата природного газу 0,9 1,2 0,3 0,2 4,2 1,2 1,3 1,2 1,2 1,0 3,0 1,3 0,8 
Оплата інших 

енергоносіїв 
0,2 0,2 0,01 0 1,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,8 0,0 0,03 

Дослідження і 

розробки, окремі 

заходи щодо реалізації 

державних 

(регіональних) програм 

25,2 0,02 4,2 6,9 0,007 49,9 3,6 3,7 3,1 3,1 4,6 1,3 6,9 

Поточні трансферти 3,9 - - 0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Соціальне забезпечення 1,0  - 0,03 0,0001 1,1 0,8 0,7 1,5 0,03 0,8 0,004 0,1 
Капітальні витрати 4,1 - - 6,6 2,4 3,1 13,4 15,6 6,8 7,3 12,5 0,4 9,8 

Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України. 
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Відповідно до положень Бюджетного кодексу України як державні, так 

і всі комунальні медичні заклади є бюджетними установами, що 

фінансуються за кошторисним принципом (табл. 3.9). За результатами 

аналізу структури видатків місцевих бюджетів за 2018 р. за економічною 

класифікацією на утримання різних типів медичних закладів визначено, що 

переважна частина видатків (у середньому за всіма типами медичних установ 

59,8%) спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями. Так, найвищими 

ці видатки є в поліклініках загального профілю та амбулаторіях (78,9%), 

фельдшерсько-акушерських пунктах (84,8%), санітарно-профілактичних 

закладах та протиепідемічних закладах (76,1%).  

Інші статті витрат у структурі витрат усіх типів медичних закладів є досить 

незначними, а частка капітальних видатків у середньому становить 7,1%. 

Деякі типи медичних закладів, а саме поліклініки загального профілю та 

спеціалізовані стоматологічні поліклініки, у 2017 р. взагалі не фінансували 

капітальних видатків.  

Нові виклики для фінансування медичної допомоги за рахунок коштів 

місцевих бюджетів були обумовлені змінами структури фінансування 

медичних закладів відповідно до реформи децентралізації. Так, обсяг 

медичної субвенції було визначено без урахування видатків на оплату 

комунальних послуг медичних закладів, оплата яких здійснюється за рахунок 

власних доходів місцевих бюджетів. З одного боку, залучення місцевих 

бюджетів до співфінансування потреб у медичній допомозі громади – це 

можливість збільшити фонд оплати праці, розширити закупівлі ліків та 

покращити харчування у лікарнях, з іншого – Міністерство охорони здоров'я 

вважає цей підхід ризикованим[114], оскільки фінансова спроможність 

багатьох адміністративно-територіальних одиниць є дуже різною. 

Отже, в таких умовах територіальна громада, навіть в умовах формальної 

децентралізації, не матиме можливості сприяти розвитку медичних закладів, 

а також здійснювати розподіл витрат на конкретні потреби громади у 
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визначених видах медичної допомоги, а також здійснювати розвиток системи 

охорони здоров'я в окремій громаді.  

Слід зазначити, що загальний підхід до визначення обсягів медичної 

субвенції для міжбюджетних трансфертів залишився таким, як і раніше, коли 

ключовими факторами формування нормативів бюджетної забезпеченості є 

фінансові можливості державного бюджету, а не галузеві стандарти системи 

охорони здоров'я. При цьому органи місцевого самоврядування не можуть 

впливати на обсяг виділених державою коштів[114]. 

Водночас аналіз останніх тенденцій реформування медичної галузі у 

контексті децентралізації дозволяє зауважити про наявність проблем 

інституційної комплементарності, а також виникнення системних 

суперечностей у діяльності системи охорони здоров'я. В Україні при 

реалізації реформ децентралізації в охороні здоров'я використано принцип 

"перенесення інститутів" та здійснено адаптацію зарубіжного досвіду. 

Стратегічні акти законодавства, де визначено концептуальні підходи та 

принципи децентралізації в Україні, містяться суттєві суперечності з 

нормативними положеннями реформування системи охорони здоров'я. Так, 

механізм розподілу функцій та повноважень у системі охорони здоров'я на 

засадах децентралізації визначений ухваленою у 2014 р. Концепцією 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в Україні[128]. Зокрема, органам місцевого самоврядування делеговано 

право та обов'язки щодо виконання функції забезпечення охорони здоров'я: 

на базовому рівні стосовно надання послуг швидкої медичної допомоги, 

первинної охорони здоров'я, профілактики хвороб; на районному рівні – 

надання медичної допомоги вторинного рівня; на регіональному рівні – 

надання високоспеціалізованої медичної допомоги.  

Інші структуру та розподіл функцій і повноважень у системі охорони 

здоров'я, які значною мірою відповідають ознакам лише деконцентрації, 

визначено в оприлюднених Міністерством охорони здоров'я України проекті 

Концепції побудови нової національної системи охорони здоров'я 
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України[117] та Концепції реформування фінансування системи охорони 

здоров'я України[118]:  

– функції фінансування медичної допомоги та замовника медичних послуг 

передбачено передати єдиному національному замовнику медичних послуг із 

регіональними відділеннями. Так, визначено, що окреслені функції має 

виконувати "незалежна організація, що діятиме в інтересах пацієнтів та 

закуповувати медичні послуги з єдиного національного пулу коштів на основі 

єдиних базових тарифів та вимог до якості". Регіональні відділення 

національного замовника медичних послуг не підпорядковуватимуться 

місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, 

оскільки будуть структурним підрозділом замовника та функціонувати у 

межах діючої бюджетної моделі фінансування системи охорони здоров'я. 

Також визначено, що "фінансування повинно переходити за пацієнтом" 

незалежно від рівнів медичної допомоги. Такі засади організації фінансування 

системи охорони здоров'я не відповідають проголошеним стратегічним 

орієнтирам децентралізації у країні; 

– запропоновано розмежування функцій замовника та постачальників 

медичних послуг, яким надається управлінська та фінансова автономія, та 

визначено, що вони надаватимуть медичну допомогу на контрактній основі. 

Такі цілі відповідають ознакам дивестиції, для впровадження якої в 

українську практику не створені належне інституційне середовище та 

законодавча база; 

– закупівля медичних послуг у межах державного гарантованого пакету 

здійснюватиметься у постачальників усіх форм власності, що закладатиме 

ринкові принципи діяльності системи охорони здоров'я та створення єдиного 

медичного простору; 

– наголошено, що система охорони здоров'я буде децентралізована до рівня 

громади та, відповідно до засад адміністративно-територіальної реформи, 

громада самостійно може обирати рівень оптимального акумулювання коштів 

для фінансування медичної допомоги; 
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– функції контролю та нагляду буде передано наглядовим медичним 

радам, які представлятимуть інтереси громади, діятимуть на громадських 

засадах та матимуть дорадчий голос при здійсненні закупівель медичних 

послуг для громади.  

Такі суперечності потребують узгодження та вибору єдиного вектора 

реформування системи охорони здоров'я.  

Важливою перепоною впровадження принципів децентралізованого 

управління та фінансування системи охорони здоров'я стали прогалини у 

нормативно-правовому регулюванні розподілу функцій та повноважень 

об'єднаних територіальних громад. Відповідно до Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні[128] 

серед основних повноважень органів місцевого самоврядування базового 

рівня є забезпечення, зокрема, надання послуг швидкої медичної допомоги, 

первинної охорони здоров'я, із профілактики хвороб. Районні центри 

первинної медичної допомоги (а також сільські амбулаторії тощо, які є струк-

турними підрозділами цих центрів), так само як і інші заклади охорони 

здоров'я на районному рівні (включаючи центральні районні лікарні), нині 

перебувають у спільній комунальній власності усіх територіальних громад 

районів.  

У зв'язку з переходом об'єднаних територіальних громад на прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом виникає також ризик 

подальшої іще більшої фрагментації ресурсів, що можуть призвести не лише 

до погіршення управління фінансовими ресурсами галузі, а й подальшого 

зниження доступності та якості медичної допомоги[92].  

Як уже зазначалося, однією із форм децентралізації медичної допомоги є 

децентралізація до рівня медичних установ та всередині таких установ[32]. 

Упровадження такої форми децентралізації потребує розподілу функції 

постачальника та замовника послуг, які в Україні на сьогодні відсутні, та є 

одним із завдань реформування системи охорони здоров'я, визначеної у 
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проекті Концепції реформування фінансування системи охорони здоров'я 

України[118].  

Іншим видом децентралізації в охороні здоров'я є дивестиція, яка 

визначається як пряма передача функцій планування та надання медичної 

допомоги від владних інститутів організаціям неурядового некомерційного 

та комерційного сектора у сфері охорони здоров'я. Впровадження в Україні 

заходів, зорієнтованих на зміну організаційно-правової форми медичних 

установ у формі їхньої автономізації[117], повною мірою відповідає ознакам 

дивестиції та запропоновано в ряді нормативно-правових актів, поданих на 

розгляд Верховної Ради України, зокрема законопроектах: "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

законодавства з питань охорони здоров'я" (№ 2309а); "Про внесення зміни до 

підрозділу 4 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу 

України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я" (№ 

2310а); "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

удосконалення законодавства України з питань охорони здоров'я" (№ 

2311а)[47]. 

Зауважимо, що поспішне реформування організаційно-правової форми 

медичних установ створює ризики скорочення мережі закладів, а також 

їхньої комерціалізації, що порушуватиме статтю 49 Конституції України[41], 

де наголошується про право всіх громадян на отримання безкоштовної 

медичної допомоги. Це може стати передумовою зменшення фінансової та 

територіальної доступності медичних послуг для населення України. 

У таких умовах необхідно також здійснити перехід до якісно інших 

принципів відшкодування витрат на надання медичної допомоги на основі 

виокремлення однорідних за медичними технологіям та вартості лікування 

випадків медичної допомоги – клініко-статистичних груп, що орієнтуватиме 

заклади охорони здоров'я на: ефективне використання бюджетних ресурсів 

медичної установи – розширення обсягу робіт, підвищення питомої ваги 
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складних випадків, більш раціональне використання діагностичного 

обладнання тощо. 

Для різних видів медичної допомоги, типів медичних закладів необхідно 

впроваджувати методи фінансування та відшкодування вартості медичних 

послуг, які відрізняються, зокрема: 1) для первинної медичної допомоги – 

методи фінансування, засновані на "об'єднаних платежах" за вартість пакета 

медичних послуг, результатах "пролікованих випадків" та оплати окремих 

медичних послуг; 2) для стаціонарної медичної допомоги – як найбільш 

доцільні – методи оплати медичної допомоги на основі клініко-статистичних 

груп (DRG); 3) для високоспеціалізованої медичної допомоги може бути 

застосований метод "глобального бюджету" або оплати медичної допомоги 

на основі клініко-статистичних груп. Для цього існує потреба: 

– розроблення та впровадження нового механізму фінансування охорони 

здоров'я на послугу (або групи послуг) на основі медичних стандартів та 

протоколів з урахуванням рівня закладів охорони здоров'я (первинного, 

вторинного, третинного) та особливостей адміністративно-територіальних 

громад; 

– здійснення розрахунку бюджетних нормативів, які використовуються 

при визначенні медичної субвенції, з урахуванням нових засад 

фінансування медичної допомоги на послугу, принципу ефективного 

співвідношення бюджетних витрат та кінцевого результату відповідно до 

обсягів надання медичної допомоги; 

– розроблення методики розрахунку вартості медичних послуг з 

урахуванням DRG для стаціонарних закладів медичної допомоги другого 

рівня та методики "глобальних бюджетів" для високоспеціалізованої 

(третинної) медичної допомоги; 

– розроблення та впровадження нової системи обліку витрат та звітності на 

надані медичні послуги за принципом "базової ставки" у стаціонарних 

медичних закладах, зважаючи на вартість закінченого випадку лікування 

кожної категорії з діагностичної групи (DRG). 
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За такого стану речей Міністерству охорони здоров'я України доцільно 

розробити концептуально новий проект реформування системи охорони 

здоров'я, який би мав єдину логічну структуру, не містив суперечностей із 

іншими державними стратегічними програмами розвитку, враховував би 

ризики зміни домінуючої моделі фінансування та організації системи 

охорони здоров'я на потреби населення.  

Основними стратегічними напрямами консолідації державних фінансів 

задля підвищення ефективності видатків на охорону здоров'я можна 

визначити такі: 

– розроблення та впровадження механізму фінансування охорони здоров'я 

на послугу на основі медичних стандартів і протоколів з урахуванням 

рівня закладів охорони здоров'я (первинного, вторинного, третинного) та 

особливостей територіальних громад; 

– удосконалення розподілу функцій, повноважень, відповідальності 

щодо фінансування між адміністративними рівнями (центральним, 

регіональним, місцевих громад), видами медичної допомоги (первинним, 

вторинним та третинним) у сфері охорони здоров'я; 

– узгодження загальної концепції децентралізації влади в Україні та 

проектів реформування системи охорони здоров'я щодо розподілу 

функцій та повноважень у галузі; 

– проведення інвентаризації медичних установ та внесення пропозицій про 

реорганізацію державних та комунальних медичних установ тільки на 

підставі аналізу потреби населення територіальних одиниць у наданні 

медичної допомоги та за умови наявності дублюючих функцій; 

– здійснення розрахунку бюджетних нормативів, які використовуються при 

визначенні медичної субвенції, з урахуванням принципу ефективного 

співвідношення бюджетних витрат та кінцевого результату відповідно до 

обсягів надання медичної допомоги; 

– чітке врегулювання переліку медичних послуг за рахунок бюджетних 

коштів, які повинні надаватися населенню на безкоштовній основі. 
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2.3. Сучасні методи фінансування медичних послуг як напрям 

використання фіскального простору 

На сучасному етапі реформування фінансової моделі системи охорони 

здоров'я в Україні формується об'єктивна необхідність розроблення нових 

підходів до розподілу фінансових ресурсів та оплати медичним установам 

різних рівнів допомоги, наданої населенню. Методи оплати медичної 

допомоги є вагомою частиною механізму формування та використання 

фіскального простору, які впливають на ефективність використання 

бюджетних коштів, дієздатність функціонування різних типів медичних 

установ, а також на фінансову доступність та якість надання медичних послуг 

населенню.  

Упродовж останніх декількох років механізм фінансування системи 

охорони здоров'я в Україні проходить коло безперервних трансформацій, які 

викликані реформою в галузі. Кардинальними новаціями сучасних реформ є:  

– формування децентралізованого принципу фінансування системи 

охорони здоров'я та впровадження медичної субвенції місцевим бюджетам із 

державного бюджету; 

– створення єдиного замовника медичних послуг, який також 

здійснюватиме розподіл фінансових коштів медичним установам; 

– перехід до нових принципів фінансування медичної допомоги шляхом 

оплати вартості медичних послуг.  

Концептуально нові підходи до розподілу фінансових ресурсів у галузі за 

територіальним принципом зумовлені реалізацією в Україні реформи 

децентралізації влади, цілі якої визначені в ухваленій у 2014 р. Концепції 

реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади та 

Законах України "Про співробітництво територіальних громад" і "Про 

добровільне об'єднання територіальних громад", а також у відповідних 

змінах до Бюджетного і Податкового кодексів України. Відповідно до цієї 

реформи було впроваджено механізм фінансування медичної допомоги за 
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допомогою надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам (ст. 103-4 Бюджетного кодексу України) [16].  

У 2017 р. медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

становила 85,6 млрд грн, вона була розподілена 953 місцевим бюджетам на 

рівні міст, районів та об'єднаних територіальних громад.  

Поряд із цим, відповідно до Концепції реформи фінансування системи 

охорони здоров'я та Закону України "Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення", у 2018 р. створено єдиного замовника 

медичних послуг – Національну службу здоров'я України, яка є центральним 

органом виконавчої влади і чия діяльність спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через міністра охорони здоров'я; вона реалізує 

державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення. Основними функціями Національної служби 

здоров'я України є такі[110]:  

– реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій); 

– виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за 

програмою медичних гарантій.  

Для виконання цих завдань ухвалено бюджетну програму "Надання 

первинної медичної допомоги населенню"[44], що в основному має 

фінансово забезпечити первинну медичну допомогу населенню за рахунок 

коштів державного бюджету[98]. Подальше реформування медичної галузі та 

частковий відхід від фінансування на основі медичної субвенції обумовило 

зменшення у 2018 р. її обсягів до 57,3 млрд грн. Відповідно до Закону 

України "Про державний бюджет 2018" витрати на Національну службу 

здоров'я України становлять 8,2 млрд грн, зокрема, на надання первинної 

медичної допомоги населенню – 8,0 млрд грн.[127].  
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До 2020 р. передбачено впровадження зазначеного механізму 

фінансування не тільки для первинної медичної допомоги, а й для 

спеціалізованої та високоспеціалізованої. 

Отже, після двох років спроби децентралізованого фінансування знову 

спостерігається перехід до централізації фінансування первинної медичної 

допомоги через Національну службу здоров'я України, а також дублювання 

функцій такого фінансування. У 2018–2019 рр. визначено перехідний період – 

відповідно до Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України"[16] – для заміни субвенції на фінансування та можливість 

використання двох механізмів фінансування медичних послуг. У 2020 р. 

передбачено припинити дію механізму надання медичної субвенції із 

державного бюджету місцевим бюджетам. Чинний розподіл видатків на 

фінансування охорони здоров'я наведено у табл. 2.6. 

Визначено, що надавачі первинної медичної допомоги повинні переходити 

до фінансування на основі оплати медичних послуг тільки одночасно в 

рамках одного місцевого бюджету (районного, бюджету міста або бюджету 

об'єднаної територіальної громади).  

Причиною такого стану речей є те, що медична субвенція перераховується 

з державного бюджету до місцевого бюджету та може бути повністю 

замінена для цього бюджету, а не тільки для окремої медичної установи[190].  

До 2018 р. в Україні для оплати надання медичної допомоги у державних 

та комунальних медичних установах використовувався кошторисний метод. 

Із ухваленням наприкінці 2017 р. Закону України "Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення"[45] передбачено 

впровадження нових методів оплати медичної допомоги населенню. 

Згідно з цим Законом держава гарантує повну оплату – відповідно до 

тарифу – надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських 

засобів, передбачених програмою медичних гарантій за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 
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Таблиця 2.6  

Розподіл видатків на фінансування охорони здоров'я з державного та 

місцевих бюджетів України (станом на 2018 р.) 

Видатки, що здійснюються  

з державного бюджету України 

Видатки на охорону здоров'я,  

що здійснюються з місцевих  

бюджетів України 

– На первинну медико-санітарну, амбулаторно-

поліклінічну та стаціонарну допомогу 

(багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують 

специфічні загальнодержавні функції, згідно з 

переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України); 

– на спеціалізовану, високоспеціалізовану 

амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу 

(клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані 

лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни, спеціалізовані 

поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України); 

– На амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну 

допомогу (лікарні широкого профілю, спеціалізовані 

медико-санітарні частини, пологові будинки, 

поліклініки та амбулаторії, загальні стоматологічні 

поліклініки, дільничні лікарні), зокрема первинну 

медичну допомогу (медичні амбулаторії, 

фельдшерсько-акушерські та фельдшерські пункти, 

центри первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги та інші заклади охорони здоров'я, що 

надають первинну медичну допомогу); 

– програми медико-санітарної освіти (міські та 

районні центри здоров'я  

і заходи з санітарної освіти); 

– санаторно-реабілітаційну допомогу 

(загальнодержавні санаторії для хворих на 

туберкульоз, загальнодержавні спеціалізовані санаторії 

для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для 

ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність 

Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту", "Про жертви нацистських 

переслідувань", та осіб з інвалідністю, 

загальнодержавні реабілітаційні установи та 

комплекси для осіб з інвалідністю згідно із переліком, 

затвердженим Кабінетом Міністрів України); 

– санітарно-епідеміологічний нагляд (лабораторні 

центри, заходи боротьби з епідеміями); 

– інші державні програми медичної та санітарної 

допомоги (територіальні медичні об'єднання, центри 

медичної статистики, автопідприємства  

санітарного транспорту, інші програми  

і заходи); 

– оплату комунальних послуг та  

енергоносіїв комунальними закладами охорони 

здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, 

місцеві програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров'я, що надають 

первинну медичну допомогу, та місцеві програми 

надання населенню медичних послуг з первинної 

медичної допомоги населенню; 

– інші програми в галузі охорони здоров'я, що 

забезпечують виконання загальнодержавних функцій, 

згідно із переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів  

України; 

– первинну медичну допомогу, крім  

видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

комунальними закладами охорони здоров'я; 

– державні програми громадського здоров'я та заходи 

боротьби з епідеміями; 

– державні програми розвитку та підтримки закладів 

охорони здоров'я, що перебувають у державній 

власності,  

згідно з переліком, затвердженим  

Кабінетом Міністрів України; 

– програму державних гарантій медичного 

обслуговування населення 

– співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються в рамках програми державних гарантій 

медичного обслуговування населення, для покриття 

вартості комунальних послуг та енергоносіїв 

комунальних закладів охорони здоров'я, які 

належать відповідним територіальним громадам або 

є об'єктами права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні районних рад; 

– місцеві програми розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони здоров'я, які 

належать відповідним територіальним громадам або 

є об'єктами права спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, що перебувають в 

управлінні районних рад, і місцеві програми надання 

населенню медичних послуг понад обсяг, 

передбачений програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення; 

– місцеві програми громадського  

здоров'я 

Джерело: [16] 

Тариф обчислено як ставку, що визначає розмір повної оплати за 

передбачені програмою медичних гарантій медичні послуги та лікарські 
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засоби. Такий тариф оплачується Національною службою здоров'я України за 

рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до програми 

медичних гарантій безпосередньо надавачам медичних послуг. 

 

Рис. 2.12. Зміна підходу до розподілу фінансування на охорону здоров'я 

в Україні 

Джерело: складено автором на основі: [16,216] 

Отже, починаючи з 2018 р. в Україні дозволено застосування різних 

методів оплати медичної допомоги та визначення відповідних тарифів. У 

Законі встановлено, що тарифи формуються у вигляді таких ставок, як[45]: 

1) глобальні ставки, що передбачають виплату надавачам медичних послуг 

фіксованої суми за визначену кількість послуг чи визначений період; 

2) капітаційні ставки, які встановлюються у вигляді фіксованої суми за 

кожного пацієнта; 

3) ставки на пролікований випадок; 

 

Методи  

фінансування 

медичної  

допомоги  

 

 

Функції  

розподілу  

фінансових  

ресурсів 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

ЗА ФУНКЦІЯМИ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Розподіл фінансових ресурсів до 

бюджетів різних рівнів: 

державний та місцеві бюджети 

(обласний, районний, міський, 

об'єднані територіальні  

громади) 

Єдиний замовник та джерело 

розподілу фінансування медичної 

допомоги на державному рівні 

(Національна служба здоров'я 

України); фінансування з державного 

бюджету окремих функцій  

з охорони здоров'я; додаткове 

фінансування з місцевих бюджетів 

Кошторисне фінансування 

медичних установ 

Фінансування на основі  

тарифів на послуги з медичного 

обслуговування 

До реформи фінансування  

охорони здоров'я 

Передбачено реформою фінансування 

охорони здоров'я 
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4) ставки на медичну послугу; 

5) ставки за результатами виконання договорів про медичне 

обслуговування населення надавачами медичних послуг. 

Зазначені ставки можуть використовуватися як разом, так і  окремо.  

Відповідно до прийнятої Методики розрахунку вартості послуги з 

медичного обслуговування, наприкінці 2017 р. дефініція вартості одиниці 

медичної послуги визначається як вартість визначеної законодавством 

одиниці кінцевого продукту / результату надання медичного 

обслуговування, пролікованого випадку, лабораторного тесту тощо, а 

одиницею послуг слугує одиниця кінцевого продукту / результату надання 

медичного обслуговування у стаціонарних або амбулаторних умовах, для 

якої встановлюються тарифи оплати[107].  

Однак на 2018 р. визначено тільки п'ять базових тарифів на оплату 

первинної медичної допомоги на одного пацієнта на рік, які не враховують 

кінцевого продукту / результату надання медичного обслуговування (табл. 

2.7).  

Таблиця 2.7 

Базові тарифи на оплату медичної допомоги на одного пацієнта в 

Україні (2018 р.) 

Вид тарифу 

Коригувальні коефіцієнти 

відповідно до вікової групи 

пацієнта 

Вартість, 

грн/рік 

Базовий тариф для населення вікової 

групи від 18 до 39 років  

1,0 370 

Тариф для населення вікової групи від 

40 до 64 років 

1,2 440 

Тариф для дитини віком до 5 років 4 1480 

Тариф для дитини віком від 6 до  

17 років 

2,2 814 

Тариф для особи, старшої за 65 років 2,0 740 

Джерело: [108] 
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Аналіз зазначеної Методики виявляє об'єктивну необхідність усунути такі 

розбіжності, як: 

– розбіжності між положеннями Закону України "Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення", Концепції реформи 

фінансування системи охорони здоров'я та Методики розрахунку вартості 

послуги з медичного обслуговування щодо принципів та засад фінансування 

питомої одиниці послуги медичного обслуговування, її визначення та 

методів оплати;  

– запропоновані тарифи не враховують деталізованих статево-вікових 

еквівалентів надання медичної допомоги (рис. 2.13), що розраховані 

відповідно до рекомендацій ВООЗ та особливостей споживання медичної 

допомоги в Україні та на яких, зокрема, побудовано розподіл обсягу 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам[109]; 

– базові тарифи, запропоновані Міністерством охорони здоров'я України 

на 2018 р., більшою мірою відповідають визначеному нормативному обсягу 

фінансування на одну особу тільки з частковим урахуванням вікових 

особливостей споживання первинної медичної допомоги різними групами 

населення; 

– потребує чіткого термінологічного узгодження поняття "медична 

послуга", що у Законі України визначена як послуга, що надається пацієнту 

закладом охорони здоров'я або фізичною особою – підприємцем, яка 

зареєстрована та в установленому законом порядку отримала ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики, та оплачується її 

замовником, а також поняття "одиниця медичної послуги", що визначено в 

Методиці; 

– потребують розроблення та впровадження додаткові облікові форми 

вихідних даних та розрахунку вартості медичної послуги та їх узгодження з 

первинними документами, які містять інформацію про господарські операції 

надавачів медичної допомоги та їх фінансової звітності відповідно до Закону 

України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"[42]; 
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існує необхідність розмежування підходів до розрахунку вартості медичної 

допомоги за різними методами, що визначені в Законі України "Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення"; 

– доцільно узгодити принципи розрахунку вартості послуг з Національним 

положенням (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 

"Витрати"[812] та Положенням (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати"13 в Україні, де чітко визначені: елементи витрат, об'єкт витрат, 

склад витрат, умови визнання витрат та принципи калькулювання[60]; 

– відповідно до п. 15.6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

"Витрати" та п. 5.9. розділу ІV Національного положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати" визначені 

"комунальні витрати"[81] не належать до складу прямих витрат, як це 

зазначено в Методиці, а є загальновиробничими витратами, які можуть бути 

визначені як постійні та змінні;  

– запропоновані засади фінансування послуг медичного обслуговування на 

первинному рівні обумовлюють необхідність одночасного застосування 

перспективних та ретроспективних принципів обліку витрат, що 

ускладнюватиме управління витратами медичних закладів, ведення 

бухгалтерського обліку.  

Окрім цього, у Законі України "Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення" визначено, що тариф на послуги з 

наданням первинної медичної допомоги складається з двох частин: ставки 

на оплату медичної послуги та ставки на оплату діагностичних послуг, у 

тому числі лабораторних досліджень, натомість встановлений 

 
13 Норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" застосовуються 

підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм 

власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які, відповідно до 

законодавства, складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності. Відповідно до плану реформування системи охорони здоров'я переважна 

кількість медичних установ у 2018 р. повинна змінити статус з бюджетної установи на 

комунальне некомерційне підприємство. 
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Міністерством охорони здоров'я України тариф – єдиний та змінюється 

тільки на п'ять вікових груп населення. 

 

Рис. 2.13. Еквіваленти надання медичної допомоги за статево-віковими 

групами населення в Україні 

Джерело: сформовано автором на основі: [109]  

 

Розробники представлених у табл. 2.10 базових тарифів оплати медичної 

допомоги на одного пацієнта в Україні визначали їх, базуючись на 

припущеннях розрахунків Товариства актуаріїв США "Коефіцієнти старіння" 

для США, які було застосовано до населення України та скориговано з 

урахуванням таких особливостей, як: відмінності у споживанні послуг серед 

дітей та дорослих; відмінності у відвідуванні пацієнтів удома у США та в 

Україні; старіння населення, що спостерігається в Україні; об'єктивний 

підхід до формування [53]. 

Однак необхідно зауважити, що існує необхідність проведення 

відповідних розрахунків для України окремо, оскільки наявними є суттєві 

відмінності у формуванні організаційного механізму системи охорони 

здоров'я у США та в Україні. Так, державне фінансування охорони здоров'я 
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переважно сконцентроване на трьох програмах медичного страхування: для 

осіб від 65 р. та старших (Medicare) [337], для осіб з низьким рівнем доходів 

(Medicaid) [336] та для дітей (Children's Health Insurance Program) [261].  

Державне фінансування медичної допомоги за окресленими програмами 

передбачає покриття тільки для вразливих верств населення та доступ тільки 

до визначеного переліку медичних послуг. Таким чином, державне 

фінансування медичної допомоги у СШA та в Україні мають концептуальні 

відмінності за поширенням та глибиною охоплення населення, що 

обумовлює різні підходи до фактичного споживання медичної допомоги в 

країнах. Фінансування медичної галузі за рахунок приватного медичного 

страхування в Україні є допоміжним, натомість у США – домінуючим 

джерелом фінансування медичної допомоги.  

З цих причин, а також з урахуванням різних рівнів доходів населення в 

Україні та США формуються відмінні підходи до споживання медичної 

допомоги та, як наслідок, витрати на медичні послуги.  

Демографічна структура населення, природний та міграційний приріст 

також є досить різними. Усі ці чинники доводять необхідність удосконалення 

методичного інструментарію визначення тарифів на оплату послуг 

медичного обслуговування в Україні.  

Затверджений перелік медичних послуг із надання первинної медичної 

допомоги[79] містить виокремлені заходи з організації діяльності надання 

такої допомоги, які не відповідають трактуванню медичної послуги 

відповідно до Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення", а ще за цим переліком неможливо розрахувати 

вартість та повну вартість таких послуг відповідно до Методики, оскільки 

неможливо визначити "одиницю послуг". 

Відповідно до "Методики розрахунку вартості послуги з медичного 

обслуговування" її вартість запропоновано розраховувати шляхом обліку 

витрат на основі їх покрокового розподілу "зверху донизу" за центрами 

відповідальності за витрати[107]. Проте у такому випадку на рівні установи 
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існує ризик неврахування усіх витрат, які є необхідними для надання окремої 

медичної послуги.  

В Україні за останнє десятиріччя було розроблено декілька методичних 

підходів до розрахунку вартості медичних послуг на рівні медичних 

установ: витратний; нормативний; за центрами витрат на основі покрокового 

зниження "зверху до низу"; за центрами витрат на основі об'єднання витрат 

"знизу до верху"; нормативно-витратний; нормативно-плановий; за 

нозологіями в рамках одного бюджету чи кошторису; за клініко-

статистичними групами. Академік В. Коваленко систематизував існуючі 

методичні підходи та визначив особливості розрахунку вартості медичних 

послуг (табл. 2.8).  

Р. Корнацька запропонувала методичний підхід до фінансування 

медичних послуг високоспеціалізованої медичної допомоги на основі 

методу глобального бюджету, який науковець пропонує визначати як 

"метод загального фінансування". Однак представлені формули та 

результати свідчать про те, що цей підхід більшою мірою відповідає 

фінансуванню медичної установи за удосконаленими статтями кошторису 

за обраними найпоширенішими та найважливішими у соціальному значенні 

нозології хвороб системи кровообігу[61]. 

З. Лободіна визначила принципи удосконалення кошторисного механізму 

оплати медичних послуг на основі матриці статей витрат за відповідними 

центрами витрат "знизу до верху" та формування на цій основі глобального 

бюджету для медичного закладу[67].  

Нормативно-витратний методичний підхід, який, на наш погляд, дозволяє 

найбільш комплексно врахувати усі витрати, необхідні для надання медичної 

послуги, розроблений Д. Дячуком[107]. Разом із тим включення капітальних 

видатків до вартості медичної послуги є дискусійним питанням, оскільки 

найбільш пріоритетним підходом до фінансування таких видатків є 

формування окремої бюджетної програми.  
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Таблиця 2.8 

Порівняльний аналіз розроблених в Україні методичних підходів до 

розрахунку вартості надання медичних послуг 

Автори  

методики 

Методичний 

підхід 

Особливості розрахунку вартості послуг  

з охорони здоров'я 

Міністерство 

охорони  

здоров'я України 

 

І. Фуртак 

З. Лободіна 

Методичний підхід 

за центрами  

витрат 

Облік витрат здійснюється за центрами відповідальності за витрати – 

функціонально, технологічно  

й організаційно відокремленими структурними підрозділами 

надавачів медичних послуг.  

Обчислення собівартості медичних послуг – метод покрокового 

зниження ("зверху донизу") або об'єднання витрат "знизу до 

верху". Застосування коригувальних вікових коефіцієнтів  

Л. Васько 
Витратний 

методичний підхід 

Розрахунки здійснюються витратним методом, який базується на 

розрахунку собівартості з урахуванням фактичних витрат та 

планових витрат, які необхідні для надання послуг з охорони 

здоров'я 

С. Дяченко 

Нормативний 

методичний підхід. 

Витратний 

методичний підхід. 

Нормативно-

витратний 

методичний підхід 

Розрахунок структури собівартості витрат на функціонування 

кожного з підрозділів закладів охорони здоров'я та структури 

собівартості  

медичних процедур (послуг), які він надає. 

Розрахунок вартості стаціонарного лікування на основі методу 

покрокового розподілу витрат закладу охорони здоров'я базується 

на локальних протоколах лікування за основним діагнозом 

Д. Дячук 

Нормативно-

витратний 

методичний підхід 

Визначення вартості надання медичних послуг здійснюється з 

урахуванням фактично виконаних діагностичних обстежень та 

лікувальних процедур згідно з медичними стандартами якості та 

індивідуальними особливостями стану пацієнта.  

Розрахункові коефіцієнти застосовуються виключно до інших 

витрат і обчислюються за співвідношенням до базової статті. 

Базовою статтею для розрахунку медичної послуги є фонд оплати 

праці медичного персоналу. Ця методика доповнена додатковими 

складовими: 

1) для врахування цінових змін окремих складових витрат до 

складу вартості медичної послуги включаються непередбачені 

витрати у розмірі 15% їх вартості; 

2) капітальні видатки враховуються у розмірі  

10% вартості медичної послуги 

Д. Фостаковський 
Нормативно-

плановий 

методичний підхід 

Визначається вартість медичної послуги: включає нормативну 

собівартість – планову собівартість,  

а також рентабельність 

М. Яцюк 

Вартість медичних 

послуг за 

нозологіями та  

U-DRG групами 

Відповідно до методичного підходу використовуються термін 

"клініко-витратні групи" й абревіатура  

"U-DRG" ("Ukraine-DRG"). 

Оплата наданої стаціонарної медичної допомоги розділяється на 

чотири основні види: 

1) оплата за пролікованого хворого за сумарною  

оплатою вартості проведених лікувально-діагностичних процедур, 

у тому числі хірургічних втручань та реанімаційних заходів; 

2) оплата за пролікованого хворого за кількістю  

ліжко-днів, протягом яких хворий перебував  

у профільному відділенні стаціонару; 

3) оплата за пролікованого хворого за тарифами  

основного діагнозу (нозологій); 

4) оплата за пролікованого хворого за тарифами  

клініко-витратних груп (DRG). 

Джерело: [144] 
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Однак аналіз міжнародної практики засвідчує, що вибір адекватного 

методу оплати медичної допомоги повинен розкривати необхідні медико-

організаційні та економічні умови її надання, оскільки система фінансового 

забезпечення медичних установ має безпосередній вплив на: 

– зацікавленість медичних установ в наданні оптимального (з  точки зору 

підтримки та удосконалення стану здоров'я населення) обсягу медичної 

допомоги та забезпечення відповідного рівня якості лікування; 

– обсяг державного фінансування медичної допомоги, можливість його 

прогнозування; 

– раціональне використання та контроль використання фінансових, 

кадрових та матеріальних ресурсів, що спрямовуються на надання медичної 

допомоги (система оплати медичної допомоги повинна забезпечувати 

оптимізацію витрат на оплату медичних послуг та пов'язані з цим контрольні 

функції); 

– формування економічного інтересу працівників системи охорони 

здоров'я щодо забезпечення доступності та якості медичної допомоги; 

– адміністративні витрати повинні бути мінімальними; 

– оплата різних етапів надання медичної допомоги має поєднуватися одна 

з одною, забезпечуючи зацікавленість усіх сторін у перерозподілі обсягів 

медичної допомоги до найбільш ефективного її надання. 

Методи оплати медичної допомоги, які застосовуються в різних країнах, 

відрізняються за способами та повнотою обліку перерахованих вище 

факторів.  

Виокремлюють головні класифікаційні ознаки формування підходу до 

використання того або іншого методу оплати медичної допомоги (рис. 

2.14)[206]: 

– вибір питомої одиниці для розрахунку вартості медичних послуг; 

– спосіб відшкодування витрат, який може бути ретроспективним (за 

фактичними витратами) та нормативним або перспективним (за 

розрахованим тарифами); 
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– характер закупівель медичних послуг (пасивний та активний); 

– рівень орієнтації на обсяги діяльності (методи оплати, які залежать від 

обсягу наданої медичної допомоги та методи, що не залежать від кількості 

отримувачів медичної допомоги); 

– рівень агрегування питомої одиниці обсягу діяльності медичної 

установи, що підлягає оплаті (наприклад, на одну послугу, на рівні 

підрозділу, на рівні медичної установи в цілому). 

Нормативними, або перспективними методами оплати медичних послуг, 

які найчастіше застосовуються в зарубіжній практиці, є такі[64]:  

– кошторисне фінансування; 

– глобальний бюджет; 

– оплата витрат на надання медичної допомоги на одну особу; 

– заробітна плата. 

Ретроспективними методами оплати постачальникам медичних послуг є 

такі: 

– за визначений випадок лікування; 

– платежі за ефективність; 

– платежі за прийом лікаря; 

– оплата витрат, понесених на надання медичної допомоги на одну 

особу, яка звернулася до установи, лікаря; 

– об'єднані платежі. 

Зазначені методи дають можливість враховувати відмінності у наданні 

різних видів медичної допомоги різних рівнів: первинної медичної допомоги, 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги. Немає чіткого 

розмежування методів і не встановлено критеріїв, за якими можна було би 

однозначно визначити, чи доцільне їх використання. Проте, з огляду на 

завдання, що вирішуються медичними установами різного типу, конкретні 

умови їх діяльності, вид та умови надання медичної допомоги, здійснюється 

вибір способів оплати медичних послуг. 
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Рис. 2.14. Формування методів оплати медичної допомоги 

Джерело: сформовано автором на основі: [219] 

Аналіз провідної міжнародної практики дає змогу визначити, що для 

різних рівнів медичної допомоги, – а саме первинного, вторинного та 

ФОРМУВАННЯ МЕТОДІВ ОПЛАТИ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПИТОМА ОДИНИЦЯ МЕТОДИ ОПЛАТИ  

На одну особу, яка  

покривається відповідним 

фінансуванням  

На одну особу, яка  

звернулася за медичною 

допомогою 

На випадок лікування 

На один день 

На одну послугу 

На одну грошову одиницю 

витрат 

На період часу 

На одну грошову одиницю 

платежу 

Глобальний бюджет  

Кошторисне фінансування  

Заробітна плата  

Оплата витрат, понесених на надання 
медичної допомоги на одну особу 
(капітаційний тариф) 

Тариф за визначений випадок 
лікування 
 

Оплата за основними діагностичними 
категоріями 
(MajorDiagnosticCategories) 

Оплата за 
 клініко-спорідненими 
групами (Diagnosis-relatedgroup) 

 

Оплата за період перебування  
у лікарні 

Об'єднані платежі  
(Bundled payments) 

Оплата за медичну послугу 

Платежі за день або за прийом лікаря 

Оплата витрат, понесених на надання 
медичної допомоги на одну особу, яка 
звернулася до установи, лікаря 
("контактний" капітаційний тариф) 

Відшкодування та реімбурсація 
витрат 
 
Відшкодування частки загальної суми 

витрат  

 

Платежі за ефективність  
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третинного – використовуються неоднакові методи оплати медичних послуг 

(табл. 2.9–2.11).  

Таблиця 2.9 

Методи оплати первинної медичної допомоги,  

що фінансується державою у країнах ОЕСР (2016 р.) 

Країна 
Заклади первинної медичної допомоги, послуги для 

населення у яких фінансуються державою 

Методи оплати первинної  

медичної допомоги 

Фінансування на 
одну особу 

Оплата за  

медичну 

послугу 

Оплата за 

результатами 

лікування 

Глобальний 
бюджет 

Австралія 
Приватні групові практики, в яких працюють 

лікарі та інші медичні працівники   +   

Австрія Приватні одиночні практики + +   

Бельгія 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ +   

Канада Приватні одиночні практики + + +  

Чехія 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ + + + 

Данія Приватні одиночні практики  + + + 
Естонія Приватні одиночні практики  +   

Фінляндія 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
   + 

Франція 
Приватні групові практики, укомплектовані 

лікарями та іншими медичними фахівцями  +    

Німеччина 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
   + 

Греція 
Приватні групові практики, укомплектовані 

лише лікарями 
+    

Італія 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ +  + 

Латвія 

Недержавні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ +   

Нідерланди 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ + + + 

Норвегія 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ + + + 

Польща 

Державні клініки первинної медичної 

допомоги, в яких працюють лікарі та інші 

медичні працівники  
+ + + - 

Джерело: сформовано автором на основі: [312] 

Поряд із цим державні та приватні медичні установи одного рівня 

медичної допомоги можуть впроваджувати також різні способи та методи їх 

оплати в одній країні. 

Оплата за послугу є домінуючим методом оплати медичної допомоги 

лікарів первинного рівня медичної допомоги в Австралії, Бельгії, Канаді, 
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Франції, Німеччині, Італії, Латвії, Нідерландах, Норвегії. При цьому держава 

також фінансує надання первинної медичної допомоги, у тому числі у 

приватних установах групової та одиночної практики. Як свідчать дані, 

наведені у табл. 2.9, поєднання усіх чотирьох методів оплати медичної 

допомоги застосовувалося у 2016 р. у Норвегії, Нідерландах, Польщі та Чехії.  

Таблиця 2.10 

Методи оплати амбулаторної спеціалізованої медичної допомоги у 

країнах ОЕСР (2016 р.) 

Країна 

Заклади первинної медичної 

допомоги, послуги для населення у 

яких фінансуються державою 

Методи фінансування  

амбулаторної спеціалізованої 

медичної допомоги 

Оплата за 

медичну 

послугу 

Глобальний 

бюджет 

Оплата за 

результатами 

лікування 

Австралія Приватні групові практики +   

Австрія Приватні одиночні практики +   

Бельгія  Державні багатопрофільні медичні 

установи 
+ +  

Канада Приватні одиночні практики +   

Чехія Амбулаторні відділення державних 

лікарень 
+   

Данія Приватні одиночні практики +  + 

Естонія  Приватні одиночні практики +   

Фінляндія Приватні групові практики +   

Франція Амбулаторні відділення приватних 

лікарень 
 +  

Німеччина Державні багатопрофільні медичні 

установи 
 +  

Греція Амбулаторні відділення приватних 

лікарень 
+ +  

Угорщина Приватні групові практики +   

Італія Амбулаторні відділення приватних 

лікарень 
   

Латвія Приватні одиночні практики + +  

Нідерланди Амбулаторні відділення приватних 

лікарень 
+ + + 

Норвегія Амбулаторні відділення державних 

лікарень 
 + + 

Польща Державні багатопрофільні медичні 

установи 
- - - 

Джерело: сформовано автором на основі: [312] 

Так, у Австрії лікарі первинного рівня, які працюють у приватній практиці, 

використовують метод фінансування на одну послугу та на одну особу, яка 
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отримала медичну допомогу за пакетом основних (базових) послуг. У Чехії 

91% лікарів первинного рівня медичної допомоги працюють за приватним 

контрактом. Вони фінансуються за поєднаним методом фінансування на одну 

особу та платежів за надані медичні послуги. Ставки фінансування на одну 

особу коригуються за віковими ознаками. Основними недоліками цього 

методу фінансування є такі[219]: може мати місце скорочення обсягів 

наданої допомоги окремим пацієнтам; недостатньо інформації для 

поглибленого вивчення структури надання медичної допомоги; відсутність 

стимулів для медичних працівників до інтенсифікації праці.  

Однак у деяких країнах лікарі другого рівня медичної допомоги 

можуть або залучатися державними чи приватними лікарнями, або бути 

підприємцями, або мати подвійну медичну практику. Наприклад, у Франції 

49% фахівців є тільки найманими робітниками, а 51% працюють на повну 

ставку або за сумісництвом. Більшість найманих фахівців працюють у 

державних лікарнях. Частка виключно найманих лікарів варіюється залежно 

від спеціальності та є вищою для фахівців, які надають медичну допомогу 

лише у стаціонарі.  

Аналіз кращої зарубіжної практики щодо впровадження провідних 

методичних підходів до фінансування стаціонарних медичних установ дають 

змогу визначити таке. У державних стаціонарних медичних установах 

Німеччини домінуючим методом оплати невідкладної медичної допомоги є 

метод оплати за процедуру чи послугу, а в неприбуткових недержавних 

лікарнях цей метод застосовують в Австралії, Італії, Норвегії[312]. Однак у 

державних та неприбуткових установах фінансування переважно 

здійснюється на основі оплати за клініко-статистичними групами.  

Метод оплати медичної допомоги за клініко-статистичними групами 

(англ. – Diagnosis-relatedgroup) був розроблений Р. Феттером та Дж. 

Томсоном у США понад 40 років тому з метою підвищення якості медичної 

допомоги та ефективності використання коштів на охорону здоров'я. Такий 

метод представляє інструментарій оплати, заснований на класифікації 
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випадків лікування, враховує діагноз, технології діагностування та лікування 

та інші фактори, які обумовлюють формування витрат на надання медичної 

допомоги. На першому етапі у 80-х роках минулого століття було 

виокремлено 467 таких клініко-статистичних груп, які: 

– об'єднують усі стаціонарні випадки захворювань, засновані на 

діагнозах і необхідних медичних технологіях; 

– пов'язують оцінку необхідних ресурсів та типу лікування; 

– встановлюють вищий рівень оплати за складні випадки захворювання 

та споживання додаткових ресурсів; 

– використовують додаткові регулятори за типами стаціонарів 

і додаткової оплати частини дорогих послуг[219]. 

Таблиця 2.11 

Методи оплати невідкладної стаціонарної медичної допомоги  

за типами медичних закладів (2016 р.) 

Методи фінансування 

невідкладної медичної 

допомоги 

Тип медичного закладу 

Державні лікарні 
Недержавні  

неприбуткові лікарні 

Оплата за клініко-

статистичними групами 

Австралія, Австрія,  

Бельгія, Чехія, Данія, 

Естонія, Угорщина,  

Латвія, Польща 

Австрія, Бельгія, Чехія, 

Данія, Естонія, 

Фінляндія, Греція, 

Угорщина, Польща 

Оплата за процедуру  

чи послугу 
Німеччина 

Австралія, Італія, 

Норвегія 

Перспективний глобальний 

бюджет 

Канада, Фінляндія, 

Франція, Греція, Італія, 

Нідерланди, Норвегія 

Канада, Франція, Латвія, 

Нідерланди 

Джерело: сформовано автором на основі: [312] 

Сьогодні метод оплати медичної допомоги за клініко-статистичними 

групами використовується як система моніторингу для порівняння 

продуктивності підрозділів лікарень, встановлення найкращих 

противитратних стимулів, передбачуваності витрат[204]. У США та 

Німеччині ним часто послуговуються, зокрема, коли медична допомога 

оплачується за державними програмами (Medicare), для осіб з низьким 
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рівнем доходів (Medicaid) та для дітей (Children's Health Insurance Program). 

Метод оплати медичної допомоги за клініко-статистичними групами 

використовується також у Канаді під назвою "оплата за змішаними групами 

випадків лікування" та у Великій Британії (Health Care Resource Groups). 

Клініко-статистичні групи також додатково можуть бути згруповані в 

основні діагностичні категорії, оплата за якими в сучасних умовах також є 

досить поширеною практикою[243].  

В Україні метод оплати за клініко-статистичними групами було 

адаптовано та запропоновано термін "клініко-витратні групи" та 

формування груп "U-DRG" ("Ukraine-DRG"). Методика оплати медичної 

допомоги, що розроблена М. Яцюк, оснований на "U-DRG"[144].  

Деталізований аналіз переваг та недоліків впровадження методу оплати 

за клініко-статистичними групами, а також засади його впровадження в 

Україні представлено в дослідженнях К. Павлюк[93].  

Методи оплати за вилікуваний випадок, фінансування за клініко-

статистичними групами, платежі за медичні послуги та фінансування за 

ліжко-дні зазвичай одночасно застосовуються для різних видів медичної 

допомоги, а також фінансування медичних та немедичних послуг. 

Використання цих методів стимулює лікарів надавати пацієнтам 

максимальний обсяг допомоги та дає змогу отримувати детальну інформацію 

про її структуру. Проте при цьому може виникнути ризик надання пацієнтам 

"зайвих" медичних послуг[243]. Поряд із цим у медичних установах можуть 

спостерігатися надмірні адміністративні витрати, що обумовлено 

необхідністю оброблення значного обсягу інформації. 

У зарубіжній практиці кошторисне фінансування лікарень зазвичай 

складається з блокових субсидій, які виділяються для покриття конкретних 

видів витрат лікарень. Вони можуть бути основані на фінансуванні 

ретроспективних (понесених) витрат та (або) фінансуванні планових обсягів 

надання медичної допомоги в лікарнях. Витрати на фінансування 
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стаціонарної медичної допомоги легше планувати та прогнозувати, а 

адміністративні витрати, порівняно з іншими методами, є мінімальними. 

Щоправда, цей метод оплати медичної допомоги, як правило, не сприяє 

ефективному перерозподілу ресурсів між різними видами медичних послуг. 

Та у деяких країнах (Іспанії, Туреччині)цей метод фінансування установ 

стаціонарної медичної допомоги є домінуючим[362]. 

Як свідчить зарубіжний досвід, для фінансування лікарні невідкладної 

допомоги у багатьох країнах ЄС використовують поєднання методів оплати, 

кожен з яких має особливі стимулюючі механізми з метою підвищення 

ефективності надання медичних послуг. 

Метод фінансування стаціонарної медичної допомоги на основі складання 

перспективного глобального бюджету дають лікарням змогу виявляти більше 

гнучкості у розподілі ресурсів між категоріями витрат. Домінуючим цей 

метод фінансування лікарень є, зокрема, в Ісландії, Люксембурзі та 

Португалії[363]. Як кошторисне фінансування, так і метод формування 

глобального бюджету мають спільний недолік: вони не створюють стимулів 

для збільшення обсягів надання медичної допомоги, принаймні, у 

короткостроковій перспективі. Окрім цього, подібні методи оплати медичної 

допомоги для стаціонарних медичних установ мають такі недоліки: не 

створюють для медичних працівників стимулів поліпшувати здоров'я 

населення, а також ефективно використовувати кошти; при плануванні 

фінансування недостатньо інформації для поглибленого вивчення структури 

наданої медичної допомоги; може спостерігатися скорочення обсягів наданої 

допомоги окремим пацієнтам[206]. В окремих випадках, наприклад, в умовах 

зменшення бюджетного фінансування медичної галузі, потенціал надання 

медичної допомоги окремою лікарнею може бути недостатнім для 

задоволення потреб відповідної адміністративно-територіальної громади. 

Тож у більшості країн, які використовують ці методи оплати як домінуючі, 

застосовується стримуючий механізм "формування черг" на отримання 

стаціонарних медичних послуг[362]. 
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Метод фінансування за ліжко-дні впроваджується за наявності 

обґрунтованої потреби перебування в лікарні (хірургія, акушерство тощо), а 

також безпосередньо не залежить від кількості наданих медичних послуг. 

Головним недоліком такого методу є складність планування видатків, обсяг 

яких не є заздалегідь передбачуваним[362]. 

Методи оплати за вилікуваний випадок або оплати за результатами роботи 

використовується сьогодні в багатьох стаціонарних медичних установах 

Франції. Такі методи фінансування були уведені в дію у 2009 р.: лікарі на 

добровільній основі можуть підписати індивідуальні контракти з фондом 

медичного страхування. Ці контракти передбачають додаткові виплати за 

завчасно визначені результати роботи, пов'язані з якістю медичної допомоги. 

Проте цей метод має як переваги, так і ризики. Перевагами є готовність 

лікарів до скорочення термінів лікування та зменшення кількості випадків 

"надмірної гіпердіагностики". Дослідження зарубіжного досвіду дозволяє 

виокремити такі ризики методу оплати медичної допомоги за вилікуваний 

випадок[363]: 

– існує ймовірність необґрунтованого скорочення обсягів наданої 

допомоги, в тому числі дострокова виписка із стаціонару; 

– у лікарів з'являються мотиви маніпулювати діагнозами задля віднесення 

пацієнтів до більш дорогих груп оплати; 

– виникає ризик, що важкохворим, лікування яких обходитиметься 

дорожче, ніж передбачено тарифами, у ньому буде відмовлено (наприклад, 

такі проблеми стаціонарних медичних установ поширені у США). 

Методи фінансування, основані на платежах за ефективність (pay for 

performance) включають спеціальну систему бонусів для фахівців. Наприклад, 

у Великій Британії 68% фахівців у 2009 р. отримували бонуси за ефективно 

проведену профілактичну медичну допомогу та лікування хронічних 

захворювань. У Польщі 5% фахівців отримують бонуси у розмірі 5% від своїх 

доходів. Однак деякі країни мають досвід із впровадження платежів за 

ефективність та системи бонусів не тільки для окремих груп фахівців, а й для 
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лікарень. Наприклад, у Бельгії частка премій у доходах лікарень становить 

0,5%. Велика Британія та Словаччина також використовують метод платежів 

за ефективність, які пов'язані з усіма видами показників якості медичної 

допомоги та клінічних результатів, а також рівня задоволеності пацієнта та 

історії хвороби пацієнта[363]. 

У системі ретроспективних методів оплати постачальникам медичних 

послуг велике значення має вид послуги, за яку здійснюється оплата. Для 

оплати стаціонарної допомоги багато країн використовують метод оплати по 

закінченому випадку лікування, зазвичай на основі тієї чи іншої групи КСГ. 

У цілому чим вищий рівень поєднання послуг, тим більша частка 

фінансового ризику переноситься з покупця на постачальника медичних 

послуг (рис. 2.15). 

 

Рис. 2.15. Ризики провайдерів та платників, залежно від обраного методу 

оплати медичної допомоги 

Джерело: [243] 
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З точки зору стимулів, що виникають при використанні різних методів 

оплати медичної допомоги, ретроспективні методи, як правило, підвищують 

ефективність контролю за витратами (покупця), але не здійснюють 

позитивного впливу на продуктивність або швидкість реагування на потреби 

населення. Водночас ретроспективні методи здатні підвищити швидкість 

реагування на потреби споживачів послуг, але стимулюють постачальника 

медичних послуг надавати більше послуг, що може спричинити 

неконтрольоване зростання витрат.  

Отже, в умовах сучасної реформи фінансування охорони здоров'я в Україні 

існує необхідність удосконалення методичних підходів до оплати різних 

видів медичної допомоги.  

На основі аналізу зарубіжного досвіду переваг та недоліків різних методів 

оплати медичної допомоги доцільним є визначення найбільш адекватних 

методів для оплати первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої 

медичної допомоги. Окрім цього, існує потреба подолати розбіжності між 

чинними та нещодавно ухваленими нормативно-правовими актами, якими 

визначається механізми оплати медичної допомоги. Для забезпечення 

ефективності прийняття управлінських рішень слід упровадити пілотні 

проекти, які даватимуть медичним установам можливість застосовувати 

гнучкий підхід до вибору методів оплати послуг на різних рівнях. За 

результатами пілотування можна провести бенчмаркінг ефективності методів 

оплати медичних послуг українськими медичними установами, дослідити їх 

вплив на ефективність використання бюджетних коштів та формування 

фіскального простору для охорони здоров'я на рівні держави, а також на 

місцевому рівні. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до формування та 

використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій 
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держави, зокрема охорони здоров'я, які спрямовані передусім на визначення 

можливості для фіскального маневру з огляду на поставлені цілі або 

обґрунтування методів фіскального коригування з метою забезпечення 

стійкості державних фінансів. Обґрунтовано, що протягом останнього 

десятиріччя, переважно використовувались заходи трансформації 

фіскального простору спрямовані на збільшення фінансування соціальних 

функцій держави. Систематизація та аналіз світового досвіду формування та 

використання фіскального простору для охорони здоров'я засвідчує, що 

держава може його змінювати на етапі: збору фінансових ресурсів; 

акумулювання (об'єднання) фінансових ресурсів; розподілу фінансових 

ресурсів за надання медичної допомоги населенню. Визначені базові три 

механізми залучення фінансових ресурсів для формування фіскального 

простору для охорони здоров'я: домінуючий бюджетний механізм 

фінансування системи охорони здоров'я; домінуючий механізм обов'язкового 

(соціального) медичного страхування; домінуючий механізм приватного 

медичного страхування. Однак зарубіжний досвід фінансування охорони 

здоров'я доводить, що у переважній кількості країн створено змішані 

механізми залучення фінансових ресурсів для формування фіскального 

простору, коли один виконує роль основного механізму, а інші – допоміжні 

функції. Доведено, що у кризовий та посткризовий період розвитку найбільш 

стійкими стали механізми фінансування охорони здоров'я, що базуються на 

домінуючих бюджетних механізмах фінансування галузі. Переважна 

кількість країн, які використовують для формування фіскального простору 

домінуючий механізм обов'язкового (соціального) медичного страхування, у 

період розгортання кризи була змушена використовувати додаткові програми 

розширення фіскального простору за рахунок бюджетів різних рівнів.  

2. Запропоновано авторську дефініцію фіскального простору для системи 

охорони здоров'я як динамічний багатовимірний механізм, який включає всю 

сукупність фактичних державних фінансових ресурсів та потенціалу 

додаткових фінансових ресурсів, які можуть бути залучені з різних джерел з 
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метою фінансування визначених державою на різних рівнях програм та 

заходів охорони здоров'я та дотримання при цьому довгострокової та 

середньострокової стійкості системи державних фінансів та 

платоспроможності держави.  

3. Зі стартом реформи фінансування охорони здоров'я в Україні проблема 

пошуку ефективних пропорцій та дієздатних механізмів фінансування галузі 

набуває особливої актуальності та нагальності. З цих позицій розроблений 

методичний інструментарій діагностики фіскального простору для охорони 

здоров'я може допомогти виявити його оптимальні параметри та стати 

основою для визначення цільових орієнтирів та економічно обґрунтованих 

ефективних управлінських рішень у сфері як фіскальної, так і соціальної 

політики й удосконалення стратегії реформування системи охорони здоров'я 

в Україні. Індикатори діагностики фіскального простору для системи 

охорони здоров'я систематизовано за чотирма проекціями: 1) індикатори 

макроекономічного потенціалу; 2) індикатори фіскального потенціалу; 3) 

індикатори тиску зміни витрат на охорону здоров'я на стійкість системи 

державних фінансів; 4) індикатори демографічного та соціального тиску. Для 

практичної реалізації запропонованого методичного інструментарію 

запропоновано форму – табло діагностики фіскального простору для 

фінансування системи охорони здоров'я, що дозволить згрупувати визначені 

індикатори та в динаміці наочно досліджувати зміну фактичного стану 

фіскального простору для поставлених державою цілей, зокрема: виявити 

перспективні напрями формування фіскального простору для фінансування 

галузі; дослідити взаємозв'язки формування потенціалу фіскального простору 

для охорони здоров'я з урахуванням макроекономічних тенденцій та змін; 

обґрунтувати поточні та потенційні ризики впливу зміни фінансування 

системи охорони здоров'я на стійкість державних фінансів у довгостроковій 

та середньостроковій перспективі унаслідок макроекономічного, 

демографічного та соціального тиску кризових явищ.  
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4. Проведено аналіз існуючого досвіду методів фінансування 

медичної допомоги як вагомої складової механізму формування та 

використання фіскального простору для охорони здоров'я, що впливає на 

ефективність використання бюджетних коштів, а також дієздатність 

функціонування різних типів медичних установ та якість надання медичних 

послуг. У рамках розпочатої реформи в Україні фінансування системи 

охорони здоров'я відбувається кардинальна зміна методів фінансування 

надання медичної допомоги, зокрема перехід від кошторисного методу 

фінансування медичних установ до фінансування медичних послуг. 

Ґрунтовний аналіз заходів реформування фінансування системи охорони 

здоров'я в Україні дав змогу визначити пропозиції щодо удосконалення 

методичних підходів до оплати медичної допомоги, зокрема обґрунтувати 

необхідність: врахування у тарифі оплати деталізованих статево-вікових 

еквівалентів надання медичної допомоги; приведення до відповідності 

визначення питомої одиниці послуги медичного обслуговування до націо-

нальних стандартів бухгалтерського обліку, де чітко визначені елементи 

витрат, об'єкт витрат, склад витрат, умови визнання витрат та принципи 

калькулювання; розробки та впровадження пілотних проектів з метою 

визначення найбільш адекватних до українських реалій методів 

фінансування послуг первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої 

медичної допомоги, та виявити їх вплив на ефективність використання 

бюджетних коштів та формування фіскального простору на рівні держави, а 

також місцевому рівні.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки другого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [96, 165, 

167, 178, 182, 186, 191]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ  

В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ДОВГОЛІТТЯ 

 

3.1. Демографічні передумови трансформації фіскального простору 

в проекції економіки довголіття 

 

Найбільш цінним досягненням людства за останнє сторіччя є 

безпрецедентне зростання тривалості життя людини. Суспільства, де 

тривалість життя ледь перевищувала 40 років, змінили ті, де населення живе 

у середньому понад 80 років[34]. За даними Фонду народонаселення ООН, у 

середньому очікувана тривалість життя при народженні у світі зросла з 40 

років на початку століття до 72,6 року в 2019 р., а до 2050 р. збільшиться до 

77,1 року[425].  Таке зростання переважно було зумовлене зниженням 

дитячої смертності, зменшенням смертності від інфекційних захворювань 

через зростання рівня охоплення медичною допомогою, покращення 

санітарних умов, харчування та житлових умов, підвищення доступності 

чистої питної води, а також розробки вакцин та найбільш поширених 

фармацевтичних препаратів (наприклад, антибіотиків) [34]. Поряд із цим 

очікувана тривалість життя збільшувалася також і для людей старшого віку 

(рис. 3.1). Наразі, у світі спостерігається історично низький рівень 

народжуваності, який у поєднанні зі збільшенням тривалості життя 

спричиняє старіння населення. Таке поєднання факторів зростання 

довголіття та уповільнення темпів народжуваності за останні два десятиліття 

спричинили збільшення кількості населення старшого віку та зменшення 

кількості населення працездатного віку. 

Так, відбувається глобальний процес демографічного зрушення до 

старіння населення, що, у свою чергу, змінює пропорції щодо кількості 

працюючого населення на одну особу старшого віку.  В цілому, чисельність 

населення світу продовжує зростати, хоча і повільнішими темпами за час 
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після 1950 року, внаслідок зниження рівня народжуваності. З 7,7 млрд осіб у 

2019 році населення світу може зрости приблизно до 8,5 млрд осіб до 2030 

року, 9,7 млрд осіб до 2050 року. У світі чисельність населення у віці, 

старшому за 60 років, зросте з 962 млн осіб у 2017 р. до 1,4 млрд осіб у 2030 

р. та 2,1 млрд осіб у 2050 р. У 2017 р. дітей у віці до 15 років налічувалося у 

світі майже удвічі більше за кількість населення у віці, старшому за 60 років. 

Проте до 2050 р. ці дві групи населення за чисельністю приблизно 

зрівняються[425]. 

 

Рис. 3.1. Динаміка очікуваної тривалості життя в середньому  

у світі, осіб у віці 60 та 65 років 

Джерело: побудовано на основі: [425] 

  

1
4

.1
2

1
4

.4
2 1
4

.9
7

1
6

.0
4 1
6

.4
9 1
7

.0
4

1
7

.4
1

1
7

.8
0

1
8

.1
3

1
8

.5
2 1
9

.0
7 1

9
.7

0 2
0

.2
5 2
0

.6
9

2
1

.0
9

2
1

.4
8

2
1

.8
7

2
2

.2
1

2
2

.5
4

2
2

.9
0

2
3

.2
5

2
3

.5
7

1
1

.3
4

1
1

.5
7

1
2

.0
6

1
2

.9
2

1
3

.2
8

1
3

.7
5

1
4

.0
7

1
4

.4
0

1
4

.7
2

1
5

.0
6

1
5

.5
4

1
6

.0
8

1
6

.5
7

1
6

.9
8

1
7

.3
4

1
7

.6
8

1
8

.0
5

1
8

.3
7

1
8

.6
8

1
8

.9
9

1
9

.3
0

1
9

.6
1

10

12

14

16

18

20

22

24

1950

-

1955

1955

-

1960

1960

-

1965

1965

-

1970

1970

-

1975

1975

-

1980

1980

-

1985

1985

-

1990

1990

-

1995

1995

-

2000

2000

-

2005

2005

-

2010

2010

-

2015

2015

-

2020

2020

-

2025

2025

-

2030

2030

-

2035

2035

-

2040

2040

-

2045

2045

-

2050

2050

-

2055

2055

-

2060

60 65

Прогноз



184 

 

 

Населення світу стає старшим за віком, а населення старше 65 років є 

найбільш швидко зростаючою віковою групою. До 2050 року кожна шоста 

людина у світі буде старше 65 років, що становитиме 16 % населення світу, 

тоді як у 2019 році  така група населення становить лише 9 %. До 2050 році 

кожна четверта людина, яка житиме в Європі та Північній Америці буде 

особа старше 65 років. У 2018 році вперше за всю історію людства 

чисельність населення у віці 65 років та старше стало більшим за чисельність 

дітей у віці до п’яти років. За прогнозами Фонду народонаселення ООН, 

чисельність населення у віці 80 років та старше збільшиться втричі, а саме з 

143 млн. осіб у 2019 р. до 426 млн. осіб у 2050 р[425].  

Подальше збільшення довголіття у розвинених країнах буде обумовлено 

потенціалом його зростання для осіб старших вікових груп[426]. Тривалість 

життя осіб у віці старше 65 р. продовжує зростати. У середньому у світі 

тривалість життя людини у віці 65 років у 2015 – 2020 роках становить 17 

років. До 2045 – 2050 років тривалість життя в такому віці зросте до 19 років. 

За прогнозами, очікування тривалість життя у віці 65 років зросте у всіх 

країнах. Очікувана тривалість життя жінок у середньому у світі сьогодні 

більше на 4,8 років ніж у чоловіків[425]. Проте такий гендерний розрив 

найближчими десятиріччями скоротиться.  

Зменшення осіб працездатного віку здійснює тиск як на системи 

соціального захисту населення та охорони здоров’я, так і на систему 

державних фінансів в цілому[401]. Коефіцієнт підтримки, що визначає 

співвідношення чисельності населення працездатного віку у віці від 25 до 64 

р. та населення старше 65років, зменшується у всьому світі. Так, в Японії 

таке співвідношення становить 1,8. Цей показник є найнижчим у світі[425]. 

Такі низькі значення цього показника підкреслюють потенційний вплив 

старіння населення на ринок праці, розвиток економіки, а також проблеми 

фіскальної стійкості у багатьох країнах світу.  
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Рис.3.2.  Наукові підходи до дослідження впливу зростання довголіття та старіння населення на економічний 

розвиток. 

Джерело: сформовано автором.  
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Отже, сьогодні людство входить в епоху, демографічні тенденції якої 

закладають передумови для формування нової системи економічних 

відносин, що отримала назву "економіка довголіття".  

В таких умовах формується об'єктивна необхідність трансформації 

багатьох механізмів функціонування економіки на різних ієрархічних рівнях 

та їх адаптації до демографічних та соціально-економічних тенденцій 

розвитку,обумовлених зростанням довголіття та старінням населення, а 

також визначення фактичних та латентних ризиків та перспектив для 

економічного розвитку, фіскальної стійкості та забезпечення суспільної 

згуртованості та рівності.  

Міжнародні організації, такі як ООН, МВФ, Світовий банк, ОЕСР, ВООЗ, 

МОП, Світовий економічний форум, G-20, Європейська Комісія, АТЕС, 

визначають фактор впливу старіння населення на економічне зростання 

одним із визначальних чинників довгострокового розвитку глобальної 

економіки, зокрема, особлива увага приділяється сьогодні дослідженням засад 

формування економіки довголіття.  

Складність та багатофакторність процесу зростання довголіття як 

демографічного та соціально-економічного явища обумовлює формування 

різних підходів до його дослідження та визначення векторів його впливу на 

економічний розвиток. Аналітичний огляд багаточисельних наукових праць 

дає змогу виявити такі основні протилежні наукові підходи до дослідження 

факторів та результатів впливу зростання довголіття та старіння населення на 

економічний розвиток (рис. 3.2). Відповідно до першого – традиційного – 

підходу основним висновком досліджень є те, що зростання довголіття та 

старіння населення в довгостроковій перспективі обумовлює виникнення 

непереборних загроз та ризиків для стабільного економічного розвитку як 

окремих країн, так глобальної економіки в цілому, зокрема, через зниження 

рівня продуктивності економіки, зниження рівня заощаджень, інвестицій та 

стрімкого зростання державних витрат[249,251,382].  
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Викликані таким "срібним цунамі" проблеми можуть стати причиною 

виникнення нової світової фінансової кризи та загострити конфлікти і 

нерівність між поколіннями[249]. 

Дослідження за іншими підходами – інноваційним та ринковим – засновані 

на припущенні, що зростання довголіття та старіння населення створюють 

нові перспективи для економічного розвитку, також у них доводиться, що 

збільшення кількості населення старшого віку обумовлює зміну попиту та 

зростання споживчих витрат в окремих секторах економіки, які сприятимуть 

економічному зростанню, збільшенню зайнятості населення та рівня 

трудових доходів. 

Зважаючи на це, зростання довголіття та старіння населення визначають 

не як виклик економічному розвитку та фіскальній стабільності, а як процес 

структурних змін, що стане стимулом для формування особливих нових 

ринкових ніш та розширення виробництва товарів і послуг, ринки яких 

тільки перебувають на етапі становлення. Отже, основна дискусія сьогодні 

відбувається у контексті визначення домінуючого вектора впливу зростання 

довголіття населення та його старіння, визначення його факторів та 

результатів, а також дослідження можливості зміни напряму такого тиску на 

економічний розвиток та перспективи використання потенціалу фактичного 

та потенційного зростання довголіття населення як нового драйвера 

економічного зростання.  

У дослідженнях, умовно визначених як традиційні, окреслено наявність 

концептуального конфлікту за економічний розподіл між поколіннями та 

нерівності щодо поточного внеску в економіку, що виникає між ними, а 

також потреби покриття зростаючих витрат для задоволення потреб 

населення старших вікових груп. Так, наприклад, одним із вихідних положень 

прогнозів економічного зростання та фіскальної стійкості Великої Британії є 

прогноз щодо старіння населення[330], а також динаміка доходів та витрат 

населення протягом життєвого циклу (рис. 3.3).  
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Критики цього підходу, зокрема Т. Пікетті, зауважують, що в такому 

випадку цінності здоров'я та довголіття самого по собі недооцінюються або 

навіть нівелюються[103], що закладає основи для нерівності між 

поколіннями в суспільстві. Т. Пікетті зазначає, що сутність цивілізації 

полягає в наданні можливості довголіття для населення у стані гарного 

здоров'я.  

За визначенням ВООЗ, довголіття населення може бути трьох видів: 

активне, нестабільне та залежне. Активне довголіття є процесом оптимізації 

можливостей фізичного, розумового стану здоров'я, участі в житті 

суспільства та покращення якості життя людей старшого віку[426].  

 

 

 

Рис. 3.3. Прогноз сплачених внесків та "віково-залежних" витрат 

населення (на охорону здоров'я, соціальне забезпечення та ін.) протягом 

життєвого циклу у Великій Британії на 2020–2021 рр. 

Джерело: [330] 
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здорового життя старших вікових груп населення та економічно активного 

довголіття, тобто такого періоду життя, за якого внески осіб старшого віку в 

економіку будуть більшими за необхідні витрати, понесені суспільством на 

підтримку їх життя та здоров'я[330].  

Основними гіпотезами-припущеннями дослідження взаємозв'язку 

збільшення довголіття, старіння населення в довгостроковій перспективі та 

фіскальної стійкості (рис. 3.4), є такі [244,417,330,340,352,407,428,429]: 

– гіпотеза щодо розширення захворювання передбачає, що зростання 

довголіття, як правило, пов'язане зі збільшенням років, коли населення 

перебуває у стані поганого здоров'я, збільшенням кількості населення із 

хронічними захворюваннями та мультиморбідністю, а також з інвалідністю; 

– гіпотеза щодо компресії захворювання стверджує, що медичний 

прогрес та впровадження нових медичних технологій(МПВНМТ) 

зумовлюватимуть зменшення термінів поточної непрацездатності у періоді 

перебування особи на етапі робочої сили. Збільшення періоду трудової 

діяльності внаслідок збільшення очікуваної тривалості життя також 

передбачає більшу кількість років, проведених у кращому стані здоров'я. Такі 

тенденції зумовлять збільшення у країні кількості економічно активного 

населення та, як наслідок, забезпечення підвищення фіскальної стабільності 

населення;  

– гіпотеза щодо активізації МПВНМТ, спрямованого на зменшення 

смертності та захворюваності населення у віковій групі до року (п'яти років), 

що зумовлюватиме суттєве збільшення частки економічно активного 

населення в довгостроковій перспективі; 

– гіпотеза щодо активізації МПВНМТ, спрямованих на зменшення 

смертності у працездатному віці та захворювань і, як наслідок, 

відтермінування старіння, а також збільшення періоду трудової діяльності та 

збільшення очікуваної тривалості здорового життя населення без 

інвалідності; 
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– гіпотеза активізації МПВНМТ та збільшення покриття медичною 

допомогою обумовлює відтермінування початку захворювання та збільшення 

очікуваної тривалості життя; 

– гіпотеза динамічної рівноваги передбачає, що зростання довголіття 

збільшить кількість років, проведених у стані поганого здоров'я, однак і 

тяжкість захворювання знижуватиметься. Залежно від відносної сили різних 

ефектів це може або збільшувати, або зменшувати тиск на фіскальну 

стійкість та перспективи економічного розвитку. 

 

Рис. 3.4. Гіпотези-припущення дослідження збільшення довголіття, 

старіння населення в довгостроковій перспективі 

Джерело: [255] 
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Для трактування визначених взаємозв'язків у сучасній науковій та 

практичній літературі зазвичай використовують такі дефініції:  

– економіка довголіття (англ. – longevity economy)[407];  

– срібна економіка (англ. – silver economy)[302];  

– економіка старіння (англ. – economics of aging) [280];  

– економіка поколінь (англ. – generational economy) [329]. 

Попри значну кількість наукових та практичних робіт із дослідження 

економіки довголіття, досі відсутній єдиний підхід до трактування сутнісно-

змістовної основи цього терміну. Такий стан речей, на наш погляд 

пояснюється, рядом причин: 

1) новизною наукового напряму досліджень; 

2) багатовимірністю самого терміна "економіка довголіття"; 

3) використанням різних наукових підходів до дослідження  причинно-

наслідкових взаємозв'язків та результатів впливу тенденцій старіння 

населення: біомедичний; соціологічний; демографічний; економічний 

(зокрема, економічної теорії, ринковий, економічного моделювання та 

прогнозування тощо), а також різні варіанти поєднання таких підходів; 

4) відмінністю ієрархічних об'єктів дослідження (громада, регіон, країна, 

група країн, глобальна економіка в цілому);  

5) різними сферами дослідження (охорона здоров'я, соціальний захист та 

соціальне, у тому числі пенсійне, забезпечення; розвиток різних секторів 

економіки та окремих ринків товарів та послуг); 

6) типом фактора впливу зростання довголіття населення (ендогенний, 

екзогенний). 

Відповідно до визначення Європейської Комісії, економіка довголіття – це 

економічний потенціал, який формується внаслідок фінансування державних 

функцій та здійснення споживчих витрат, спричинених старінням населення 

та особливими потребами населення, старшого за 50 років[302]. У звітах 

ОЕСР срібна економіка визначається як сфера економіки, що включає 

виробництво та надання послуг, орієнтованих на потреби та реалізацію 
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потенціалу населення старшого віку[408]. Дослідники із США визначили 

економіку довголіття як сукупність усіх видів економічної діяльності, що 

задовольняють потреби населення, старшого за п'ятдесят років, включаючи 

продукти та послуги, які вони прямо споживають, а також економічна 

діяльність, що спричиняє такі витрати[407].  

Такі дефініції терміна "економіка довголіття" представляють ринковий 

підхід до дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків та результатів 

впливу тенденцій зростання довголіття та старіння населення на економічний 

розвиток. Тобто поява нового попиту та нових груп споживачів 

стимулюватимуть розвиток відповідних галузей економіки та нададуть 

додатковий імпульс економічному зростанню.  

К. Гордон запропонувала логічну модель економіки довголіття (рис. 3.5).  

 

Рис. 3.5. Логічна модель економіки довголіття К. Гордон 

Джерело: [299] 
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так і майбутні економічні можливості. Дослідження, проведені у країнах ЄС, 

США та Японії, де старіння населення відбувається найшвидшими темпами, 

доводять, що вже сьогодні спостерігаються наслідки впливу цих процесів. 

Так, виявлені зміни рівня заощаджень населення, зрушення у структурі його 

споживання населення до товарів, які частіше споживає населення старших 

вікових груп. Відповідно до зміни попиту цих груп населення також 

спостерігаються зрушення у пропозиції, при цьому сектор послуг зростає 

швидше за сектор виробництва[299].  

Однак, на наш погляд, у сучасних умовах поняття "економіка 

довголіття" ширше характеризує об'єкт, який перебуває сьогодні на етапі 

формування внаслідок впливу системних трансформацій в економічній 

системі під тиском демографічних зрушень в бік старіння населення, що 

обумовлює зміни функціонування в довгостроковій перспективі: сфери 

соціально-трудових відносин; структури споживання та заощаджень 

населення; охорони здоров'я та соціального захисту населення; "віково-

залежних" галузей економіки; фіскальної системи; фінансових ринків та 

банківської системи. Такі засади визначають нові підходи до визначення 

факторів та моделей економічного зростання.  

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, демографічні 

зрушення у бік старіння населення можуть стати причиною не тільки 

дефіциту робочої сили, а й суттєвого зниження темпів економічного 

зростання та навіть призвести до економічної стагнації, кризи 

функціонування окремих галузей економіки, трансформації банківського 

сектора та страхових ринків, формування надмірних фіскальних розривів 

унаслідок зниження податкових надходжень та зростання державних витрат 

на охорону здоров'я та соціальний захист, зокрема, на пенсійне забезпечення, 

збільшення боргового навантаження на економіку та дефіцит інновацій[225]. 

Окрім цього, у дослідженнях Д. Блума, Д. Кенінга, А. Бьорч-Супана[244,249], 

зазначено, що старіння населення негативно впливає на економічне 

зростання через сукупність додаткових взаємопов'язаних механізмів: 
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зниження норми заощаджень та накопичення капіталу за рахунок збільшення 

частки утриманців; збільшення зовнішнього боргу внаслідок зниження 

відсоткових ставок. 

Відповідно до досліджень, проведених науковцями із Гарвардського 

університету та центру RAND, у наступні десять років унаслідок старіння 

населення щорічний приріст ВВП США знизиться на 1,2%. Зокрема, було 

визначено, що збільшення частки населення у віці, старшому за 60 років, на 

10% призводить до зниження темпів приросту ВВП на одну особу на 5,5%. 

Такі зміни на 2/3 спричинені зниженням показників продуктивності праці, а 

на 1/3 – зменшенням чисельності трудових ресурсів. Існують різні показники 

впливу старіння населення на різні галузі економіки. Найбільш сильний тиск 

цих факторів на будівельну галузь, де збільшення частки населення у віці, 

старшому за 60 років, на 10% стане причиною зменшення приросту валової 

продукції на 8,6%[332]. Визначено також негативні тенденції впливу 

старіння населення на сферу фінансів, страхування, торгівлю та сферу 

послуг. У таких умовах підприємства багатьох галузей у США розробляють 

нові системи мотивації для продовження трудової діяльності працівниками 

старшого віку.  

Так, згідно з дослідженнями аналітиків McKinsey, для компенсації 

ефекту впливу старіння населення та виконання соціальних та боргових 

зобов'язань продуктивність праці у середньому в світі має збільшити темпи 

зростання в 1,8 раза[296]. В окремих наукових працях доводять, що старіння 

населення здійснює вплив на приплив прямих іноземних інвестицій, який 

обумовлений небажанням інвестувати у країну зі зменшенням частки 

працездатного населення та зниженням виробничого потенціалу[340] 

Одним із інноваційних підходів до визначення впливу довголіття та 

старіння населення на економічний розвиток став розвиток нового наукового 

напряму, який отримав назву "економіка поколінь" (generational economy). Л. 

Котлікоф, Дж. Гокхлі, А. Aуербах[234] запропонували принцип визначення 

"трансфертів між поколіннями" (generational accounting) та поставили 
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питання щодо справедливості та нерівності перерозподілу між поколіннями 

доходів та витрат як населення, так і державного сектора. Дослідники довели, 

що внаслідок трансформації структури населення до старіння в 

довгостроковій перспективі різко збільшиться фіскальне навантаження, 

а також запропонували методичний підхід до визначення фіскального 

розриву, тобто різниці між отриманими в майбутньому доходами та 

видатками, необхідними для покриття зобов'язань для поточного покоління 

та майбутніх поколінь дітей. 

А. Мейсон[328], Р. Лі[329] запропонували систему національних 

трансфертних рахунків між поколіннями (англ. – National Transfer Accounts), 

що формує збалансовану систему обліку економічних потоків від однієї 

вікової групи або покоління до іншої[344]. Національні трансфертні рахунки 

визначають також справедливість трансфертів між поколіннями. А. Мейсон 

зауважує, що фіскальна позиція є нестійкою, якщо майбутнім поколінням 

необхідно буде сплачувати більші внески, ніж сучасному поколінню.  

Базуючись на теорії "економіки поколінь" та розрахунку національних 

трансфертних рахунків між поколіннями, Л. Бетендорф довів, що зростання 

очікуваної тривалості життя в Нідерландах суттєво зменшить податкові 

надходження до бюджету[242], що обумовить формування фіскального 

розриву у 4,5% ВВП у довгостроковій перспективі. Разом із тим науковець 

доводить, що такі проблеми розвитку стають причинами конфліктів між 

поколіннями та зростанням інституційної нерівності у суспільстві.  

Уже сьогодні фіскальна стійкість знижується у країнах ЄС, США та 

Японії під тиском "віково-залежних" витрат бюджетів цих країн, які стрімко 

зростають, у той час як податкові платежі зменшуються.  

За останні декілька десятиліть, поширення державних програм 

соціального захисту, зокрема надання державних пенсій, та підвищення рівня 

охоплення населення державними програмами охорони здоров'я і 

обов'язковим медичним страхуванням у багатьох країнах світу стали 

визначальним фактором щодо забезпечення "вирівнювання" суспільства та 
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захисту від бідності населення старшого віку. Однак, з урахуванням 

окреслених тенденцій, у перспективі державні програми соціального захисту 

функцій "вирівнювання" не виконуватимуться через упровадження в 

більшості країн світу пенсійних реформ, які передбачають підвищення 

пенсійного віку та зменшення обсягів державних витрат на означені 

цілі[389].  

Поряд із цим у нещодавніх дослідженнях, проведених ВООЗ, 

визначено, що в кризових та посткризових умовах розвитку економіки 2009–

2014 рр. частина країн упроваджувала заходи, спрямовані на зменшення 

рівня охоплення населення медичними послугами та послугами з 

довготривалого догляду, надання яких фінансувалося за рахунок бюджетних 

коштів та програм обов'язкового медичного страхування, що збільшує 

депривацію населення у цій сфері[411].  

Так, можна зазначити, що в посткризових умовах економічного 

розвитку та внаслідок впливу старіння населення спостерігається процес 

"ерозії" соціальних амортизаторів, роль яких виконували соціальні видатки 

бюджету, що призводить до зростання нерівності та трансформації держави 

суспільного добробуту (welfare state), зокрема у країнах ЄС. 

Гострота фіскальних проблем ускладнюється також стрімким 

зростанням державних витрат на соціальні цілі та прогнозами подальшого 

збільшення темпів такого зростання. Витрати на пенсійне забезпечення та 

охорону здоров'я вже сьогодні становлять понад 16% ВВП у розвинених 

країнах, та надалі ці витрати зростатимуть, якщо не буде вжито заходів, 

спрямованих на подолання окреслених проблем старіння населення[66]. 

За прогнозами ЄС державні витрати на охорону здоров’я, 

довготривалий догляд та пенсійне забезпечення, спричинені старінням 

населення зростуть у середньому до 26,6% ВВП у 2070 році[292].  

За найбільш несприятливим макроекономічним прогнозом ці види 

державних витрат зростуть до 2070 року навіть до 27,1 % ВВП. 

Передбачається, що державні пенсійні витрати за прогнозом ЄС на 0,8 % 
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ВВП до 2040 року, а потім дещо зменшаться та становитимуть у середньому 

11 % ВВП у 2070 році[66].  

Проте, у випадку реалізації несприятливих сценаріїв демографічного 

прогнозу та макроекономічної динаміки державні витрати на пенсійне 

забезпечення можуть навіть зростати вищими темпами. Наприклад. при 

менших темпах зростання продуктивності праці такі витрати зростуть до 

2040 року на 1,1 % ВВП[330].   

Слід зазначити, що такі прогнозні оцінки витрат є достатньо 

відмінними між різними країнами світу, що обумовлено рівнем та термінами 

старіння населення. Населення швидко старіє в країнах з розвинутою 

економікою та країнами, що розвиваються, внаслідок зростання тривалості 

життя та зниження народжуваності. Зменшення частки населення 

працездатного віку буде суттєвим фактором уповільнення темпів зростання 

ВВП,  у тому числі за рахунок уповільнення темпів зростання інвестицій і 

продуктивності. Так, з метою дослідження ступеня впливу демографічного 

старіння населення на перспективу зростання державних віково-залежних 

державних витрат та стійкість державних фінансів, використовують 

групування країн за етапами демографічного переходу відповідно до 

показників народжуваності та смертності. Зокрема, виокремлюють такі групи 

країн[401]: 

- група країн, демографічний перехід на пізньому етапі, до якої 

належать більшість країн з високим рівнем розвитку, а також окремі країни, 

що розвиваються. У цих країнах процес демографічного старіння населення 

відбувається надвисокими темпами, а чисельність працездатного населення 

стрімко знижується. Найбільш типовими представниками цієї групи країн є 

Японія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, республіка Корея, Іспанія, 

Велика Британія та США та інші країни;  

- група країн, демографічний перехід у яких відбувається на етапі 

прогресу. До такої групи країни переважно належать країни, що 

розвиваються (Китай, Бразилія, Туреччина та Аргентина та інші). Такі країни 
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вже використали переваги демографічного дивіденду для бюджетної 

системи, а саме періоду протягом якого чисельність працездатного віку 

збільшувалась порівняно з населенням старшого віку та дітьми. Формування 

таких ефектів для бюджетів різних рівнів було обумовлено потенційною 

більш високою можливістю отримання доходів порівняно з видатками на 

державні витрати на охорону здоров’я, довготривалий догляд та пенсійне 

забезпечення. Проте, потенціал отримання таких переваг, внаслідок 

поступової зміни демографічної структури вже є незначним, а в окремих 

країнах навіть відсутній, що обумовлює зростання навантаження на систему 

державних фінансів.  

- група країн, демографічний перехід у яких відбувається на 

початковому етапі (Індія, Мексика, Індонезія, ПАР та інші країни). У цих 

країнах показники народжуваності знижуються, проте їх рівень залишається 

достатньо високим, а також очікується, що частка працездатного населення у 

наступному десятиріччі досягне пікового рівня.  

Разом з тим, перспективи зростання державних витрат на пенсійне 

забезпечення, спричинені демографічним старінням населення, зумовлені 

також особливістю побудови національних систем пенсійних систем, а також 

прогрес в реалізації в структурних реформ для нейтралізації деструктивного 

впливу старіння населення на стійкість державних фінансів.  

Дослідження міжнародних та урядових організацій переважно дають 

змогу зазначити, що витрати на охорону здоров'я у довгостроковій 

перспективі зростатимуть більш високими темпами, ніж ВВП[401]. 

Спричинені демографічним старінням державні витрати на охорону здоров’я 

та довготривалий догляд будуть продовжувати зростання. Так, наприклад у 

країнах ЄС, державні витрати на охорону здоров’я та довготривалий догляд 

за основним прогнозом зростуть у середньому до 10,4 % ВВП у 2070 році. З 

урахуванням потенційного впливу зрушення демографічної структури у бік 

старіння, які викликатимуть зміни у вартості медичної допомоги та 
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довготривалої медичної допомоги, за прогнозний період до 2070 року 

зростуть на 4,4 5 ВВП[401]. 

Під тиском старіння населення суттєво зростатимуть державні 

витрати на довгостроковий догляд (рис. 3.6).  Такі витрати на охорону 

здоров’я у різних країнах також є відмінними. Відмінності систем 

довготривалого догляду обумовлена частково співвідношенням між 

фактичними та прихованими витратами, які зазвичай здійснюються членами 

родини, а також часткою приватних витрат, які люди готові платити за 

послуги довготривалого догляду.  

 

Рис. 3.6. Прогноз зростання державних витрат на довготривалий догляд у 

країнах Європи до 2060 р., % ВВП 

Джерело: [401] 
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У країнах, що розвиваються послуги довготривалого догляду 

перебувають переважно у неофіційному секторі економіки та надаються 

членами родини. В цілому частка державних витрат на довготривалий догляд 

є значно нижчою порівняно з часткою державних витрат на пенсійне 

забезпечення та охорону здоров’я у загальних державних витратах. Однак їх 

питома вага у зальних державних витратах продовжує зростати протягом 

останнього десятиріччя в середньому на 4,6 % на рік[402].  

В майбутньому зростання витрат на довготривалий догляд у країнах 

ОЕСР будуть спричиняти тиск на стійкість державних фінансів, що особливо 

спричинено збільшенням частки населення старше 80 років, хоча це може 

бути частково компенсовано покращенням стану здоров’я та 

відтермінуванням захворювання[285]. Менше з тим, зростання 

захворюваності буде основною причиною зростання витрат на довготривалий 

догляд.  

Ефект «хвороби цін Баумоля», виникнення якого зумовлене більш 

низькими темпами зростання продуктивності праці у сфері охорони здоров’я, 

порівняно з іншими секторами економіки, також стає причиною надмірного 

деструктивного зростання державних витрат на охорону здоров’я та 

довготривалий догляд. Одним із способів подолання наслідків такого стану 

речей, - може бути впровадження інновацій та нових медичних 

технологій[200]. 

Демографічне старіння населення створює також тиск на фіскальну 

систему, зокрема в частині збору доходів. Так, старіння населення стає 

причиною зменшення податкових надходжень до бюджету. Наприклад 

мікросимуляційні дослідження в Німеччині, показують, що доходи від 

податку на доходи фізичних осіб зменшаться приблизно на 7 % на рік до 

2035 року, порівняно з 2016 роком, що викликано старінням населення, 

незважаючи на більш активну участь людей старших вікових груп на ринку 
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праці[401]. Поряд з цим, демографічні процеси стануть причиною зміни 

співвідношення податкової бази між працею, капіталом та споживанням.  

Отже, такі кардинальні структурні зрушення майбутніх витрат та 

доходів бюджету, викликані старінням населення,  вимагають дослідження 

засад стійкості державних фінансів на середньострокову та довгострокову 

перспективу.  

Частина дослідників та практиків акцентує увагу на питаннях 

перспективного зростання податкового навантаження, обумовленого 

необхідністю покриття віково-залежних витрат, для збереження необхідного 

співвідношення боргу до ВВП. Так, розрахунки, здійснені для країн G-20 

показують, що враховуючи прогнозоване збільшення державних витрат на 

пенсійне забезпечення, витрат на охорону здоров’я та довготривалий догляд 

існує необхідність збільшення податкових надходжень від 4,5 % до  

11,5% ВВП до 2060 року для збереження співвідношення рівня державного 

боргу до ВВП на поточному рівні. З цих позицій, у багатьох країнах 

поставлена задача адаптації структури податкових систем з урахуванням 

демографічного старіння населення та необхідності покриття потенційних 

витрат бюджету[402]. 

Альтернативні дослідження висувають припущення, що частина країн 

не будуть компенсувати тиск віково-залежних витрат за рахунок дохідної 

частини, зменшення частки інших статей бюджетних витрат, або підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів. За такого стану речей рівні 

державного боргу будуть зростати ще більшими темпами, як у розвинутих 

країнах так і країнах, що розвиваються, що буде особливою проблемою для 

країн, які вже сьогодні мають високі показники співвідношення державного 

боргу до ВВП.  

З іншого боку, як зазначалося вище, в наукових дослідженнях 

визначається також позитивний вплив зростання довголіття на економічний 

розвиток. Так, Д. Голдман[298] доводить, що відтермінування старіння, 

зумовлене компресією захворювання (за окремими видами захворювань) та, 
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як наслідок, зменшення смертності на 20%, зумовить у США збільшення 

очікуваної тривалості життя у гарному стані здоров'я на 2,2 року. Такі 

результати відтермінування старіння населення зумовлюють зменшення 

темпів зростання кількості осіб з інвалідністю та бюджетних витрат за 

програмою Medicare на одну особу. Поряд із цим відтермінування старіння 

населення стане причиною збільшення кількості населення старшого віку та 

обумовить збільшення бюджетних витрат на Medicaid. Такі витрати, за 

висновком авторів, повністю компенсуються збільшенням кількості років 

працездатності, упродовж яких населення сплачуватиме податки та внески.  

В іншому дослідженні було визначено, що відтермінування початку хвороби 

Альцгеймера на 5 років дозволить щорічно зменшувати загальні витрати на 

охорону здоров'я США на 40 млрд. дол. США[255].  

Д. Голдман, Д. Кутлер та С. Ольшанський оцінюють дохід від 

відтермінування старіння в США у 7,1 трлн дол. США у найближчі п'ятдесят 

років[298].  

С. Ольшанський запропонував підхід до визначення "дивіденду 

довголіття", розраховувати який він пропонує як додаток сукупних 

економічних, соціальних та медичних вигід, отриманих унаслідок зростання 

довголіття, уповільнення темпів старіння населення[352], компресії 

захворювання, відтермінування захворювання та старіння, зниження рівня 

смертності. Так, дослідник доводить, що необхідно змінювати державні 

стратегії стримування витрат на соціальні цілі, що не відповідають реаліям 

сьогодення, на нові стратегії вкладення інвестицій у нові медичні технології, 

спрямовані на відтермінування старіння та зростання довголіття, – вони 

стануть імпульсом для економічного зростання нового типу, зменшення 

нерівності між поколіннями та зростання соціальної згуртованості суспільства.  

У сучасних умовах зростання тривалості життя виникають нові 

можливості для формування нових та розвитку існуючих ринків економіки 

довголіття, які створюватимуть передумови для економічного зростання. 

Економіка довголіття сьогодні не просто сукупність працівників, споживачів 
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та отримувачів соціальних послуг, а новий механізм, заснований на 

виробничих, організаційно-економічних, фінансових відносинах, які 

створюють додаткову цінність та можуть стати новим імпульсом для 

економічного зростання. Крім цього, економіка довголіття – це джерело 

інновацій у ключових сферах, нових бізнес-моделей, нових технологій та 

інвестицій[302].  

Узагальнення світового досвіду дозволило систематизувати ключові 

сектори економіки довголіття, які зростатимуть в умовах збільшення 

довголіття та старіння населення найближчими десятиліттями, а саме: 

– сфера охорони здоров'я, зокрема нові медичні послуги, розробка яких 

обумовлена потребами населення старших вікових груп; 

– розвиток та впровадження нових медичних технологій, спрямованих на 

зростання довголіття, зменшення захворювання, уповільнення старіння, 

зменшення смертності населення; 

– фінансові та страхові послуги, у тому числі нові форми пенсійного, 

медичного страхування та страхування життя; 

– сфера соціального обслуговування, спрямована на потреби старших 

вікових груп; 

– інформаційні технології, онлайн-послуги та впровадження інновацій як у 

сфері охорони здоров'я та соціальних послуг, так і в інших секторах 

економіки, роботизація; 

– сфера послуг із довготривалого догляду, зокрема догляду вдома, 

інтегрована система догляду; 

– сектор житлового господарства, у тому числі впровадження технологій 

та засобів "розумний будинок" відповідно до потреб населення старших 

вікових груп; 

– транспортні засоби та засоби мобільності осіб з обмеженими 

можливостями; 

– "срібний" туризм для населення старших вікових груп, у тому числі 

медичний туризм; 
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– рекреаційні, відновлювальні та спортивні послуги; 

– освітні технології "третього віку".  

За оцінками Oxford Economics, сукупна вартість світової економіки 

довголіття у 2015 р. становила 7,6 трлн дол. США у рік[407]. Однак, за 

прогнозами, до 2020 р. вартість цієї економіки зросте до 15 трлн дол. США. 

Оцінка економічних результатів діяльності економіки довголіття 

формується за трьома основними каналами: 

– прямий ефект, який становить 40% вартості економіки довголіття 

(економічна вигода діяльності населення у віці, старшому за 50 років, та його 

витрати); 

– непрямий ефект – 36% вартості економіки довголіття (включає 

діяльність, спричинену ланцюгом поставок у результаті купівлі товарів та 

послуг населенням у віці, старшому за 50 років); 

– індукований ефект – 26% вартості економіки довголіття (включає 

економічну активність, яка виникла внаслідок витрат населення у віці, 

старшому за 50 років)[407].  

Споживчий потенціал "економіки довголіття" також є досить вагомим. 

Так, у 2015 р. на придбання нових товарів та послуг населення у віці, 

старшому за 65 років, витрачало близько 400 млрд. дол. США[302].  

Наприклад, у США споживчі витрати населення віком від 56 до 66 років 

більші, ніж усіх інших вікових груп. Найвищим рівень підприємницької 

активності у США за останні десять років фактично відзначався у групі 

населення віком 55–64 роки, а також кожен третій бізнес у США був 

розпочатий підприємцями, старшими за 50 років. У США 85% населення 

віком 50–65 років та 59% населення, старшого за 65 років, користуються 

Інтернетом, а також переважно онлайн-послугами та інформаційними 

технологіями, як, наприклад, технології телемедицини, "мобільне здоров'я" 

та ін.[407]. Упровадження телемедицини та "мобільного здоров'я" для 
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військових ветеранів старшого віку у США дозволило зменшити витрати на 

охорону здоров'я на близько 2 тис. дол. США на одного пацієнта у рік.  

На жаль, в інших країнах потенціал використання інформаційних 

технологій та доступ до різноманітних онлайн-послуг споживачами старших 

вікових груп є не таким високим, особливо у країнах, що розвиваються.  

У країнах Європи, за базовим прогнозом, споживання в межах економіки 

довголіття у країнах ЄС загалом матиме темпи зростання близько 5% на рік і 

у 2025 р. становитиме 5,7 трлн євро на рік. До 2025 р., згідно з прогнозами 

Європейської Комісії, 60% усіх витрат на охорону здоров'я будуть 

обумовлені функціонуванням економіки довголіття[426]. 

Відповідно до досліджень Європейської Комісії, розвиток різних секторів 

економіки довголіття за п'ять років може збільшити ВВП Німеччини на 61 

млрд євро, а також підвищити рівень зайнятості на 1,5 млн осіб. У Великій 

Британії розвиток різних секторів економіки довголіття за п'ять років може 

збільшити ВВП на 46 млрд фунтів, що на 2,5%, більше, ніж результат 

розвитку за сценарієм без активізації економіки довголіття. Зайнятість 

населення може збільшитись на 1,3 млн грн.[407]. 

Найбільш стрімкий розвиток економіки довголіття сьогодні 

відбувається у США, країнах ЄС та Японії. Однак, за прогнозами Oxford 

Economics, упродовж найближчого десятиліття найвищий рівень розвитку 

демонструватимуть сегменти економіки довголіття у Китаї, Південній Кореї 

та інших країнах Азії. Так, уже сьогодні кількість населення старшого віку в 

Китаї становить понад 200 млн осіб[407].  

Отже, ринковий підхід до дослідження формування та оцінки економіки 

довголіття передбачає, що зростання довголіття та старіння населення 

стимулює розвиток ключових секторів, а також здійснює подальший 

хвилеподібний вплив на економічну діяльність інших секторів економіки. 

Однак, на нашу думку, такий розвиток економіки довголіття для країн, що 

розвиваються, зокрема України, має свої обмеження. Так в Україні зростання 

очікуваної тривалості життя старших вікових груп населення, високий рівень 
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смертності та поганий стан здоров'я незіставні з показниками провідних 

країн Європи. Купівельна спроможність населення старших вікових груп 

також значно обмежена низьким рівнем їхніх доходів. Упровадження та 

поширення інноваційних технологій для забезпечення потреб населення 

старших вікових груп та нових бізнес-моделей відбувається темпами, значно 

нижчими, ніж у країнах з розвиненою економікою. Прогнози зростання 

довголіття в Україні та старіння населення актуалізують пошук нових 

механізмів розвитку ключових сегментів економіки довголіття як 

перспективного напряму стимулювання економічного розвитку.  

Зростання довголіття населення в більшості розвинених країн світу, як 

правило, обумовлює більший час перебування населення у стані гарного 

здоров'я та, як наслідок, продовження тривалості економічно активного 

життя. Активне довголіття та здоров'я населення залежать від генетичних та 

поведінкових, а також від екологічних та соціально-економічних 

детермінант[428]. Соціальні та економічні детермінанти здоров'я та 

активного довголіття, такі як доходи та освіта, впливають на вибір, який 

може зробити людина, та формують життєві обставини, які обмежують 

можливості для здорового способу життя та створюють передумови для 

досягнення довголіття[34]. Деякі з цих детермінант, такі як спосіб 

життя,перебувають під контролем людини, а інші – поза ним. 

За визначенням Т. Пікетті, нерівність перш за все формується внаслідок 

впливу таких чинників, які особа не може контролювати[103]. Гендер та 

культура визначаються ВООЗ як наскрізні детермінанти, що визначають 

процес старіння[426].  

Більшість дослідників у сфері економіки охорони здоров'я виокремлюють 

такі детермінанти нерівності, які є бар'єрами для зростання активного 

довголіття[282]:  

 – детермінанти системи охорони здоров'я та соціального захисту 

населення (доступ до первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої 

медичної допомоги, профілактика захворювань, громадська охорона здоров'я, 
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довготривалий догляд, соціальні послуги, обумовлені віковими потребами 

населення, та ін.);  

 – поведінкові детермінанти (наприклад, вживання тютюну, алкоголю, 

фізична активність, харчування тощо);  

 – детермінанти фізичного середовища (наприклад, житло, безпека 

пересування та санітарно-гігієнічні умови життя, безпека та якість 

харчування, стан навколишнього природного середовища);  

 – детермінанти соціального середовища (наприклад, освіта, наявність 

родини та близьких друзів, залучення до мереж соціальної підтримки);  

 – особисті детермінанти (наприклад, біологія, генетика, психологічні 

фактори);  

 – економічні детермінанти (наприклад, наявність та достатність доходу 

(пенсійного забезпечення, заощаджень), безробіття, рівень витрат на охорону 

здоров'я та ін.).  

Демографічні зміни у поєднанні з іншими факторами нерівності змінюють 

перспективи якості життя в майбутньому для різних верств населення. Як 

доводить лауреат Нобелівської премії А. Дітон, в епоху глобалізації 

нерівність у довголітті зменшується швидкими темпами[34]. Однак 

скорочення нерівності та збільшення років здорового життя населення в 

міжнародному порівнянні супроводжується виникненням розривів у 

показниках стану здоров'я, так само як і зростання добробуту та 

матеріальний прогрес супроводжуються виникненням розриву між рівнем 

життя в різних країнах та верствах населення. Саме такі прояви нерівності в 

досягненні довголіття та стані здоров'я А. Дітон визначає як найбільшу 

несправедливість та перепону рівності в суспільстві у сучасному 

глобалізованому світі[34].  

Так, наприклад, навіть серед країн Європи існує суттєва різниця в 

показниках очікуваної тривалості здорового життя. Найбільша тривалість 

здорового життя у віці 65 років (рис. 2.7) спостерігається у таких країнах, як 

Швеція, Данія, Норвегія, Ірландія та Ісландія, а найменша – у Словаччині та 
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Латвії для чоловіків та жінок. У середньому кількість років здорового життя 

для людини віком у 65 років становила 8,6 року. 
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Рис. 3.7. Очікувана тривалість життя та здорового життя осіб,  

старших за 65 років у країнах Європи 

Джерело: [401] 
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багатьох десятиліть (наприклад, у Японії, Німеччині, Великій Британії), тоді 

як у країнах, що розвиваються, порівняно недавно. Протягом кількох 

наступних десятиліть подальше збільшення кількості населення старшого 

віку буде майже неминучим, з урахуванням розміру когорт, які народилися 

останніми десятиліттями[50]. 
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Для дослідження процесів старіння населення та визначення старших 

вікових груп населення у дослідженнях переважно обрано осіб 60, 65 років та 

старших. В умовах зростання довголіття урядові організації багатьох країн 

(Японія, Швеція, Норвегія, Канада), де такі процеси є найбільш стрімкими, 

пропонують використовувати вік, старший за 70 років. Водночас для аналізу 

процесів та структури формування економіки довголіття використовується 

також вік населення, старшого за 50 років[401]. 

Демографічне старіння населення обумовило суттєве зростання показників 

захворюваності населення та, як наслідок, зростання витрат на охорону 

здоров’я. З причини зростання тривалості життя частка витрат на медичну 

допомогу стає найбільшою для осіб старших вікових груп. Так, якщо у 2010 

році 60 % державних витрат на охорону здоров’я були спожиті населенням у 

віці до 65 років, та майже така ж частка витрат у 2060 році буде спожита 

особами старших вікових груп. Рівень тиску, з яким старіння населення буде 

впливати на зростання  витрат на охорону здоров’я в майбутньому, буде 

спричинений тим, чи призведе зростання тривалості життя до отримання 

додаткових років життя у стані гарного здоров’я  та без інвалідності.  

Підтримка та удосконалення стану здоров’я населення старших вікових 

груп без зростання ризику для фіскальної стійкості потребує виваженого 

реформування підходів до фінансування надання медичної допомоги, з 

урахуванням усіх потенційно можливих наслідків та результатів таких 

реформ для населення та системи державних фінансів. Прогнози для країн 

ОЕСР показують, що ефективна політика покращення стану здоров’я може 

обумовлювати стримання зростання загальних, як приватних, так і 

державних витрат на охорону здоров’я на 0,3 % ВВП до 2030 року.  

Доступ до послуг системи охорони здоров'я визначають одні з найбільш 

реальних та помітних набутих цінностей для суспільства за останнє століття, 

що зумовило зростання довголіття[103]. Нерівність – як у доступі до медичної 

допомоги, так і у стані здоров'я – стає причиною зростання нерівності в 

суспільстві в цілому, зокрема і щодо довголіття[193]. Функція державного 
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фінансування охорони здоров'я полягає в забезпеченні вирівнювання доступу 

до медичної допомоги та заміщення необхідного для отримання медичних 

послуг доходу. Основою такого вирівнювання та перерозподілу є логіка 

права та рівності доступу до визначеної кількості благ, які можна вважати 

фундаментальними для суспільства[103].  

Емпіричні результати дослідження ВООЗ (2017 р.) показують, що, хоча 

очікувана тривалість життя залежить від факторів як усередині, так і поза 

межами системи охорони здоров'я, витрати на охорону здоров'я стали 

основним фактором зростання довголіття протягом останніх десятиліть (рис. 

3.8).  

 

 

Рис.3.8. Вплив факторів на зростання довголіття (показник очікуваної 

тривалості життя), якого було досягнуто за двадцять років (1990–2010 рр.) 

Джерело: [401] 
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У середньому збільшення державних витрат на охорону здоров'я на одну 

особу в країні на 10% зумовлює зростання показника очікуваної тривалості 

життя на 3,5 місяці14.  

У таких умовах державні витрати на охорону здоров'я та інші соціальні 

цілі, які сприяють зростанню довголіття, необхідно визначати не як 

економічні витрати (або не тільки як витрати), а як соціальні інвестиції[426], 

спрямовані на формування нової структури економіки з більшим сектором 

охорони здоров'я (включаючи його комерційний сегмент) та інших галузей, 

які зумовлюватимуть формування економіки довголіття (рис. 3.9). 

Такі інвестиції матимуть мультиплікативний ефект в інших галузях 

економіки та стимулюватимуть економічне зростання, сприятимуть 

створенню нових робочих місць та зростанню доходів і навіть можуть 

повернутися до бюджету за соціальними внесками та податками. 

 

Рис. 3.9. Взаємозв'язок очікуваної тривалості життя та загальних  

витрат на охорону здоров'я на одну особу 

Джерело: [426] 

 

 
14 Дослідження на основі даних усіх країн – членів ОЕСР за період з 1990 р. по 2010 р. 
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Детермінантами, які спричиняють призводять до нерівності в досягненні 

довголіття, є також доходи населення (рис. 3.10). Нерівність у доходах 

зумовлює нерівність можливостей[193]. Безумовно, вищі рівні доходу 

створюють можливості для отримання необхідних товарів та послуг, які 

підтримують або покращують здоров'я, наприклад, забезпечення якісними 

продуктами харчування та безпечними умовами життя. Окрім цього, 

збільшення доходів також сприяє збільшенню вільного часу для 

рекреаційного відпочинку, що обумовлює зростання довголіття[34]. Так, за 

дослідженням ОЕСР, збільшення доходів населення на 10% впливає на 

зростання очікуваної тривалості життя на 2,2 місяця.  

 

 

 

Рис. 3.10. Взаємозв'язок очікуваної тривалості життя та ВВП на одну 

особу 

Джерело: [426] 
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до 24 років і 25–29 років, а потім досягає піку у віці 55–59 років на рівні, що 

на 3,5 пункти вищий, ніж у віці від 20 до 24 років [401](рис. 3.11).  

Однак зміна загального рівня нерівності в суспільстві зазвичай залежить не 

стільки від старіння, а й від інших факторів[334]. Нерівність у цілому в 

групах населення старшого віку становить понад 90% усієї нерівності (за 

індексом Тейла). Тож, якщо зросте частка населення від 55 до 65 років (вікова 

група із найвищим рівнем нерівності), то загальна нерівність у суспільстві в 

цілому збільшуватиметься автоматично[370].  

 

 

Рис. 3.11. Нерівність за доходами протягом життя одного покоління в 

середньому у країнах ОЕСР (зміна індексу Джині) 

Джерело: [370] 
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темпів зростання доходів з капіталу, над темпами зростання реальної 

економіки, виробництва та заробітної плати[103].  

Аналіз динаміки рівня захворювання населення старшого віку та 

самооцінки стану здоров'я населення у світі в цілому доводить, що рівень 

здоров'я нинішнього покоління, старшого за 65 років, кращий, аніж 

попередніх поколінь у такому ж віці[426].  

За висновком Дж. Стігліца, нерівність щодо стану здоров'я та перспективи 

довголіття існує і починається навіть ще задовго до народження людини. 

Нерівність у доходах зумовлює нерівність можливостей, зокрема, в охороні 

здоров'я, освіті, умовах життя та довголітті. Отже, нерівність за доходами 

батьків зумовлює можливості дітей щодо стану здоров'я, освіти та ін. [193]. 

Нерівність у стані здоров'я може переходити протягом усього життєвого 

циклу, якщо основні фактори, що визначають як економічні перспективи, так і 

стан здоров'я в майбутньому, суттєво впливають на початку 

життя[74].Нерівність у стані здоров'я одночасно є і причиною, і наслідком 

нерівності в доходах [193]. Так, рівень здоров'я для старших вікових груп 

також стає чинником нерівності, що обумовлює зниження можливості 

працевлаштування особи (рис. 3.12).  

 

Рис. 3.12. Імовірність працевлаштування осіб у віці 50–59 років з 

хронічними захворюваннями та без них (середній показник у 13 країнах 

Європи) 

Джерело: [370] 
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Наявність хронічних захворювань та поганий стан здоров'я є важливими 

факторами, які стимулюють до раннього виходу на пенсію населення 

старших вікових груп. За весь період трудового життя погане здоров'я 

знижує рівень доходу для чоловіків з низьким та високим рівнями освіти на 

33 та 17% відповідно[370]. Збільшення охоплення початковою освітою у 

країнах ОЕСР на 10% обумовлює підвищення очікуваної тривалості життя на 

3,2 місяця.  

Соціальні та економічні детермінанти довголіття тісно взаємопов'язані та 

досить часто посилюють взаємний вплив протягом життєвого циклу[50]. 

Фактор освіти впливає на потенціал зростання тривалості життя населення у 

старшому віці. Чоловіки з вищої освітою, які старші за 65 років, проживуть 

приблизно на 3,5 роки довше, ніж чоловіки з нижчим рівнем освіти, а для 

жінок цей розрив у середньому становить 2,5 роки у країнах ОЕСР[370]. 

Особливо великі відмінності у середній тривалості життя за рівнем освіти 

також спостерігаються між країнами одного регіону, наприклад ЄС. Так, у 

Словаччині, Латвії, Угорщині, Естонії та Чехії у чоловіків, старших за 65 

років, з вищою освітою тривалість життя майже на чотири роки більша, ніж у 

чоловіків з нижчим рівнем освіти. Проте відмінності в тривалості життя за 

рівнем освіти значно менші у Швеції, Фінляндії, Данії та Італії[426]. 

Найменш освічені особи частіше отримують інвалідність – унаслідок 

недостатності доходів, гірших умов праці та життя, доступу до необхідної 

медичної допомоги. 

Отже, особи з більш низьким рівнем доходів та якості життя перебувають 

у ситуації, яка може стати тригером для інших негативних проявів нерівності 

з позиції довголіття. Це і неправильний спосіб харчування та недостатня 

кількість вживання поживних речовин, зловживання палінням та алкоголем, 

які негативно впливають на здоров'я та очікувану тривалість життя. Тож 

покращення здорового способу життя на 10% обумовлює приріст тривалості 

життя в середньому на 2,6 місяця[426].  
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Окрім цього, вагомими детермінантами нерівності, що обумовлюють 

зменшення довголіття населення, є безробіття, погіршення стану параметрів 

навколишнього природного середовища, виключення старшого населення із 

мереж соціальної підтримки та ін.  

Нерівність між особами старших вікових груп та особами інших вікових 

груп може мати ознаки дискримінації, яка отримала назву ейджизм (англ. – 

аgeism). Ейджизм – це формування упереджених стереотипів та 

дискримінація людей або груп людей за віковими ознаками. Ейджизм може 

мати різні форми, включаючи упереджене ставлення, дискримінаційну 

практику або інституційні стратегії, що закріплюють стереотипні 

переконання, які стають бар'єрами для формування рівності в суспільстві[24].  

Відповідно до висновків ООН, у сучасному світі ейджизм як форма 

крайньої дискримінації осіб старших вікових груп є більш поширеною 

формою дискримінації, ніж дискримінація за гендерною ознакою, ознаками 

віросповідання та раси[273]. За такого стану речей ейджизм в умовах 

швидкого старіння населення набуває значного поширення та стає фактором, 

який обмежує інклюзивне економічне зростання та соціальну згуртованість. 

Видами ейджизму є: ейджизм у соціальних відносинах та поведінці; вікова 

дискримінація у процесах формування зайнятості населення; вікова 

дискримінація в доступі до окремих товарів, послуг, видів діяльності.  

Згідно з дослідженнями науковців Міжнародного центру довголіття 

Лондонської школи економіки, сьогодні відбувається відродження наукового 

інтересу до причинно-наслідкових взаємозв'язків ейджизму та економічного 

розвитку, яке побудоване на поєднані засад соціальної справедливості та 

ефективності економічного розвитку. М. Макнікол зазначає, що всі сучасні 

антидискримінаційні стратегії мають такий дуалізм, оскільки посилення 

індивідуальних громадянських прав збалансоване необхідністю відбору 

працівників з позиції ефективності[331]. Виникають форми так званого 

"виправданого" ейджизму, тобто економічної дискримінації осіб старших 

вікових груп, яка нібито вмотивована продуктивністю праці та економічною 
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ефективністю. Сьогодні ейджизм має соціальну та економічну мету – 

легалізацію та підтримку нерівності між різними віковими групами 

людей[118]  

Результати проведеного соціологічного дослідження різних аспектів 

старіння та довголіття у Великій Британії доводять, що найбідніші групи 

населення старшого віку на 35% частіше визначають факти вікової 

дискримінації, ніж найбагатші групи населення того ж віку. Непрацюючі 

особи старшого віку (у тому числі ті особи, які отримували пенсію) на 25% 

частіше визначали факти вікової дискримінації, ніж працюючі особи того ж 

віку[402].  

Ейджизм негативно впливає на здоров'я літніх людей. Так, очікувана 

тривалість життя населення старшого віку, які негативно сприймають процес 

старіння, спричиненого дискримінацією, на 7,5 років менша, ніж осіб 

старшого віку із позитивним настроєм. Ейджизм може стати причиною 

серцево-судинного стресу, послаблювати віру у власні сили та знижувати 

продуктивність праці. Дискримінація за віковими ознаками наявна навіть у 

лікарнях та установах соціального захисту багатьох країн світу. До 

подальшого соціального усталення ейджизму призводить узвичаєння серед 

літніх людей стереотипів соціальної ізоляції, фізичної та когнітивної 

деградації, відсутність фізичної активності та економічного тягаря[149].  

Ще два десятиліття тому здавалося, що старіння населення є ознакою 

тільки розвинених країн. Однак тепер стало зрозуміло, що цей процес 

"срібного цунамі" охопив майже увесь світ, хоча його масштаби та швидкість 

різні. В Україні також відбуваються процеси зростання довголіття та старіння 

населення. За даними Державної служби статистики України, станом на 

01.01.2017 р. середня очікувана тривалість життя при народженні в Україні 

становила 71,68 року (для чоловіків – 66,73 року, для жінок 76,46 року) [84] 

(рис. 3.13).  
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Рис. 3.13. Динаміка середньої очікуваної тривалості життя при 

народженні в Україні (1990–2017 рр.), років.  

Джерело: за даними Державної служби статистики України [84] 

 

Під впливом несприятливої соціально-економічної ситуації, різкого 

зниження народжуваності при народженні в дев'яностих роках минулого 

століття очікувана тривалість життя зменшилася. Проте починаючи з 2007 р. 

зростання знову почало відновлюватися.  

Слід зазначити, що в Україні очікувана тривалість життя у 60 та 65 років 

(рис. 3.14) порівняно з розвиненими країнами та з багатьма країнами, що 

розвиваються, є значно нижчою. За прогнозом ООН, уже найближчими 

десятиліттями старіння населення загрожуватиме стабільності економічного 

розвитку в Україні (рис. 3.14, 3.15).  
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Рис. 3.14. Динаміка очікуваної тривалості життя у віці 60 та 65 років в 

Україні, років. 

Джерело: [425] 

 

Такі висновки підтверджує аналіз прогнозу коефіцієнта залежності частки 

населення, старшого за 65 років, від працездатного населення (20–64 роки). 

Так, якщо у 1990 р. цей коефіцієнт становив 20,1%, у 2015 р. – 24,7%, то у 

2030 р. – 34,6%, у 2060 р. – 54,2%. Беручи такі тенденції до уваги, кількість 

працездатного населення та, як наслідок, кількість платників податків та 

внесків суттєво зменшиться, а кількість дотримувачів пенсій стрімко 

зростатиме. Крім цього, збільшуватиметься навантаження на заклади 
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системи охорони здоров'я, а також мережу установ системи соціального 

обслуговування, що надають соціальні послуги особам старшого віку.  

 

 

Рис. 3.15. Динаміка коефіцієнта залежності населення старшого віку 

(старшого за 65 років) як частки населення у віці 20–64 роки в Україні 

Джерело: [425] 

Окреслені проблеми потребуватимуть збільшення соціальних видатків 

бюджету в умовах одночасного зменшення доходів бюджету, що 

призводитиме до зниження стійкості системи державних фінансів України та 

фактично стане бар'єром на шляху до економічного зростання. 

Отже, в Україні існує необхідність розроблення системи заходів, 

спрямованих на зростання економічно активного довголіття, та їх 

імплементації до Стратегії національного плану дій з питань старіння до 2022 

року, проект якої був оприлюднений Міністерством соціальної політики 

України у 2017 р.  
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стійкості та соціальної згуртованості в Україні. Для ухвалення ефективних 

рішень доцільно врахувати усі виклики та можливості для економічного 

розвитку, які обумовлені зростанням довголіття та старінням населення 

(табл.3.1). 

Таблиця 3.1 

Виклики та можливості для соціально-економічного розвитку та фіскальної 

стійкості, спричинені зростанням довголіття та старінням населення 

Виклики Можливості 

СОЦІАЛЬНІ 

– Зміна загальної структури захворюваності та поява нових 

видів захворювань; 

– збільшення загальної кількості хворих; 

– "ефект розширення захворювань" та збільшення років 

життя у поганому стані здоров'я; 

– збільшення кількості осіб з інвалідністю; 

– скорочення чисельності трудових ресурсів, що може 

становити загрозу функціонуванню як окремих галузей, так 

і економіки в цілому;  

– зростання навантаження на працююче населення та 

коефіцієнтів залежності; 

– нестабільність на ринку зайнятості; 

– зміна структури доходів та витрат населення; 

– зростання нерівності та ейджизм в суспільстві;  

– зростання конкуренції на ринку праці. 

– Медичний прогрес та впровадження нових 

медичних технологій зумовлює від 

термінування старіння та продовження трудової 

діяльності; 

– нові медичні технології зумовлюють 

"компресію захворювання" та зростання участі 

у трудовому житті; 

– збільшення частки економічно активного 

населення; 

– зменшення втрачених років потенційного 

життя населення; 

– збільшення кількості років, проведених у 

стані гарного здоров'я; 

– зменшення навантаження на працююче 

населення та коефіцієнта залежності; 

– зменшення безробіття  

населення.  

МАКРОЕКОНОМІЧНІ 

– Виклики для виробничого потенціалу галузей, які не 
зможуть пристосуватися до зростання довголіття та 
старіння населення; 
– трансформація споживання, заощадження та інвестицій; 
– ризики неплатоспроможності страхових та інших 
фінансових установ; 
– "ерозія" соціальних функцій держави, роль припинення 
притаманної їм ролі соціальних амортизаторів для 
населення; 
– зростання навантаження на соціальну інфраструктуру, 
діяльність якої надає соціальні послуги населенню старших 
вікових груп; 
– зростання навантаження на медичні заклади, обумовлені 
збільшенням попиту. 

– Поява нових сегментів ринку та видів 
економічної діяльності; 
– підвищення темпів економічного зростання 
("срібне економічне  
зростання"); 
– збільшення рівня споживання населення;  
– підвищення інноваційної активності; 
– розвиток нових продуктів та послуг у 
банківських та страхових установах; 
– зростання продуктивності праці; 
– збільшення рівня інвестицій в економіку. 

ФІСКАЛЬНІ 

– Зростання державних та приватних витрат на охорону 
здоров'я, що перевищуватиме зростання ВВП (ефект 
надмірних витрат); 
– збільшення частки витрат на охорону здоров'я в 
загальних державних витратах (ефект витіснення витрат); 
– зниження стійкості системи державних фінансів; 
– зменшення доходів бюджету та зростання дефіциту 
бюджету; 
– зростання державних витрат на соціальний захист та 
соціальне забезпечення, у тому числі пенсійне.  

– Зменшення темпів зростання витрат на 
охорону здоров'я та соціальний захист 
населення;  
– зростання стійкості системи державних 
фінансів; 
– зростання доходів державного та місцевих 
бюджетів.  

Джерело: сформовано автором. 
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Проведений аналіз існуючих зарубіжних досліджень взаємозв'язку 

збільшення довголіття, старіння населення та економічного зростання 

доводить необхідність проведення в Україні дослідження для виявлення 

тенденцій, які враховуватимуть проблеми демографічної структури 

українського суспільства, всі особливості побудови системи державних 

фінансів та сучасні макроекономічні перспективи розвитку економіки, а 

також визначать латентні ризики для довгострокового економічного 

розвитку. Поряд із цим також видається необхідним створення сценарних 

прогнозів впливу впровадження нових медичних технологій та поширення 

медичного прогресу на зростання економічно-активного населення та, як 

наслідок, на економічне зростання в Україні. 

 

3.2. Методологічні засади аналізу стійкості державних фінансів в 

довгостроковій перспективі розвитку економіки довголіття  

 

Один із головних парадоксів сучасної системи охорони здоров'я – те, що, з 

одного боку, протягом останнього століття унікальні інноваційні технології 

дали змогу досягти безпрецедентного збільшення довголіття, а з іншого – 

обумовлюють стрімке зростання витрат на фінансування охорони здоров'я в 

більшості країн світу. Довголіття, старіння населення, стрімкий медичний 

технологічний прогрес стають викликами для стійкості системи державних 

фінансів. Ці виклики та складність механізму функціонування системи 

охорони здоров'я, а також потреба постійного удосконалення якості та 

доступності медичної допомоги для населення вимагає від державних 

інституцій постановки і вирішення нових завдань з оцінки фактичних та 

латентних ризиків стійкості системи державних фінансів, спричинених 

подальшим зростанням витрат на охорону здоров'я, а також розроблення 

системи адекватних заходів, спрямованих на подолання таких потенційних 

ризиків.  
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Останні два десятиріччя увага науковців та практиків концентрувалася на 

дослідженні теоретико-методологічних засад формування стійкості системи 

державних фінансів, а також подолання сучасних викликів фіскальної 

стійкості. Разом із тим слід зауважити, що дослідження проблем стійкості 

системи державних фінансів охоплює широке коло питань та складні 

соціально-економічні взаємозв'язки функціонування держави та суспільства, 

які виникають також і у сфері охорони здоров'я.  

Тенденції фінансування охорони здоров'я в сучасних умовах мають такі 

особливості[199,321, 401]: 

1) зростання витрат на охорону здоров'я, спричинене факторами, які 

впливають на попит та пропозицію медичних послуг, а саме: демографічним 

зрушенням структури населення до старіння (загалом у світі чисельність 

населення, старшого за 60 років, зросте з 962 млн. осіб у 2017 р. до 1,4 млрд. 

осіб у 2030 р. та 2,1 млрд. осіб у 2050 р.) [425]; стрімким технологічним 

прогресом у медичній галузі; суттєвими змінами потреб і зростанням попиту 

населення на різні медичні послуги; 

2) обмеження фінансових ресурсів, які суспільство готове 

спрямовувати на фінансування охорони здоров'я, та необхідність 

забезпечення стійкості системи державних фінансів загалом; 

3) стрімке зростання витрат на охорону здоров'я як частки ВВП 

(рис. 3.16).  

Так, у переважній більшості кран загальні витрати на охорону 

здоров’я, а в окремих країнах і державні витрати на охорону здоров’я 

зростають більш швидкими темпами ніж ВВП[285]. Протягом періоду 1990 - 

2009 рр. витрати на охорону здоров’я стрімко зростали та їх темпи 

перевищували темпи зростання ВВП. У період світової фінансово-

економічної кризи та у посткризовий період, частка витрат на охорону 

здоров’я до ВВП залишалася стабільною, а іноді зменшувалась та темпи їх 

зростання майже співпадали з темпами зростання ВВП[199]. Протягом 2009 – 

2011 рр. темпи зростання витрат на охорону здоров’я значно знизилися з 
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причини реалізації заходів стримування державних витрат, як заходів 

посткризової стабілізації. Однак, за останніми дослідженнями ОЕСР, у 

наступні 15 років витрати на охорону здоров’я будуть зростати темпами 

вищими, ніж темпи зростання ВВП та складатимуть 10,2 % ВВП у 2030 році, 

порівняно з 8,8 % ВВП у 2018 році[309].  

 

Рис. 3.16. Зростання загальних та державних витрат на охорону 

здоров'я у країнах ОЕСР за останні двадцять років – 1997–2016 рр. (1997 р. – 

базисний) 

Джерело: розраховано автором на основі даних: [309] 
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Як було значено раніше, США мають найвищий рівень загальних 

витрат на охорону здоров’я до ВВП. У 2018 р. Високі рівні загальних витрат 

на охорону здоров’я мали також такі розвинуті крани як Німеччина, Франція, 

Швеція та Японія, що становили близько 11 % ВВП[301].   

За даними МВФ, темпи зростання витрат на охорону здоров’я з в 

середньому на 1- 2 % перевищують темпи зростання ВВП[66]. Експерти 

OECP та урядових установ багатьох країн світу висловлюють застереження, 

що якщо темпи зростання таких витрат суттєво перевищують темпи 

зростання витрат у інших секторах економіки та медична галузь починає 

"споживати" дедалі більшу частину ВВП, то у певний момент часу 

необхідність виконання зобов'язань у системі охорони здоров'я може 

"витіснити" інші пріоритетні державні витрати, які сприяють зростанню 

добробуту в країні.  

Оцінка даних на рис 3.16 дозволяє зробити висновок, що протягом 

останніх двадцяти років в усіх країнах ОЕСР, за виключенням Ізраїлю 

загальні та державні витрати на охорону здоров’я зростали. Так, 

абсолютний приріст загальних витрат на охорону здоров’я був найбільшим 

в Данії та Австралії та становив 2,6 та 2,5 % ВВП. Більше 2 % ВВП 

абсолютний приріст загальних витрат на охорону здоров’я становив в 

Канаді, Фінляндії, Новій Зеландії, Іспанії та Ірландії. Абсолютний приріст 

державних витрат на охорону здоров’я протягом останніх двадцяти років 

становив від 0,5 % до 2,45 % ВВП[309].   

Разом з демографічним старінням населення базовими драйверами 

зростання витрат на охорону здоров’я зазвичай, як правило, визначають 

технологічний прогрес в медичній галузі, а також зростання доходів та 

очікування населення.  

Технологічний прогрес є одним із найбільш важливих драйверів 

зростання витрат на охорону здоров’я, як загальних, так і державних[388].  

При цьому технологічні зміни мають достаньмо складний механізм 

впливу на витрати на охорону здоров’я, а іноді навіть здійснюють 
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протилежний вплив на витрати на охорону здоров’я. Нові технології часто 

замінюють більш старі технології у процесі надання медичної допомоги, 

що має назву «ефектом заміни лікування»[215]. Так, впровадження 

інновацій та нових медичних технологій може стати причиною зменшення 

вартості окремих медичних послуг, внаслідок зростання продуктивності 

праці, використання більш дешевих технологій, а також внаслідок впливу 

«ефекту масштабу», за якого технологія починає поширюватися на 

більшість населення. Проте, з іншого боку, технологічний прогрес 

обумовлює збільшення кількості та вартості процедур, досліджень, ліків та 

маніпуляцій, які хвора людина здійснює для процесу лікування. Саме з цих 

причин, технологічний прогрес в медичній галузі стає одним із основних 

драйверів зростання витрат на охорону здоров’я.  

Науковці зі США були першими, хто визначив рівень впливу 

технологічного прогресу в медичні галузі[388]. Дж. Ньюхаус здійснив 

декомпозицію зростання витрат на охорону здоров’я та визначив фактори, 

які потенційно могли стати причиною їх зростання. Сьогодні усі ці 

фактори вважаються класичними драйверами зростання витрат на охорону 

здоров’я, зокрема Дж. Ньюхаус досліджував такі фактори як ВВП, доходи 

населення, демографічну структуру, технологічний прогрес та 

продуктивність в охороні здоров’я та інших секторах економіки. Так, 

дослідник доводив, що технологічний прогрес спричиняє  > 65 % 

щорічного зростання витрат на охорону здоров’я[353]. 

Наслідуючи Дж. Ньюхауса, інші американські науковці, а саме  

Д. Катлер, Ш. Сміт та інші також обґрунтували значний вплив 

технологічного прогресу на зростання витрат на охорону здоров’я у своїх 

дослідженнях. Так, Д. Катлер оцінює драйвер технологічного прогресу у 

49 %, а Ш Сміт – у 38 % - 62 % зростання витрат на охорону здоров’я[353]. 

Однак, подальші дослідження поставили під сумнів такі високі показники 

впливу фактора медичного технологічного прогресу на зростання витрат 

на охорону здоров’я та оцінювали їх роль менш значною.  
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Сьогодні у світі усе ще триває дискусія щодо впливу зростання 

доходів населення (або країни) та очікувань населення на зростання витрат 

на охорону здоров’я. Одним із дискусійних питань є визначення: наскільки 

послуги з охорони здоров’я є «нормальним» товаром та еластичність за 

доходами за яким близька до одиниці, чи є предметом розкоші – 

еластичність більш висока за доходом, а загальні витрати на охорону 

здоров’я зростатимуть швидшими темпами ніж ВВП. Показник 

еластичності витрат на охорону здоров’я до доходів населення в 

переважній кількості досліджень визначається на рівні 0,8 – 1,4[401]. 

З метою оцінки впливу таких драйверів на зростання витрат на 

охорону здоров’я., а також визначення питомої ваги їх впливу більшість 

розвинутих країн та країн, що розвиваються розробляють довгострокові 

сценарні прогнози зростання витрат на охорону здоров'я[285,286,287]. 

Зазвичай такі прогнози охоплюють часовий горизонт від 30 до 50 

років[330] та включають деталізований структурний аналіз впливу драйверів 

зростання витрат на охорону здоров'я, на основі яких розроблені механізми 

раннього попередження, що дають можливість подолати негативний вплив 

означених факторів на темпи зростання витрат на фінансування медичної 

галузі. Поряд з цим досліджується вплив зміни витрат на охорону здоров’я у 

середньостроковій та довгостроковій перспективі на стійкість системи 

державних фінансів.  

Уперше комплексний методичний підхід до оцінки фіскальної 

стійкості на основі розрахунку показника фіскального розриву та визначення 

критеріїв стійкості у 1990 р. було запропоновано О. Бланшаром[245]. 

Базуючись на такому методичному підході, Л. Котлікоф, Дж. Гокхлі, 

А. Aуербах[234,236]  не тільки оцінили вплив на фіскальну стійкість 

боргового навантаження та обґрунтували, що внаслідок трансформації 

структури населення у бік старіння в довгостроковій перспективі різко 

збільшиться фіскальне навантаження, а також запропонували методичний 

підхід до визначення фіскального розриву, тобто різниці між отриманими в 
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майбутньому доходами та видатками, необхідними для покриття віково-

залежних витрат, насамперед на охорону здоров'я. В сучасному науковому 

просторі існують численні фундаментальні та практичні дослідження, де, 

базуючись на окреслених вище методичних засадах, вивчається вплив 

зростання довголіття та демографічного старіння на фіскальну стійкість та 

економічне зростання[235,236,244,340]. 

Окрім цього, розвинені країни мають успішний досвід розроблення 

довгострокових прогнозів оцінки ризиків стійкості державних фінансів, 

зокрема, внаслідок впливу зростання витрат на охорону здоров'я. Так, 

урядовими установами США[400], Канади[288], Великої Британії[330] та 

Німеччини[272] розроблено методики оцінки фіскальної стійкості на 

середньострокову та довгострокову перспективи, а також здійснюється 

щорічна діагностика зміни впливу факторів зростання витрат на охорону 

здоров'я на фіскальну стійкість.  

Серед українських науковців засади аналізу фіскальної стійкості 

досліджують І. Богдан[12], Т. Богдан[250], Т. Єфименко[14], І. Луніна,  

Д. Твердохлібова[197]. Проте, на жаль, дослідники не приділили достатню 

уваги дослідженню проблем впливу зростання витрат на охорону здоров'я 

внаслідок старіння населення на фіскальну стійкість в Україні.  

Аналіз наукових та практичних підходів до визначення стійкості системи 

державних фінансів[236,245,246,286] дає можливість визначити, що її 

забезпечення насамперед орієнтовано на підвищення спроможності держави 

підтримувати функціонування державних фінансів на платоспроможному 

рівні за умови впливу різних факторів, а також необхідності виконання 

основних зобов'язань у довгостроковій перспективі[226].  

Разом із тим для сфери охорони здоров'я доцільно визначити орієнтир 

дотримання стійкості системи державних фінансів загалом, однак як 

основний. Адже таким чином можна сформувати хибне уявлення про 

ефективність фінансування охорони здоров'я та постійно вдаватися до 

зниження державних витрат на охорону здоров'я, що в кінцевому підсумку 



229 

 

 

загрожує ризиками недофінансування фактичних потреб населення у наданні 

медичної допомоги, збільшення захворювання населення, зменшення 

тривалості життя тощо. Зокрема, Т. Пікетті зауважує, що в такому випадку 

відбувається недооцінка і навіть нівелювання цінності здоров'я та довголіття 

як таких[103]. 

Сучасний розвиток економіки охорони здоров'я вимагає системних 

досліджень двостороннього впливу фінансування охорони здоров'я на 

стійкість державних фінансів та економічного розвитку країни. У своїх 

науково-методичних працях С. Томсон, Т. Фобуст'єр, Дж. Кутцин 

досліджували формування взаємозв'язків фінансування системи охорони 

здоров'я та стійкості державних фінансів[199]. Для пояснення таких 

взаємозв'язків С. Томсон обґрунтовує необхідність використання термінів 

"фіскальна стійкість системи охорони здоров'я" та "економічна стійкість 

системи охорони здоров'я". Економічна стійкість визначає прямий та 

обернений вплив фінансування медичної галузі на економічний розвиток 

країни[199,204]. 

У доповідях ОЕСР[285] та Світового економічного форуму[393] 

використовуються терміни "фіскальна стійкість" і "фінансова стійкість 

системи охорони здоров'я" та окреслені основні його фактори та механізми, а 

також заходи, спрямовані на підвищення її стійкості.  

Одним із способів кількісної оцінки стійкості системи державних 

фінансів є оцінка показника фіскального розриву, який розраховується як 

різниця між поточним рівнем боргу та поточною вартістю прогнозованих 

первинних балансів[285]. Фіскальний розрив визначає потенційний обсяг 

скорочення державних витрат, збільшення доходів або поєднання обох таких 

варіантів, які є необхідними для досягнення стійкості державних 

фінансів[385].  

Державний рахунковий офіс США (U.S. Government Accountability 

Office) визначає фіскальний розрив як різницю між доходами та витратами 

федерального бюджету, яку необхідно буде усунути в довгостроковому 
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періоді з метою забезпечення дотримання співвідношення федерального 

боргу до ВВП на рівні базового року постійним[416]. У 2016 р. показник 

фіскального розриву у США становив 1,6% ВВП згідно з розрахунками 

Державного рахункового офісу США[400].  

За такого стану речей для реалізації необхідних заходів фіскального 

коригування видається доцільним проведення оцінки усіх факторів впливу на 

формування доходів та витрат бюджету та усунення фіскального розриву. За 

визначенням експертів Бюджетного офісу Конгресу США, вагомим 

фактором впливу на фіскальну стійкість є зростання витрат на охорону 

здоров'я[400].  

Основними драйверами такого зростання федеральних бюджетних 

витрат у США визначені старіння населення, збільшення загального рівня 

його доходу, медичний прогрес та збільшення рівня охоплення медичним 

страхуванням[35] (рис. 3.17).  

 

Рис. 3.17. Прогноз впливу старіння населення та інших факторів на 

зростання федеральних бюджетних витрат на соціальний захист та охорону 

здоров'я (основні програми) 

Джерело: [400] 
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Так, демографічні зміни структури населення до постаріння стануть 

причиною суттєвого зростання кількості отримувачів державної програми 

медичного страхування Medicare серед бідного населення, а також 

бенефіціарів державної програми медичного страхування осіб старшого віку 

Medicaid[229].  

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США 

(U.S. Department of Health & Human Services), витрати на фінансування 

медичної галузі зростатимуть на 0,8% швидше, ніж ВВП на прогнозований 

період та в результаті їх частка у ВВП у 2027 р. становитиме 19,4 %[343,347]. 

Такі тенденції зростання витрат на охорону здоров'я обумовлюватимуть 

збільшення федерального боргу США найближчими десятиліттями 

(табл. 3.2). У 2017 р. цей показник становив 77% ВВП[400,416].  

 

Таблиця 3.2 

Прогноз впливу зростання федеральних бюджетних витрат на 

Medicare та Medicaid на федеральний борг США внаслідок тиску старіння 

населення 

Роки 

Прогнозні показники рівня федерального боргу США  

згідно з різними сценаріями зростання федеральних  

бюджетних витрат на MedicareтаMedicaid, % ВВП 

 

Низькі темпи зростання Високі темпи зростання 

2027 86 93 

2047 109 206 

Джерело: [400] 

 

У країнах ЄС для оцінки стійкості державних фінансів Європейською 

Комісією було розроблено відповідну методологію, що базується на 
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розрахунку індикаторів середньо- та довгострокової фіскальної стійкості 

(формули 1–4). Індикатори середньострокової фіскальної стійкості S1 та 

довгострокової фіскальної стійкості S2 визначають фіскальний розрив, який 

необхідно усунути для забезпечення стійкості державних фінансів та 

платоспроможності держави у відповідному періоді [265,287,289]. Чим 

більшим є значення індикаторів, тим більшого коригування потребує баланс 

бюджету для забезпечення фіскальної стійкості.  

Фіскальна стійкість у середньостроковому періоді, як правило 

передбачає досягнення міжчасового бюджетного обмеження на визначеному 

часовому періоді. При інших рівних умовах, чим вищим буде показник 

віково-залежних витрат, спричинених старінням населення, тим складніше 

буде виконати міжчасове бюджетне обмеження і тим вищими мають бути 

доходи достатніми для покриття додаткових бюджетних витрат разом з 

іншими невідсотковими витратами та витратами на обслуговування боргу.  

Індикатор середньострокової стійкості державних фінансів S1 (% ВВП) 

розраховується відповідно до методології Європейської Комісії за 

формулою[287]: 
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де t0 – останній рік перед середньостроковим прогнозуванням; 

t0+1 – перший рік періоду середньострокового прогнозування, рік 

початку фіскального коригування; 

t1 – рік кінця фіскального коригування; 

2t – останній рік періоду середньострокового прогнозування; 

0t
PB – структурний первинний баланс15 на кінець періоду t0, % ВВП; 

 
15 Структурний первинний баланс - це первинний баланс бюджету, скоригований за 

циклічними компонентами, за винятком одноразових і тимчасових заходів фіскальної 

політики.  

А B C D 
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0t
D – державний борг на кінець періоду 0t , % ВВП; 

2t
D  – прогнозне значення державного боргу на кінець періоду 

2t , % 

ВВП; 

iE – зміна віково-залежних витрат (E) у періоді і до періоду 0t , 

)(
0tPEi EEE

i
−= , % ВВП; 

c  – величина щорічного збільшення первинного структурного балансу 

протягом періоду фіскального коригування;  

s та v – відповідно початковий та кінцевий період дисконтування; 

ri – коефіцієнт, який враховує співвідношення між номінальною 

відсотковою ставкою (Ri) та темпом зростання номінального ВВП (Gi) у 

періоді і: 

.1
1

1
−

+

+
=

i

i
i

G

R
r       (2) 

За умов непостійного значення ri коефіцієнт vs;  визначається таким чином: 

( )( ) ( )vssvs rrr +++= ++ 1...11 21; ,     (3) 

 

Часові періоди для оцінки індикаторів середньострокової стійкості 

державних фінансів S1 та індикаторів середньострокової стійкості державних 

фінансів S2 доцільно брати достатньо великі з метою визначення змін та 

зрушень в демографічній структурі населення та як наслідок у державних 

витратах на охорону здоров’я. З іншого боку, умовою цих показників є 

незмінність фіскальної політики, що дозволяє оцінити її поточний стан.  

Як зазначено у формулі 1, індикатор середньострокової стійкості 

державних фінансів S1 містить основні чотири компоненти. Компонент А – 

початкова бюджетна позиція, що представляє оцінку розриву, який необхідно 

подолати для досягнення такого показника структурного первинного 

балансу, що забезпечить боргову стабілізацію[287]. Компонент В дає 

можливість оцінити вартість затримки фіскального коригування. Компонент 
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C  визначає обсяг необхідного додаткового фіскального коригування з метою 

досягнення показника значення державного боргу на кінець періоду 
2t .  

Індикатор довгострокової стійкості державних фінансів S2 визначає 

необхідність коригування поточного структурного первинного балансу для 

стабілізації співвідношення боргу до ВВП протягом довгострокового 

періоду, в тому числі фіскального коригування з метою фінансування 

потенційних додаткових видатків бюджету, які можуть виникнути внаслідок 

старіння населення [289]. 

Індикатор довгострокової стійкості державних фінансів S2 (% ВВП) 

визначено за умови, що структурний первинний баланс та номінальна 

відсоткова ставка залишаються постійними до останнього року періоду 

довгострокового прогнозування та розраховується за формулою [287]: 
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 де 3t  – останній рік періоду довгострокового прогнозування  

( 20603 = tt , rrEE t
i

t == ,
2060

). 

Індикатори S1 та S2 містять компонент D, який дає можливість у 

середньо- та довгостроковій перспективах взяти до уваги зміну віково-

залежних державних витрат (державні витрати на пенсійне забезпечення, 

охорону здоров'я та довготривалий догляд)  та враховує прогноз старіння 

населення (рис. 3.18, рис. 3.19).  

У країнах ЄС, як видно з даних, наведених на рис. 3.18, високий ризик 

середньострокової стійкості державних фінансів мають п'ять країн – Бельгія, 

Італія, Франція, Португалія, Естонія); середній ризик – Велика Британія, 

Фінляндія, Угорщина, Кіпр, Австрія. Словенія. Усі інші країни мають 

низький ризик середньострокової стійкості державних фінансів[289].  
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Рис. 3.18. Індикатори оцінки ризику середньострокової стійкості 

державних фінансів (S1) у країнах ЄС, % ВВП(оцінка Європейської Комісії 

2018 р.) 

Джерело: [289] 
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у т.ч., вплив зростання віково-залежних витрат  на стійкість державних фінансів, 2017–2030 рр.
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Відповідно до даних Європейської Комісії, частина з країн ЄС на 

середньострокову перспективу до 2030 р. має високий ризик впливу 

зростання віково-залежних витрат на стійкість державних фінансів, а саме: 

Литва, Ірландія, Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Франція Австрія та 

Чехія. Відтак, для усіх країн ЄС існує необхідність прийняття додаткових 

зусиль та впровадження заходів фіскального коригування з метою 

нейтралізації впливу підвищення віково-залежних витрат на охорону 

здоров’я на середньострокову стійкість системи державних фінансів[265].  

Оцінка індикатора S2 є центральним елементом оцінки 

довгострокової стійкості державних фінансів та визначає обсяг необхідного 

фіскального коригування, який забезпечуватиме стійкість державних 

фінансів на довгострокову перспективу[287]. Зростання державних витрат на 

охорону здоров’я та довготривалий догляд спричиняють збільшення 

фіскального розриву у багатьох країнах ЄС. Відповідно до даних наведених 

на рис. 3.19. усі країни ЄС мають несприятливу початкову фіскальну 

позицію, а також очікуване зростання віково-залежних витрат на охорону 

здоров’я та довготривалий догляд[289]. Такий стан речей, перш за все, 

обумовлений зростанням очікуваної тривалості життя та старінням населення 

у країнах ЄС.  

За оцінкою індикатора довгострокової стійкості державних фінансів 

(S2), серед країн ЄС високий ризик стійкості має Словенія, що обумовлено 

високим рівнем зростання віково-залежних видатків на пенсійне 

забезпечення. Середній ризик стійкості мають дванадцять країн, а всі інші – 

низький ризик довгострокової стійкості державних фінансів. У таких країнах, 

як Ірландія, Велика Британія, Португалія, Іспанія, Словаччина, Польща та 

Австрія, рівень впливу віково-залежних витрат на охорону здоров'я на 

довгострокову стійкість державних фінансів високий[289]. Найвищий рівень 

впливу віково-залежних витрат на охорону здоров’я та довготривалий догляд 
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на довгострокову стійкість державних фінансова має Португалія, показник 

якої становить 1,7 % ВВП. 

 

Рис. 3.19. Індикатори оцінки ризику довгострокової стійкості державних 

фінансів (S2)у країнах ЄС, % ВВП (оцінка Європейської Комісії 2018 р.) 

Джерело: [289] 
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Індикатор оцінки ризику довгострокової  стійкості державних фінансів (S2)

у т.ч., вплив зростання віково-залежних витрат на охорону здоров'я  на стійкість 

державних фінансів, 2017–2060 рр.
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Оптимальним способом реагування на отримані результати оцінки 

стійкості системи державних фінансів є визначення та дослідження 

основоположних факторів, які обумовлюють їх формування та зміну. З цих 

позицій особливого значення набуває декомпозиція показників стійкості 

державних фінансів, яка дає змогу виокремити основні виклики стійкості 

державних фінансів та може стати основою для розроблення та прийняття 

необхідних управлінських рішень, орієнтованих на забезпечення стійкості 

системи державних фінансів країни[287].  

Отже, в Україні теж виникає потреба щодо розроблення та 

впровадження системи заходів, спрямованих на визначення потенційних 

викликів стійкості системи державних фінансів у частині фінансування 

охорони здоров'я в середньостроковій та довгостроковій перспективах: 

зокрема щодо:  

– діагностики впливу зростання витрат на охорону здоров'я, під 

тиском різних факторів (старіння населення, технологічного прогресу, зміни 

потреб та пріоритетів населення) на стійкість державних фінансів; 

– моніторингу та контролю темпів і факторів зростання витрат на 

охорону здоров'я у середньостроковій та довгостроковій перспективах; 

– упровадження системи заходів, спрямованих на подолання 

існуючих та попередження виникнення потенційних проблем стійкості 

державних фінансів, спричинених зростанням витрат на охорону здоров'я.  

 

3.3. Сценарні прогнози впливу структурних змін фінансування 

системи охорони здоров'я на стійкість державних фінансів України 

 

Еволюція системи державних фінансів, яка відбувається протягом 

останніх тридцяти років, обумовлена появою нових концептуальних проблем 

функціонування економіки та суспільства. Однією з таких проблем стало 

зрушення демографічної структури населення багатьох країн світу до 

старіння та потреби забезпечення стійкості системи державних фінансів. В 
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Україні відбуваються процеси зростання довголіття та старіння населення 

(див підрозділ 3.1), які вже сьогодні спричиняють трансформацію соціально-

економічного розвитку та потребують зміни фіскальної політики. 

Також, нові вимоги до фінансування системи охорони здоров'я, 

зокрема, з метою забезпечення фіскальної стійкості та підвищення 

доступності та якості медичної допомоги, було висунуто з початком 

реформування медичної галузі, що підтверджується Концепцією реформи 

фінансування системи охорони здоров'я[128] та Законом України "Про 

державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення"[45]. 

З цих позицій, нами запропоновано методологічний підхід до оцінки 

стійкості державних фінансів України, який, дасть можливість визначати 

ризики їх стійкості у довгостроковій перспективі на основі показника 

фіскального розриву, за різними сценаріями стресових змін фіскальної 

системи та макроекономічного розвитку, а також їх конвергенції до 

фіскальних вимог ЄС та демографічного старіння населення в Україні. 

На основі методології Європейської Комісії та формул 1–4, що наведені у 

попередньому розділі, нами було проведено аналіз впливу зростання віково-

залежних витрат на охорону здоров'я в Україні на середньострокову та 

довгострокову стійкість державних фінансів відповідно до різних сценарних 

прогнозів: стабілізаційного, конвергентного та історичного та сценарію 

боргового коригування (табл. 3.3).   

Результати розрахунків індикаторів середньострокової стійкості 

державних фінансів в Україні (S1) та індикатора довгострокової стійкості 

державних фінансів в Україні (S2) наведено у табл. 3.6, 3.7.  

Порівняння між отриманими значеннями індикаторів фіскальної стійкості 

S1 та S2 також дає змогу зробити висновки щодо необхідності та нагальності 

подолання проблем впливу демографічної структури населення на стійкість 

державних фінансів16. 

 
16 Для проведення дослідження було проведено оцінку віково-залежних 

витрат тільки на охорону здоров'я.  
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Таблиця 3.3.  

Види сценаріїв для оцінки стійкості державних фінансів з урахуванням  

прогнозів зростання віково-залежних витрат на охорону здоров'я 

Назва сценарію Макроекономічні показники 
Показники віково-залежних 

витрат 

Стабілізаційний 

сценарій 

Стабілізаційний сценарій передбачає поступову 

стабілізацію соціально-економічної ситуації в Україні 

та заснований на фактичних даних звітів Міністерства 

фінансів України щодо виконання бюджету, 

прогнозних макроекономічних та фіскальних даних 

МВФ по Україні до 2023 р. [424]. Останній рік перед 

довгостроковим прогнозуванням t0=2018. Перший рік 

періоду довгострокового прогнозування, початок 

фіскального коригування t0+1=2019. Кінець 

фіскального коригування t1=2026. Цільовий рік для 

співвідношення державного боргу та ВВП t2=2031. 

Останній рік періоду довгострокового прогнозування 

t3=2060. Прогнозоване співвідношення державного 

боргу та ВВП у 2031 р. визначено за останнім 

прогнозним показником МВФ по Україні (Dt2=48,6%). 

Розрахунок показників S1 та S2 оснований на 

припущенні незмінної фіскальної політики, тобто 

структурний первинний баланс бюджету залишаються 

постійними[287,289]. 

Прогноз зміни віково-

залежних витрат 

визначено тільки на 

охорону здоров'я (ΔА) та 

розраховано на основі: 

– декомпозиції витрат 

Зведеного бюджету 

України на охорону 

здоров'я з урахуванням 

статево-вікової структури 

населення (за даними 

Державної служби 

статистики України[97]) 

та еквівалентів надання 

медичної допомоги одній 

особі залежно від віку та 

статі для України[109], 

визначених відповідно до 

офіційних рекомендацій 

ВООЗ;  

– прогнозу населення 

України до 2060 р. (за 

даними Інституту 

демографії та соціальних 

досліджень ім. М.В. 

Птухи НАН України[30]); 

– моделі прогнозування 

бюджетних витрат на 

охорону здоров'я в 

Україні залежно від 

факторів: демографічного 

старіння, еластичності 

бюджетних витрат на 

охорону здоров'я за 

доходами населення, 

потенційного впливу 

технологічного прогресу 

в охороні здоров'я на 

витрати на фінансування 

медичної галузі.  

Конвергентний 

сценарій 

Конвергентний сценарій передбачає поступове 

наближення економічного розвитку України до умов 

розвитку країн ЄС. Відповідно до методології 

Європейської Комісії щодо оцінки стійкості 

державних фінансів зроблено припущення щодо 

конвергенції основних макроекономічних показників 

на довгостроковий період з урахуванням поступової 

лінійної зміни дефлятора ВВП у п'ятирічний період до 

2% та розміру реальної відсоткової ставки у 

десятирічний період – до 3%[287]. Згідно з вимогами 

ЄС прогнозоване цільове співвідношення державного 

боргу та ВВП у 2030 р. Dt2 = 60%.[409] Останній рік 

перед довгостроковим прогнозуванням t0=2017. 

Перший рік періоду довгострокового прогнозування, 

початок фіскального коригування t0+1=2018. Кінець 

фіскального коригування t1=2026. Цільовий рік для 

співвідношення державного боргу та ВВП t2=2030. 

Останній рік періоду довгострокового прогнозування 

t3=2060. Розрахунок показників S1 та S2 заснований 

на припущенні незмінної фіскальної політики, тобто 

структурний первинний баланс залишається 

постійним.  

Історичний сценарій  

Історичний сценарій оцінює ризик стійкості 

державних фінансів України з урахуванням минулої 

десятирічної тенденції економічного розвитку та 

оснований на фактичних даних звітів Міністерства 

фінансів України щодо виконання бюджету. 



241 

 

 

Назва сценарію Макроекономічні показники 
Показники віково-залежних 

витрат 

Показники темпів зростання ВВП, відсоткової ставки 

державного та гарантованого державою боргу, 

структурного первинного балансу визначені як 

середні за минулий десятирічний період відповідно до 

даних МВФ по Україні до 2023 р. [424]та оцінюють їх 

стресовий вплив на фіскальну стійкість. Часові 

періоди (t), визначені як у стабілізаційному сценарії.  

Сценарій боргового 

коригування 

Сценарій боргового коригування передбачає 

досягнення прогнозованого цільового співвідношення 

державного боргу та ВВП у 2030 р. докризового рівня 

(2008 р., Dt2 =19,66%). Макроекономічні та фіскальні 

показники, часові періоди (t), визначені як у 

стабілізаційному сценарії. Розрахунок показників S1 

та S2 оснований на припущенні незмінної фіскальної 

політики, тобто структурний первинний баланс 

залишається постійним. 

Сценарій 

нормативного 

регулювання 

Сценарій нормативного регулювання передбачає 

оцінку стійкості державних фінансів за умови 

зростання витрат зведеного бюджету України на 

охорону здоров'я відповідно до ст. 4 Закону України 

"Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення" (2018) [45]. Значення 

номінальної відсоткової ставки (Ri), темпів зростання 

номінального ВВП (Gi) та
2t

D  – цільового значення 

боргу як і у конвергентному сценарії. 

Прогнозні значення 

витрат на охорону 

здоров'я розраховувались 

із урахуванням умови про 

досягнення державних 

витрат на охорону 

здоров'я у 2031 р. у 

розмірі 5% ВВП. 

Адаптаційний 

сценарій 

Адаптаційний сценарій передбачає оцінку фіскальної 

стійкості за умови зростання витрат Зведеного 

бюджету України на охорону здоров'я відповідно до 

показників країн ЄС. Значення номінальної 

відсоткової ставки (Ri), темпів зростання 

номінального ВВП (Gi) та
2t

D  – цільового значення 

боргу як і у конвергентному сценарії. 

Прогнозні значення 

витрат на охорону 

здоров'я розраховувались 

із урахуванням умови про 

досягнення державних 

витрат на охорону 

здоров'я у 2031 р. у 

розмірі 6,21% ВВП – 

середній рівень витрат на 

охорону здоров'я у країнах 

ЄС на 2017 р[301].  

Джерело: складено автором . 

Розробка інструментарію прогнозування бюджетних витрат на охорону 

здоров’я здійснена з метою формалізації функціональних залежностей в 

Україні між витратами на охорону здоров’я та зрушенням демографічної 

структури у бік старіння, диференціацією вартості споживання медичної 

допомоги, технологічним прогресом в галузі, що дозволить оцінювати вплив 

цих процесів на стійкість державних фінансів та формування фіскального 

простору. Так, інструментарій прогнозування зміни віково-залежних витрат 

розроблено на основі декомпозиції фактичних витрат Зведеного бюджету 
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України на охорону здоров'я з урахуванням статево-вікової структури 

населення  та еквівалентів надання медичної допомоги одній особі залежно 

від віку та статі для України[109], визначених відповідно до офіційних 

рекомендацій ВООЗ, а також урахуванням факторів: демографічного 

старіння, еластичності бюджетних витрат на охорону здоров'я за доходами 

населення, потенційного впливу технологічного прогресу в охороні здоров'я 

на витрати на фінансування медичної галузі.   

Зміст поняття «віково-залежні бюджетні витрати» на фінансування 

соціальних функцій держави, у тому числі охорони здоров’я, нами визначено 

як витрати, що обумовлюють зміни витратного профілю бюджету внаслідок 

трансформації статево-вікової структури населення країни та (або) громади 

та диференціації споживання ними публічних послуг. Впровадження 

використання такого поняття в Україні, яке наразі відсутнє в практиці 

розрахунку бюджету, дає змогу точніше оцінити фіскальні ризики та 

потенційні додаткові витрати бюджету. 

Так, з метою декомпозиції бюджетних витрат на охорону здоров’я та 

врахування особливостей споживання медичної допомоги різними віковими 

групами населення нами було визначено одиницю еквіваленту споживання 

медичної допомоги у % ВВП в базовому році. яку розраховано за формулою 

(5):  
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де 
0H tEW  –  одиниця еквіваленту споживання медичної допомоги у t0 - 

му році, % ВВП; 

0t
E –  витрати зведеного бюджету України на охорону здоров’я у t0 

році, % ВВП; 

0lmtN  –  чисельність l- ї вікової групи m-ї статі у t0 році, осіб (за даними 

Державної служби статистики України[97]); 
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0lmtEH - еквівалент споживання медичної допомоги l- ю віковою 

групою m-ї статі у t0 році; 

t0  – останній рік перед довгостроковим прогнозуванням; 

l – вікова група, l = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, n = 15 вікових груп; 

m – статева група, m = 1,2̅̅ ̅̅ . 

Прогнозні показники віково-залежних витрат бюджету України на 

охорону здоров’я у i БМУ році ( iE ) розраховуються за наступною 

формулою: 
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де iE  – прогнозні показники загальних віково-залежних витрат  

зведеного бюджету України на охорону здоров’я у i –му році, % ВВП; 

lmiN  – прогнозна чисельність l - ї вікової групи m - ї статі у i – му 

році, осіб. 

Прогноз віково-залежних витрат на охорону здоров’я з урахуванням 

технологічного прогресу та еластичності витрат на охорону здоров’я за 

доходами населення у t – му році (
iTEE ) розраховується за формулою: 
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де 
iTK  –  коефіцієнт технологічного прогресу у сфері охорони здоров’я  

в і – му році; 
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де ElK  – середній коефіцієнт еластичності зміни витрат зведеного 

бюджету України на охорону здоров’я на одну особу до зміни ВВП на одну 

особу. 

Технологічний прогрес є також одним із основних драйверів 

зростання витрат на охорону здоров’я. З метою кількісного виміру впливу  

технологічного фактора на зміну витрат на охорону здоров’я зазвичай 

використовують такі методи[136,269,353]: 

1) інтегральний підхід за залишковим принципом, відповідно до 

якого вплив технологічного фактора вимірюють через зміну в інших 

факторах, зокрема, ціни, доходи населення та ін. Однак такий підхід є досить 

загальним та містить випадки похибки в розрахунках та переоцінки впливу 

технологічного фактора на зростання витрат на охорону здоров’я; 

2) проксі підхід передбачає використання непрямого індикатору 

(наприклад, витрат на НДКР на окрему медичну технологію) та перенесення 

його на загальну оцінку впливу технологічного фактора на витрати на 

охорону здоров’я; 

3) підхід, оснований на дослідженні окремих випадків впливу 

медичних технологій на витрати на вартість медичної допомоги. При 

використанні такого підходу не існує можливості перенесення оцінок на 

державний рівень. 

Існуючі багаточисельні дослідження оцінки впливу технологічного 

фактора на зростання витрат на охорону здоров’я зазвичай виконані для 

короткострокового періоду та окремого етапу життєвого циклу медичної 

технології. Враховуючи такі причини, результати досліджень, які виконані на 

середньострокову перспективу або досліджують різні періоди часу можуть 

відрізнятися. Слід зазначити, що вартість медичних технологій, як правило, з 

часом знижується, що не враховується в таких дослідженнях або в тих, які 

вивчають медичну технологію на етапі стартапу[136]. Окрім цього, вплив 

технологічного прогресу відбувається одночасно зі змінами інших факторів, 
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які спричиняють зростання витрат на охорону здоров'я, що ускладнює 

проведення ідентифікації причинно-наслідкового зв'язку. 

Враховуючи означене, вплив технологічного прогресу в охороні 

здоров'я на зміну витрат на фінансування медичної галузі нами визначено за 

методичним підходом, в основу якого покладено припущення, що 

випереджаюче зростання цін на у сфері охорони здоров’я порівняно зі 

зміною загального рівня цін на товари та послуги в країні є свідченням 

впливу саме витратомісткого технологічного прогресу[2,269]. Так, коефіцієнт 

технологічного прогресу у сфері охорони здоров’я визначено за формулою:  
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де kHD  –  дефлятор у сфері охорони здоров’я та надання соціальної 

допомоги у 𝑘 році; 

kGDPD  –  дефлятор ВВП у 𝑘 році; 
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де 
kElK – коефіцієнт еластичності зміни витрат зведеного бюджету 

України на охорону здоров’я на одну особу до зміни ВВП на одну особу у 𝑘-

му році; 

kPCGDP  –  ВВП України на 1 особу у 𝑘-му році, грн.; 

kPCE  –  витрати зведеного бюджету України на охорону здоров’я на 

одну особу у 𝑘-му році; 

k – рік досліджуваного періоду, 1,0 −= ppk , p0 = 2003, (p-1) = (t0+1) = 

2017 рік. 
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 (k – 1) – рік перед досліджуваним роком. 

 

На графіках (рис. 3.29 та рис. 3.30) представлені розраховані автором 

прогнози зростання віково-залежних витрат на охорону здоров'я в Україні до 

2030 р. та 2060 р. відповідно з урахуванням прогнозів зміни кількості 

населення, його статево-вікової структури та еквівалентів надання медичної 

допомоги одній особі залежно від віку та статі для України.  

Виклики демографічного старіння населення обумовлюють 

об’єктивну необхідність також визначення обсягу фіскального простору для 

охорони здоров’я, який на відміну від існуючих включає обсяги фіскального 

коригування внаслідок демографічного старіння населення для підтримки 

стійкості державних фінансів в середньостроковій та довгостроковій 

перспективі. За такого стану речей обсяг фіскального простору для охорони 

здоров’я нами запропоновано визначати за формулою (10): 

 

iiti PFRFAEFS ++=
     

(10) 

де iFS  – фіскальний простір для охорони здоров’я у i –му році, % 

ВВП; 

tE  – витрати зведеного бюджету України на охорону здоров’я у t – му 

році, % ВВП. 

iFA  – показник фіскального коригування, який необхідно провести 

для подолання фіскального розриву внаслідок зростання віково-залежних 

витрат демографічного старіння населення для підтримки стійкості 

державних фінансів в середньостроковій та (або) довгостроковій перспективі, 

% ВВП.  

iPFR  – потенціал залучення фінансових реурсів у i – му році, які 

можуть бути спрямовані на фінансування державної системи охорони 

здоров’я на принципах публічно-приватного партнерства, та інших 
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законодавчо врегульованих механізмів, що передбачають дотримання 

стійкості державних фінансів, % ВВП.  

Проведені розрахунки (наведені на рис.3.29, 3.30) дають підстави 

констатувати, що державні витрати на охорону здоров'я зростатимуть 

внаслідок впливу демографічного старіння населення та технологічного 

прогресу у сфері охорони здоров'я за усіма оцінюваними сценаріями у 

середньостроковій та довгостроковій перспективі.  

 

Рис. 3.19. Прогнозні сценарії зростання віково-залежних витрат на 

охорону здоров'я в Україні до 2030 р. 

Джерело:розрахунки автора   

Окрім цього, можна стверджувати, що як на середньострокову, так і 

на довгострокову перспективу відбуватиметься кардинальна трансформація 
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% ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням 

прогнозу населення: висока народжуваність -висока тривалість життя - висока 

міграція, % ВВП
Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням 

прогнозу населення: висока народжуваність - низька тривалість життя  - висока 

міграція, % ВВП
Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням 

прогнозу населення: низька народжуваність - низька тривалість життя - низька 

міграція, % ВВП
Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я за адаптаційним 

сценарієм, % ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я за сценарієм 

нормативного регулювання, % ВВП
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"витратного профілю" на охорону здоров'я за статево-віковими групами у 

середньостроковій та довгостроковій перспективі, яка, зокрема, зумовлена 

зміщенням споживання цих витрат до населення старших вікових груп 

(старших за 50 років) та зростання їх частки. 

Аналіз результатів отриманих розрахунків доводить, що за умови 

реалізації стабілізаційного сценарію ризик середньострокової стійкості 

державних фінансів в Україні (S1) можна визначити як низький. 

 

Рис.3.20. Прогнозні сценарії зростання віково-залежних витрат на 

охорону здоров'я в Україні до 2060 р. 

Джерело: розрахунок автора  

Однак навіть за умови реалізації такого сценарію високий рівень 

впливу матимуть віково-залежні витрати на охорону здоров'я. Чим вищим є 

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

2
0

2
7

2
0

2
8

2
0

2
9

2
0

3
0

2
0

3
1

2
0

3
2

2
0

3
3

2
0

3
4

2
0

3
5

2
0

3
6

2
0

3
7

2
0

3
8

2
0

3
9

2
0

4
0

2
0

4
1

2
0

4
2

2
0

4
3

2
0

4
4

2
0

4
5

2
0

4
6

2
0

4
7

2
0

4
8

2
0

4
9

2
0

5
0

2
0

5
1

2
0

5
2

2
0

5
3

2
0

5
4

2
0

5
5

2
0

5
6

2
0

5
7

2
0

5
8

2
0

5
9

2
0

6
0

% ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням прогнозу 

населення: висока народжуваність -висока тривалість життя - висока міграція, % 

ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням прогнозу 

населення: висока народжуваність - низька тривалість життя  - висока міграція, % 

ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням прогнозу 

населення: низька народжуваність - низька тривалість життя - низька міграція, % 

ВВП

Прогноз зростання державних витрат на охорону здоров'я з урахуванням прогнозу 

населення: середня народжуваність - середня тривалість життя - середня міграція, 
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показник, що визначає ризик впливу віково-залежних бюджетних витрат на 

охорону здоров'я на середньострокову стійкість державних фінансів (табл. 

3.5), тим більшим та достатнім для врахування таких майбутніх віково-

залежних витрат має бути структурний первинний баланс.  

Таблиця 3.5 

Граничні значення оцінки ризику стійкості державних фінансів (за 

Методологією Європейської Комісії),%ВВП 

Індикатор Граничні значення Оцінка ризику 

Індикатор ризику 

середньострокової стійкості 

державних фінансів S1 

< 0,0 Низький 

0,0 ≥ 2,5 Середній 

2,5 > Високий 

Частка впливу зростання віково-

залежних витрат на ризик 

середньострокової стійкості 

державних фінансів 

< 0,5 Низький 

0,5 ≥ Високий 

Індикатор ризику довгострокової 

стійкості державних фінансів S2 

< 2,0 Низький 

2,0 ≥ 6,0 Середній 

6,0 > Високий 

Частка впливу зростання віково-

залежних витрат на охорону 

здоров'я на ризик довгострокової 

стійкості державних фінансів  

< 0,7 Низький 

0,7 ≥ Високий 

Джерело: [287] 

Із цих позицій, на наш погляд, доцільним є також проведення оцінки 

«необхідного структурного первинного балансу» (англ. - required structural 

primary balance)  [289], який надає інформацію про фіскальний простір, що 

має бути сформований у державі для подолання фіскального розриву та 

повинен стати орієнтиром для реалізації фіскальної політики з метою 

досягнення середньострокової та (або) довгострокової стійкості державних 

фінансів за визначений період фіскального коригування. Індикатор 

необхідного структурного первинного балансу розраховується як сума 

фактичного структурного первинного балансу та обсягу фіскального 
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коригування, кількісно визначеного показником S1 для середньострокового 

періоду та показником S2 для довгострокового періоду[289].  

Таблиця 3.6  

Результати сценарних оцінок стійкості державних фінансів в Україні, % ВВП 

ІНДИКАТОРИ 
СЦЕНАРІЇ МАКРОЕКОНОМІНОГО РОЗВИТКУ 

Стабілізаційний Конвергентний 
Боргового 

коригування 

Історичний 

сценарій 

Прогноз населення: висока народжуваність – висока тривалість життя – висока міграція 

Індикатор стійкості 

державних фінансів 

середньостроковий 

(S1) 
-1,68 0,42 1,67 3,04 

довгостроковий (S2) 0,75 1,31 - 3,82 

Внесок віково-

залежних бюджетних 

витрат на охорону 

здоров’я до індикатора 

стійкості державних 

фінансів 

середньострокового 

(S1) 
0,53 0,51 0,51 0,53 

довгострокового (S2) 1,44 1,23 - 1,35 

Індикатор необхідного 

структурного 

первинного балансу 

з урахуванням (S1) -0,8 2,02 0,7 1,84 

з урахуванням (S2) 2,35 2,91 - 2,62 

Прогноз населення: висока народжуваність – низька тривалість життя – висока міграція 

Індикатор стійкості 

державних фінансів 

середньостроковий 

(S1) 
-1,44 0,31 2,66 2,98 

довгостроковий (S2) 0,45 1,07 - 3,54 

Внесок віково-

залежних бюджетних 

витрат на охорону 

здоров’я до індикатора 

стійкості державних 

фінансів 

середньострокового 

(S1) 
0,48 0,46 0,47 0,49 

довгострокового (S2) 1,14 0,98 - 1,07 

Індикатор необхідного 

структурного 

первинного балансу 

з урахуванням (S1) 0,16 1,92 1,06 1,78 

з урахуванням (S2) 2,05 2,67 - 2,34 

Прогноз населення: низька народжуваність – низька тривалість життя – низька міграція 

Індикатор стійкості 

державних фінансів 

середньостроковий 

(S1) 
-1,51 -0,03 2,58 2,92 

довгостроковий (S2) 0,38 1,41 - 3,19 

Внесок віково-

залежних бюджетних 

витрат на охорону 

здоров’я до індикатора 

стійкості державних 

фінансів 

середньострокового 

(S1) 
0,41 0,53 0,42 0,43 

довгострокового (S2) 0,77 0,7 - 0,73 

Індикатор необхідного 

структурного 

первинного балансу 

з урахуванням (S1) 0,11 1,57 0,98 1,72 

з урахуванням (S2) 1,98 3,01 - 1,99 

     Джерело:розрахунки автора. 
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Цей показник використовується в методології ЄС [265,287,289] та 

сьогодні ще не увійшов в науковий обіг та практику оцінювання стійкості 

державних фінансів в Україні. Враховуючи означене, існує потреба розвитку 

понятійно-категоріального апарату методології дослідження стійкості 

державних фінансів в Україні, який слід доповнити терміном «необхідний 

структурний первинний баланс». Такий баланс, на наш погляд, доцільно 

визначити як баланс, що відповідатиме розміру покриття фіскального 

розриву, для досягнення цільового показника державного боргу та 

фінансування бюджетних наслідків демографічного старіння.  

Практичне впровадження та використання на постійній основі такого 

показника дозволятиме більш точно оцінити поточну фіскальну позицію 

країни та визначати заходи фіскальної політики, зокрема щодо фінансування 

охорони здоров’я.  

За реалізації конвергентного сценарію ризик стійкості державних 

фінансів підвищується, а відповідний індикатор (S1) визначено як середній, 

що вимагає впровадження заходів, орієнтованих на фіскальне коригування 

для стабілізації стану державних фінансів у середньостроковій перспективі. 

Одним із альтернативних сценаріїв, що пропонуються в методології 

Європейської Комісії [289] для оцінки середньострокової стійкості 

державних фінансів, є той, який передбачає досягнення цільового 

співвідношення державного боргу до ВВП у 2030 р. на докризовому рівні. 

Така мета для України передбачатиме високий ризик середньострокової 

стійкості державних фінансів, про що свідчать відповідні індикатори, 

розраховані за умовами сценарію боргового коригування. Індикатор 

необхідного первинного структурного балансу повинен бути збільшений для 

покриття потенційного фіскального розриву порівняно з поточним 

показником, визначеним МВФ для України[424], за усіма сценаріями 

макроекономічного розвитку та різними демографічними сценаріями.  
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У табл. 3.7 наведено результати розрахунку середньострокового 

індикатора стійкості державних фінансів (S1) для адаптаційного сценарію та 

сценарію нормативного врегулювання.  

Відповідно за цими сценаріями оцінюється ризик стійкості 

державних фінансів при забезпеченні зростання витрат зведеного бюджету 

України на охорону здоров'я згідно зі ст. 4 Закону України "Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (2018) [45] до 5% 

ВВП у 2030 р., а також до середнього показника державного фінансування 

охорони здоров'я у країнах ЄС у 6,21% ВВП (2017 р.)[301].  

Таблиця 3.7  

Результати розрахунку середньострокового індикатора стійкості 

державних фінансів (S1) для регулювання різних сценаріїв, % ВВП 

Індикатор 

Сценарії 

Нормативного 

регулювання 
Адаптаційний 

Цільовий показник 

фінансування охорони 

здоров'я у 2030 р., % ВВП 

5 6,21 

Індикатор стійкості державних 

фінансів S1: 
0,5 1,4 

у тому числі  

частка впливу зростання 

витрат на охорону здоров'я  

0,9 1,5 

Індикатор необхідного 

структурного первинного 

балансу 

2,1 3,0 

Джерело: розраховано автором. 

Аналіз результатів оцінки середньострокового індикатора стійкості 

державних фінансів дає можливість зробити висновки, що при реалізації 

адаптаційного сценарію та сценарію нормативного регулювання його рівень 

може бути визначений як середній, а індикатор необхідного структурного 

первинного балансу повинен бути збільшений до 3,0% ВВП та 2,1 ВВП 

відповідно. Отже без проведення щорічного фіскального коригування ( 0,5% 

ВВП) протягом наступних п’яти років  досягнення законодавчо 
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встановленого нормативу 5 % ВВП у 2030 р.  та забезпечення стійкості 

державних фінансів є недосяжним.  

Адаптаційний сценарій містить ще більше навантаження на 

фіскальну систему, порівняно з адаптаційним сценарієм та потребуватиме 

проведення щорічного фіскального коригування протягом п’яти років у  

1,4 % ВВП для досягнення середнього по ЄС показника державного 

фінансування системи охорони здоров’я.  

Результати аналізу отриманих показників середньострокової фіскальної 

стійкості свідчать, що найбільший ризик матиме реалізація історичного 

сценарію за усіма демографічними прогнозами, формування якого основане 

на урахуванні попередньої динаміки економічного розвитку України та 

оцінює потенційні стресові зміни фіскальної системи та макроекономічного 

розвитку. Згідно з історичним сценарієм, обсяг фіскального коригування 

для подолання фіскального розриву має бути збільшений від 2,92 % ВВП до 

3,82 % ВВП.  

Використання різних альтернативних демографічних прогнозів населення 

для оцінки середньострокової та довгострокової стійкості державних фінансів 

дає можливість виявити потенційні виклики, що обумовлені зміною 

демографічної структури населення, зумовлені його старінням. Найвищий 

вплив на фіскальну стійкість матиме зміна вікової структури населення та 

його кількості за сценарієм "висока народжуваність – висока тривалість життя 

– висока міграція".  

У довгостроковому періоді відбуватиметься поглиблення негативного 

впливу старіння населення на стійкість державних фінансів України. 

Відповідно до цих даних, за більшістю альтернативних сценаріїв ризик 

довгострокової стійкості державних фінансів (S2) може бути визначений як 

середній та низький.  

Проте слід зауважити, що в довгостроковій перспективі високим 

залишається ризик впливу зростання віково-залежних витрат на охорону 

здоров'я, викликаних старінням населення в Україні, на фіскальну стійкість. 
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Разом із тим необхідний структурний первинний баланс, який має бути 

досягнутий за умови реалізації фіскального коригування та подолання 

("закриття") фіскального розриву на довгострокову перспективу, є значним 

та вищим за фактичний показник структурного первинного балансу у 2018 р.  

Розраховані індикатори мають вагоме практичне значення, оскільки 

дають можливість оцінити ризик поточної фіскальної позиції та визначити 

вектори для реалізації системної фіскальної політики, що включатиме 

комбінацію заходів, спрямованих на забезпечення середньострокової та 

довгострокової стійкості державних фінансів у контексті розвитку економіки 

довголіття.  

Проведені оцінки необхідного структурного первинного балансу дають 

можливість визначити, що навіть за найбільш оптимістичним 

стабілізаційним сценарієм в Україні виникає об'єктивна потреба формування 

додаткового фіскального простору для подолання фіскального розриву та 

забезпечення стійкості державних фінансів у довгостроковій перспективі, в 

тому числі боргової стійкості, а також проведення фіскального коригування з 

метою забезпечення стійкості фінансування системи охорони здоров'я в 

умовах демографічного старіння населення. Однак за умови реалізації інших 

сценаріїв, зокрема історичного, який дав змогу дослідити потенційно 

можливий стресовий вплив на макроекономічний розвиток та фіскальну 

політику України, обсяг необхідного фіскального коригування та 

структурний первинний баланс потребуватиме суттєвого збільшення.  

Відповідно до запропонованого методологічного підходу та формули 10 

нами визначено розмір фіскального простору для охорони здоров’я в Україні, 

який разом із видатками бюджетів усіх рівнів враховує обсяги фіскального 

коригування для фінансування видатків демографічного старіння населення 

та дозволяє забезпечувати стійкість державних фінансів у середньостроковій 

та довгостроковій перспективах (без урахування потенціалу залучення 

фінансових ресурсів, які можуть бути спрямовані на фінансування державної 
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системи охорони здоров’я на принципах публічно-приватного партнерства, 

та інших законодавчо врегульованих механізмів). 

 Результати оцінок розміру фіскального простору для охорони здоров’я 

наведені на рис. 3.21, 3.22,3.23.  

 

Рис. 3.21. Фіскальний простір для охорони здоров'я з урахуванням 

п'ятирічного фіскального коригування та забезпечення стійкості державних 

фінансів в Україні у середньостроковій перспективі, % ВВП 

Джерело: розрахунки автора 

Так, оцінки розміру фіскального простору для охорони здоров’я нами 

розраховано за трьома варіантами: 

1) розмір фіскального простору для охорони здоров'я з урахуванням 

п'ятирічного фіскального коригування та забезпечення стійкості державних 

фінансів у середньостроковій перспективі; 
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2) розмір фіскального простору для охорони здоров'я з урахуванням 

однорічного фіскального коригування та забезпечення стійкості державних 

фінансів у середньостроковій перспективі; 

3) розмір фіскального простору для охорони здоров'я з урахуванням 

фіскального коригування та забезпечення стійкості державних фінансів у 

довгостроковій перспективі.  

За різними сценарними оцінками розмір фіскального простору для 

охорони здоров’я в Україні потребує збільшення від 0,09 до 1,76 % ВВП на 

рік для досягнення означених цілей та підтримки стійкості державних 

фінансів. Витрати зведеного бюджету України на охорону здоров’я у 2018 

році становили 3,26 % ВВП. Отже, при прийнятті управлінського рішення 

щодо необхідності фіскального коригування для подолання бюджетних 

наслідків демографічного старіння населення у середньостроковому періоді 

до 2030 р. в Україні протягом наступних п’яти років розмір фіскального 

простору повинен бути збільшений. Найбільшого розширення фіскальний 

простір, з урахуванням п’ятирічного фіскального коригування, має зазнати за 

настання реалізації умов історичного сценарію за прогнозу населення 

«висока народжуваність, висока тривалість життя, висока міграція». Так, 

відповідний розмір фіскального простору становитиме 3,77 % ВВП, що 

більше за поточний рівень витрат зведеного бюджету на охорону здоров’я в 

Україні на 0,51 % ВВП.  

Базовою передумовою сучасних концептуальних підходів до розвитку 

фіскального простору (п. 2.1) є дотримання умов фіскальної стійкості.  

Виходячи з цих позицій, обсяг необхідного фіскального коригування для 

подолання бюджетних наслідків демографічного старіння населення, що 

врахований у розмірі фіскального простору для охорони здоров'я, нами 

визначений за допомогою індикатора середньострокової стійкості державних 

фінансів (S1) та як наслідок, дорівнює внеску до (S1) віково-залежних 

бюджетних витрат на охорону здоров’я. За таких умов, при розширенні 
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фіскального простору не буде порушено умов цільового показника 

співвідношення державного боргу до ВВП, враховані рівні обслуговування 

боргу, а також будуть дотримані закладені показники макроекономічної 

динаміки та незмінної фіскальної політики.  

Значного розширення фіскальний простір для охорони здоров’я має 

зазнати при прийнятті управлінського рішення проведення разового 

однорічного фіскального коригування для подолання демографічного 

старіння населення на середньостроковий період до 2030 року (рис. 3.22), 

порівняно з п’ятирічним фіскальним коригуванням.  

 

Рис. 3.22. Фіскальний простір для охорони здоров'я з урахуванням 

однорічного фіскального коригування та забезпечення стійкості державних 

фінансів в Україні у середньостроковій перспективі, % ВВП 

Джерело: розрахунки автора. 
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стабілізаційними сценарієм та на 0,93 % ВВП за історичним сценарієм, що 
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наприклад, за стабілізаційним макроекономічним сценарієм та прогнозом 

населення  «низька народжуваність, низька тривалість життя, низька 

міграція» - для подолання демографічного старіння населення розмір  

фіскальний простір для охорони здоров’я повинен бути збільшений до 3,76 % 

ВВП  у 2020 році. При реалізації стресового історичного сценарію прогноз 

населення «висока народжуваність, висока тривалість життя, висока 

міграція» - потребує врахування фіскального коригування для подолання 

старіння, а розмір фіскального простору доцільно збільшити до 4,19 % ВВП 

на 2020 рік.  

 

Рис. 3.23. Фіскальний простір для охорони здоров'я з урахуванням 

фіскального коригування та забезпечення стійкості державних фінансів в 

Україні у довгостроковій перспективі, % ВВП 

Джерело: розрахунки автора. 

 

На рис. 3.23 наведено розмір фіскального простору для охорони 

здоров'я з урахуванням фіскального коригування та забезпечення стійкості 

державних фінансів в Україні на довгострокову перспективу. Обсяг 

необхідного фіскального коригування для подолання бюджетних наслідків 
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демографічного старіння населення, що врахований у розмірі фіскального 

простору для охорони здоров'я, нами визначений за допомогою індикатора 

довгострокової стійкості державних фінансів (S2) та як наслідок, дорівнює 

внеску до (S2) віково-залежних бюджетних витрат на охорону здоров’я.  

Так, розмір фіскального простору для охорони здоров’я з урахуванням 

фіскального коригування з метою подолання демографічного старіння 

населення на довгострокову перспективу повинен бути збільшений 

найменше на 0,77 % ВВП за стабілізаційним сценарієм та найбільше на 1,75 

% ВВП за історичним сценарієм на наступний рік.  

При таких показниках не буде порушено довгострокову стійкість 

державних фінансів в Україні. Найбільший розмір фіскального простору буде 

встановлено за історичним сценарієм та прогнозом населення «висока 

народжуваність, висока тривалість життя, висока міграція» і становитиме 

5,01 % ВВП. Встановлення таких розмірів фіскального простору для охорони 

здоров’я вимагає розробки та реалізації заходів фіскальної політики, 

спрямованої на збільшення та пошук необхідних фінансових ресурсів. 

Сьогодні проведення фіскального коригування для подолання 

демографічного старіння населення у довгостроковій перспективі та 

відповідного збільшення розміру фіскального простору для охорони здоров’я 

є занадто обтяжливим для бюджетної системи України.  

Враховуючи означене, в Україні існує доцільність практичного 

впровадження обґрунтованої методології оцінки стійкості системи 

державних фінансів, у тому числі з урахуванням впливу зміни віково-

залежних витрат на охорону здоров’я, що потребує відповідного нормативно-

правового врегулювання та внесення змін до бюджетного законодавства. Як 

визначено ст. 4 Бюджетного кодексу України [16] бюджетне законодавство 

складається з: Конституції України[41], Бюджетного кодексу України, 

Бюджетної декларації[17], закону України про Державний бюджет України, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини, а 

також прогнозів місцевих бюджетів та рішень про місцевий бюджет.  
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Отже, у табл. 3.9. наведено пропозиції до Бюджетного Кодексу України, 

Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 -

2020 роки, Бюджетної декларації. Запропоновано на основі оцінки 

індикаторів стійкості державних фінансів розробити фіскальні правила для 

України та застосовувати їх як базис для формування державного бюджету.  

Таблиця 3.9 

Пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів з 

метою практичного впровадження оцінки стійкості системи державних 

фінансів та фіскального простору 
 

РОЗДІЛ, ПУНКТ, ПОЛОЖЕННЯ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТУ 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ АБО ДОПОВНЕННЯ ЗМІСТУ 

ВІДПОВІДНОГО ПОЛОЖЕННЯ 

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки[101] 
  абзац перший після слів «бюджетну декларацію, що 

включатиме, зокрема, середньостроковий бюджетний 

прогноз» доповнити словами «оцінку фіскального 

простору, оцінку стійкості державних фінансів у 

середньостроковій та довгостроковій перспективі». 
Розділ II. «Дотримання загальної 

бюджетно-податкової дисципліни у 

середньостроковій перспективі», частина 

3  «Середньострокове бюджетне 

планування», завдання 2 Завдання 2. 

«Створення надійних середньострокових 

рамок для планування бюджету». 

абзац перший після слів «граничних обсягів видатків 

на середньострокову перспективу»  доповнити текстом 

такого змісту «Міністерством фінансів буде розроблено та 

впроваджено методику оцінки стійкості державних 

фінансів та оцінки фіскального простору, як базових 

показників для складання Державного бюджету України, 

які будуть включені до  показників Бюджетної декларації».  

Бюджетний Кодекс України[10] 

Стаття 33. «Складання та 

схвалення Бюджетної декларації», 

частина 9.  

Частину дев’яту після тексту «Бюджетна декларація 

містить положення щодо:» доповнити новими пунктами 

такого змісту: 

- «показників оцінки стійкості державних фінансів 

у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі»; 

- «показників фіскального простору».  
Проект Розпорядження КМУ «Про схвалення Бюджетної Декларації на 2021 - 2023 роки» 

Розділ «Основні прогнозні 

макропоказники економічного і 

соціального розвитку України  (2021-

2023 роки)». 

Доповнити показниками фіскального простору та 

стійкості державних фінансів у середньостроковій 

перспективі.  

Розділ « Оцінка фіскальних 

ризиків та їх вплив на показники 

державного бюджету».  

Частину п’яту «Протягом 2020–2022 років 

впроваджуватиметься розширена система управління 

фіскальними ризиками та визначатиметься їх потенційний 

вплив на державний бюджет з метою своєчасного вжиття 

заходів для їх мінімізації. Зокрема:»  

доповнити новими абзацами такого змісту:  

«проведення оцінки показників фіскального 

простору»; 

«проведення комплексної оцінки стійкості системи 

державних фінансів у середньостроковій та довгостроковій 

перспективі».  

Джерело: складено автором 
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Одним із питань, яке досить часто постає сьогодні перед урядами країн, є 

формування оптимального фіскального простору, достатнього для 

державного фінансування охорони здоров'я на рівні, що відповідає потребам 

населення, та дотримання при цьому умови збереження стійкості всієї 

системи державних фінансів.  

Проведений аналіз дає змогу зробити висновок про високий рівень 

впливу фактора зростання витрат на охорону здоров'я, зумовлених, зокрема, 

старінням населення, на середньострокову та довгострокову фіскальну 

стійкість в Україні. У таких умовах виникає необхідність проведення на 

постійній основі діагностики впливу зростання витрат на охорону здоров'я 

під тиском різних факторів на стійкість державних фінансів в Україні, а 

також розроблення механізмів подолання потенційних проблем щодо 

стійкості на середньострокову та довгострокову перспективи. 

З метою підвищення стійкості державних фінансів в частині 

зменшення негативного впливу демографічного старіння населення та 

здійснення необхідного фіскального коригування автором систематизовано 

стратегії трансформації фіскального простору для охорони здоров'я (рис. 

3.24), які визначено на основі узагальнення світового досвіду фіскальної 

політики[199,200,204,215], що включала систему вбудованих автоматичних 

стабілізаторів та (або) заходи дискреційної політики.  

Найчастіше такі стратегії застосовувались у посткризовий період для 

досягнення поставлених перед урядами країн завдань за основними 

векторами: 

– раціоналізацією державних витрат та адресною підтримкою 

населення; 

– оптимізацією державних витрат та регулюванням покриття 

населення медичною допомогою;  

– мобілізацією державних доходів та збільшенням бюджетних 

трансфертів. 
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Рис. 3.24. Стратегії трансформації фіскального простору для охорони здоров’я. 
Джерело: розробка автора 
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Управлінські рішення щодо застосування різних стратегій 

трансформації фіскального простору для охорони здоров'я в різних країнах 

приймаються залежно від рівня економічного розвитку країни, активності 

держави у сфері охорони здоров'я, домінуючого механізму фінансування 

галузі, ступеня децентралізації системи охорони здоров'я, рівня стійкості 

системи державних фінансів у цілому та достатності фіскального простору 

для мобілізації доходів. Проте, незважаючи на те, що стратегії та способи 

подолання проблем фіскальної стійкості відрізняються, усі вони спрямовані 

на досягнення визначеного переліку результатів. 

Протягом останнього десятиріччя, особливо під час розгортання кризи 

2008–2009 р. у деяких країнах впроваджувалися стратегії автоматичної 

стабілізації, що було викликано зниженням рівня доходів, з яких сплачувалися 

внески до фондів обов'язкового медичного страхування, обумовленого 

безробіттям і різким зниженням рівня оплати праці[323]. 

З метою уникнення зростання фіскального навантаження на 

роботодавців та працівників можуть бути впроваджені також стратегії, які 

включають заходи зниження страхових внесків та бази. Для адресної 

підтримки населення в кризовий період з метою захисту вразливих верств 

населення, зазвичай впроваджуються такі стратегії: зниження страхових 

внесків для вразливих верств населення; підвищення страхових внесків для 

населення з високим рівнем доходу; скасування субсидій на добровільне 

медичне страхування та платежі населення за медичні послуги[204]. 

У інших країнах у відповідь на поглиблення проблем фіскальної 

стійкості були впроваджені стратегії з оптимізації державних витрат, які 

містили заходи щодо: зменшення обсягів бюджетного фінансування 

міністерств охорони здоров'я; зниження обсягів або припинення державних 

бюджетних трансфертів до місцевих бюджетів та до фондів медичного 

страхування; посилення механізмів контролю за темпами зростання 

державних витрат на охорону здоров'я та ін.[199]. 
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Для розширення фіскального простору для охорони здоров'я та 

мобілізації державних доходів використовується різний спектр стратегій, 

спрямованих на залучення додаткових державних позик, збільшення рівня 

бюджетних трансфертів до фондів медичного страхування; підвищення 

ставок та бази страхових внесків медичного страхування; поширення ставки 

страхового внеску на нерегулярний дохід, у тому числі на дивіденди, 

тимчасові контракти, пенсійні доходи та ін.; підвищення частки отриманих 

податкових доходів, яка спрямовується на охорону здоров'я; впровадження 

нових цільових адресних податків на охорону здоров'я[313]. 

Також досить часто під час розгортання світової фінансово-

економічної кризи впроваджуються стратегії контрциклічного фінансування 

медичної галузі, які забезпечують контроль коливань за рахунок стабілізації 

доходів сектора охорони здоров'я протягом економічного циклу, які 

передбачають реалізацію таких заходів: використання резервів фондів 

медичного страхування; зміна чинних формул державних бюджетних 

трансфертів тощо[394].  

Забезпечення стійкості системи державних фінансів у середньо-

строковій та довгостроковій перспективі залежить від потенційної можливості 

діагностувати, прогнозувати та нейтралізувати ризики, які виникають у тому 

числі внаслідок стрімкого зростання витрат на охорону здоров'я, спричинених 

демографічним старінням населення. Запропонований методологічний підхід 

дає змогу виявити такі ризики фіскальної стійкості, визначити обсяги 

необхідного фіскального коригування та розробити заходи, спрямовані на їх 

подолання. Представлені адаптаційні стратегії трансформації фіскального 

простору для охорони здоров'я дають змогу обирати оптимальний спосіб вирі-

шення проблем стійкості та реагувати на виклики та ризики, які виникають на 

різних етапах соціально-економічного розвитку країни.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. У світі протягом останніх декількох десятиліть особливість 

трансформації фіскального простору для фінансування охорони здоров'я 

відбувається в умовах формування нової системи економічних відносин, що 

отримала назву "економіка довголіття", передумови для виникнення якої 

закладаються глобальними демографічними тенденціями розвитку людства. 

У таких умовах формується об'єктивна необхідність трансформації багатьох 

механізмів функціонування економіки на різних ієрархічних рівнях та їх 

адаптації до демографічних та соціально-економічних тенденцій розвитку, 

обумовлених зростанням довголіття та старінням населення, а також 

визначенням фактичних та латентних ризиків та перспектив для 

економічного зростання та фіскальної стійкості. Аналіз наукових досліджень 

дав змогу виявити два основні наукові підходи до оцінки впливу зростання 

довголіття і старіння населення на економічний розвиток та фіскальну 

стійкість, перший з яких визначає ці фактори як ризик, а другий – як 

потенціал. У наукових дослідженнях за другим напрямом акцентовано, що 

економіка довголіття сьогодні становить не тільки сукупність працівників, 

споживачів та отримувачів соціальних послуг старших вікових груп, а новий 

механізм, заснований на виробничих, організаційно-економічних, фінансових 

відносинах, які створюють додаткову цінність та можуть стати новим 

імпульсом для економічного зростання, а також створити джерело інновацій 

у ключових сферах, нових бізнес-моделей, нових технологій та інвестицій.  

2. Ключовими секторами економіки довголіття, які зростатимуть 

найближчими десятиліттями, будуть такі: сфера охорони здоров'я, зокрема 

нові медичні послуги, розробка яких обумовлена потребами населення 

старших вікових груп; розвиток та впровадження нових медичних 

технологій, спрямованих на зростання довголіття, зменшення захворювання, 

уповільнення старіння, зменшення смертності населення; фінансові та 

страхові послуги, у тому числі нові форми пенсійного, медичного 



266 

 

 

страхування та страхування життя; сфера соціального обслуговування, 

спрямована на потреби старших вікових груп; інформаційні технології, 

онлайн-послуги та впровадження інновацій як у сфері охорони здоров'я та 

соціальних послуг, так і в інших секторах економіки, роботизація; сфера 

послуг із довготривалого догляду, зокрема догляду вдома, інтегрована 

система догляду; сектор житлового господарства, у тому числі впровадження 

технологій та засобів "розумний будинок" відповідно до потреб населення 

старших вікових груп; транспортні засоби та засоби мобільності осіб з 

обмеженими можливостями; "срібний" туризм для населення старших 

вікових груп, у тому числі медичний туризм; рекреаційні, відновлювальні та 

спортивні послуги; освітні технології "третього віку".  

3. Доведена авторська позиція, що основними драйверами зростання 

витрати на охорону здоров'я та, як наслідок, зменшення стійкості системи 

державних фінансів стають: 1) зрушення демографічних структур у бік 

старіння населення та зростання довголіття, що спричиняє збільшення 

кількості населення старшого віку та зменшення населення працездатного 

віку; 2) стрімкий технологічний прогрес у медичній галузі; 3) зростання 

доходів та потреб населення, що збільшує попит на медичну допомогу; 

4) поява нових небезпечних хвороб та збільшення кількості людей з 

мультиморбідністю. Обґрунтовано, що стійкість системи державних фінансів 

вже сьогодні знижується під тиском стрімкого зростання віково-залежних 

державних витрат на охорону здоров'я, довготривалий догляд та соціальне 

забезпечення у окремих країнах ЄС, Великій Британії, США та Японії. В таких 

умовах спостерігається процес "ерозії" соціальних амортизаторів, роль яких 

виконували соціальні видатки бюджетів, а у довгостроковій перспективі вони 

можуть перестати виконувати функції вирівнювання між різними верствами 

населення.  

4. Окреслені тенденції старіння населення відбуваються і в Україні. З 

цих причин розроблено методичні підходи до оцінки впливу бюджетного 

фінансування системи охорони здоров'я на середньострокову та 
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довгострокову стійкість державних фінансів в Україні, базуючись на 

адаптації до українських особливостей відповідної методології 

Європейської Комісії, а також обґрунтовано сценарні прогнози оцінки 

впливу бюджетного фінансування системи охорони здоров'я з урахуванням 

зрушення демографічної структури у бік старіння населення на стійкість 

державних фінансів України.  

5. Обґрунтовано інструментарій прогнозування зміни віково-залежних 

бюджетних витрат населення на охорону здоров'я, що базується та таких 

детермінантах, як: прогноз зміни статево-вікової структури населення; 

декомпозиція структури бюджетних витрат на охорону здоров'я з 

урахуванням еквівалентів надання медичної допомоги за статтю та віком; 

коефіцієнти залежності зміни бюджетних витрат від медичного 

технологічного прогресу.  

6. Виявлено фактори ризику стійкості державних фінансів України на 

основі розрахунку показника фіскального розриву на середньострокову та 

довгострокову перспективи з урахуванням альтернативних варіантів зміни 

витрат на охорону здоров'я обумовлених старінням населення, а також 

альтернативних варіантів зміни показника державного боргу та темпів 

економічного зростання в Україні. Так автором доведено високий рівень 

впливу фактора зростання витрат на охорону здоров'я, зумовлених, зокрема, 

старінням населення, на середньострокову та довгострокову фіскальну 

стійкість в Україні. У таких умовах обґрунтовано доцільність проведення на 

постійній основі діагностики впливу зростання витрат на охорону здоров'я під 

тиском різних факторів на стійкість державних фінансів в Україні, а також 

розроблення механізмів подолання потенційних проблем щодо стійкості на 

середньострокову та довгострокову перспективи.  

7. Запропонована систематизація  адаптаційних стратегій трансформації 

фіскального простору для охорони здоров'я, які зорієнтовані на 

впровадження заходів фіскального коригування, розроблених з урахуванням 

оцінки ризику стійкості державних фінансів України з урахуванням зміни 
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витрат на охорону здоров'я обумовленого старінням населення. Ця 

класифікація включає три основні групи альтернативних стратегій, які 

спрямовані на: 1) раціоналізацію державних витрат та адресну підтримку 

населення; 2) оптимізацію державних витрат та регулювання покриття 

населення; 3) мобілізацію державних доходів та збільшення бюджетних 

трансфертів.  

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки третього 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [151, 153, 

157, 168, 169, 180, 182,184,185]. 
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Розділ 4. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 

 

4.1. Співвідношення централізації та децентралізації в механізмі 

фінансування охорони здоров'я 

 

В умовах світової фінансової нестабільності у багатьох країнах 

загострюється проблема консолідації державних фінансів, зокрема з огляду 

на підвищення ефективності суспільних ресурсів для такої важливої сфери, 

як охорона здоров'я. Такі проблеми актуальні для більшості країн світу, 

незалежно від обраної моделі фінансування та організації системи охорони 

здоров'я. Це обумовлено зростанням потреб населення у кваліфікованій, 

якісній та доступній медичній допомозі, швидким розвитком медичних 

технологій, підвищенням тривалості життя населення. Окрім цього, в 

Україні, як і в інших країнах світу, постає демографічна проблема – стрімке 

зростання частки осіб похилого віку, які потребують додаткових медичних 

послуг.  

Окреслені процеси стають імпульсом для початку реформування систем 

охорони здоров'я з метою наближення засад їхнього функціонування до 

потреб населення, а також для підвищення ефективності використання та 

розподілу фінансових ресурсів, спрямованих на охорону здоров'я відповідно 

до фінансової спроможності бюджетів різних рівнів, що здійснюється, 

зокрема, на засадах децентралізації. Основним аргументом на користь 

децентралізації у системі охорони здоров'я є потенціал для підвищення 

якості медичної допомоги, збільшення рівня охоплення послугами та 

врахування потреб місцевих громад[23], а також підвищення рівня стійкості 

фінансування системи охорони здоров'я, транспарентності прийняття 

управлінських рішень, ефективності функціонування медичних установ.  
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Відмінність принципів фінансування та організації надання медичної 

допомоги в різних країнах не дають можливості прямо адаптувати 

зарубіжний досвід децентралізації та впровадити всі його інструменти в 

українську практику.  

Порівняльний аналіз зарубіжного досвіду децентралізації у сфері охорони 

здоров'я дає змогу зробити висновок про те, що такі процеси є досить складні 

та залежать від[223,377,378]: 

– типу державного устрою країни, кількості рівнів адміністративного 

управління; 

– ступеня участі центральних органів влади у фінансуванні та управлінні 

системою охорони здоров'я на місцевому рівні; 

– домінуючого механізму фінансування охорони здоров'я (бюджетного 

або страхового); 

– розподілу відповідальності та повноважень щодо надання різних видів 

медичної допомоги між рівнями влади та суб'єктами галузі (парламент, 

центральні органи влади, місцеві органи влади, страхові медичні фонди, 

медичні установи тощо).  

Світовий досвід державного фінансування системи охорони здоров'я 

свідчить про дієздатність його різних моделей[410], а саме: бюджетного 

фінансування охорони здоров'я або фінансування на засадах обов'язкового 

медичного страхування (табл. 4.1). Слід зазначити, що на практиці "в 

чистому вигляді" жодна із зазначених вище моделей, як правило, не 

використовується. Тому, аналізуючи функціонування системи охорони 

здоров'я тієї або іншої країни, можна стверджувати про переважне 

застосування однієї з існуючих"чистих" моделей.  

Отже, децентралізація системи охорони здоров'я передбачає 

перерозподіл функцій, економічної та соціальної відповідальності між 

різними рівнями управління (державним, регіональним, місцевим) та дає 

змогу застосувати регіональний підхід до розроблення загальнодержавних 
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програм та між секторальний підхід в управлінні системою охорони 

здоров'я[213,215]. 

Таблиця 4.1 

Державне фінансування системи охорони здоров'я  

у країнах ЄС у 2018 р., %ВВП 

Країна 

Державні витрати на 

охорону  

здоров'я 

Державні витрати за 

рахунок обов'язкового 

медичного страхування 

Витрати  

бюджетів різних 

рівнів на охорону 

здоров'я 

КРАЇНИ З ПЕРЕВАЖНО БЮДЖЕТНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

Данія 8,7 0,0 8,7 

Норвегія  7,8 0,0 7,8 

Велика Британія 7,6 0,0 7,6 

Ірландія 7,6 0,0 7,6 

Італія 7,2 0,1 7,1 

Фінляндія 8,3 1,2 7,1 

Швеція 7,0 0,0 7,0 

Португалія 6,2 0,0 6,2 

Іспанія 6,1 0,1 6,0 

Хорватія 6,7 1,9 4,8 

Латвія 3,8 0,0 3,8 

Кіпр 2,7 0,0 2,7 

Греція 4,7 2,2 2,5 

У середньому за  

групою країн 
6,5 0,4 6,1 

КРАЇНИ З ПЕРЕВАЖНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  

ЗА РАХУНОК ОБОВ'ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

Франція 8,2 7,9 0,3 

Бельгія 8,1 7,8 0,3 

Нідерланди 8,1 7,3 0,8 

Німеччина 7,2 6,5 0,7 

Чеська Республіка 7,7 5,7 2,0 

Словенія 6,6 5,6 1,0 

Австрія  7,9 4,9 3,0 

Угорщина 5,0 4,7 0,3 

Естонія  5,1 4,1 1,0 

Болгарія  5,5 3,8 1,7 

Польща  4,6 3,8 0,8 

Литва  5,5 3,6 1,9 

Румунія  4,0 3,1 0,9 

У середньому за  

групою країн 
6,4 5,3 1,1 

Джерело: [309] 

За останні декілька десятиліть механізми децентралізації в системі 

охорони здоров’я впроваджувалися у багатьох країнах. Однак дискусії з цих 

питань у наукових та професійних колах тривають і сьогодні – щодо 

переважної ефективності виконання різних функцій з організації, 

фінансування та адміністрування надання медичної допомоги на 
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державному, регіональному та місцевому рівнях. Теоретичні обґрунтування 

прийняття управлінського рішення впровадження децентралізації в 

управлінні та фінансуванні системи охорони здоров'я зазвичай базуються на 

результатах оцінки компромісу між її перевагами та недоліками. 

Теоретичне підґрунтя децентралізації розроблено як напрям теорії 

економіки суспільного сектора, що була закладена у фундаментальних 

наукових роботах Ч. Тібу[413], Р. Масгрейва [339] та У. Оутса. Зокрема, 

американський економіст У. Оутс першим сформулював теорему про 

децентралізацію та визначив, що таке рішення є результатом досягненням 

компромісу щодо її переваг та витрат. Згідно з цією теоремою, крім 

суспільних благ, призначених для всього суспільства, існують локальні 

суспільні блага, які споживаються географічно локалізованою 

територіальною громадою. У сфері охорони здоров'я організаційно-

економічні засади децентралізації досліджували Р. Салтман[376,377], К. 

Врангбек, Ш. Чіма, Д. Родінеллі, які доводять, що рівень влади, який 

найближчий до споживачів медичних послуг, здатний забезпечити більш 

ефективне витрачання бюджетних коштів для задоволення потреб у медичній 

допомозі місцевих громад. Це дає регіональним та місцевим органам влади 

можливість адекватно враховувати конкретні потреби місцевого населення та 

отримувати вигоди від реалізації цих медичних послуг шляхом оптимізації 

внесків до регіональних та місцевих бюджетів і витрат на виробництво 

локальних суспільних благ [377].  

Основним аргументом на користь впровадження механізмів 

децентралізації системи охорони здоров'я є потенціал для підвищення якості 

медичної допомоги для населення, збільшення рівня охоплення послугами та 

реагування медичних закладів на потреби місцевої громади. Місією стратегії 

децентралізації у сфері охорони здоров'я більшість країн визнають також 

необхідність збільшення рівня стійкості та стабільності системи 

фінансування системи охорони здоров'я; транспарентності прийняття 
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управлінських рішень у галузі; ефективності функціонування медичних 

установ. 

Однак особливість характеру медичної послуги як суспільного блага, 

складний механізм функціонування системи охорони здоров'я, відмінність 

принципів фінансування та організації надання медичної допомоги в різних 

країнах не дають можливості просто адаптувати зарубіжний досвід та прямо 

впровадити всі його інструменти в українську практику. Адже без 

урахування всіх складних причинно-наслідкових зв'язків ефект 

децентралізації управління у сфері охорони здоров’я може стати прямо 

протилежним. Разом із тим доцільно врахувати такі чинники імплементації 

стратегії децентралізації у сфері охорони здоров'я[32]:  

1) децентралізація – термін, який застосовується до широкого кола 

організаційних механізмів та процесів, кожен з яких може по-різному 

впливати на функціонування систем охорони здоров'я; 

2) функціонування системи охорони здоров'я є складним 

багатовимірним процесом, що включає різноспрямовані вектори, на кожен з 

яких процес децентралізації може впливати по-різному; 

3) взаємозв'язок між окремими формами децентралізації та 

аспектами діяльності системи охорони здоров'я може бути непрямим або 

нечітко вираженим, а також ускладнюватися тим фактом, що децентралізація 

є лише одним із багатьох груп чинників, який впливає на організацію та 

фінансування системи охорони здоров'я; 

4) планування та реалізація заходів щодо децентралізації у сфері 

охорони здоров'я мають відповідати загальним концептуальним засадам 

децентралізації у країні загалом; 

5) децентралізація у сфері охорони здоров'я значною мірою 

залежить від ролі держави у фінансуванні системи, регламентації діяльності 

та організації надання медичної допомоги. 

Концептуальна схема реалізації засад децентралізації у сфері охорони 

здоров’я наведена на рис. 4.1. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ  

ОХОРОНИЗДОРОВ'Я 

   

 

 

СПОЖИВАЧІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Рис. 4.1. Концептуальна схема децентралізації в системі охорони 

здоров'я 

Джерело: [371] 

Як свідчить зарубіжний досвід, форми реалізації процесів 

децентралізації у сфері охорони здоров'я можуть бути такими [132]:  

– деконцентрація влади означає, що в процесі перерозподілу 

повноважень усередині системи державної влади за ієрархією передача 

функцій управління відбувається від центральних органів підпорядкованим 

державним структурам, при цьому вертикальна ієрархія системи державної 

влади не послаблюється, залишаючи місцеві органи влади у підпорядкуванні 

центральних властей. При цьому місцеві органи є регіональними 

департаментами центральних органів управління, яким можуть надаватися 

або не надаватися владні повноваження для ухвалення самостійних рішень; 

– деволюція визначає передачу повноважень від державних органів 

управління, які функціонують автономно, органам місцевого самоврядування 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

УРЯД 

(Міністерство  

охорони здоров'я) 

Автономія. 

Функції та 

повноваження. 
Відповідальність. 

Ресурси. 
Підзвітність 

ЛОКАЛЬНІ АВТОНОМІЇ 

(Регіони, райони, 

муніципалітети) 

ПОЛІТИЧНА 

Деволюція 

АДМІНІСТРАТИВНА 

Деконцентрація 

Делегування 

Фіскальна 
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ФІНАНСОВА РИНКОВА 

Дерегуляція 
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Приватизація 
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у сфері охорони здоров'я. В таких умовах незалежні місцеві органи 

самоврядування самостійно приймають рішення щодо надання визначеного 

обсягу та якості медичних послуг населенню відповідно до сформованого 

фінансового пулу ресурсів; 

– делегування функцій та повноважень застосовується у випадках 

визначення відповідальності місцевими органами влади за забезпечення 

відповідної територіальної громади населення медичною допомогою при 

збереженні підзвітності центральному уряду; 

– дивестиція – пряма передача функцій планування та надання 

медичної допомоги від владних інститутів організаціям неурядового 

некомерційного та комерційного сектора у сфері охорони здоров'я. Слід 

зазначити, що дивестиція не є ані основною, ані найважливішою формою 

децентралізації, оскільки вона безпосередньо не пов'язана з діяльністю 

системи місцевого самоврядування. 

Децентралізація – один з елементів реформування систем охорони 

здоров'я, який упроваджується в багатьох країнах світу. Це найбільш 

ефективний спосіб удосконалення функціонування системи охорони здоров'я 

з оптимальним розподілом ресурсів, гнучким та більш швидким реагуванням 

на обставини, що змінюються.  

Децентралізована система управління охороною здоров'я 

перерозподіляє функції економічної та соціальної відповідальності як між 

різними рівнями управління (державним, регіональним, місцевим), так і між 

окремими функціями фінансування, організації надання медичної допомоги, 

дозволяє сформувати регіональний підхід при розробленні 

загальнодержавних програм, створює умови для формування 

міжсекторальних підходів в управлінні охороною здоров'я населення[136].  

У більшості країн механізми децентралізації імплементовані до 

загальної стратегії розвитку системи охорони здоров'я, які у свою чергу 

обумовлюють їх різну роль у процесі фінансування, організації та 

адміністрування галузі (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Децентралізація основних функцій у сфері охорони здоров'я 

РІВЕНЬ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ФУНКЦІЇ 

Адміністрування, 

організація та 

планування системи 

охорони здоров'я 

Джерела фінансування 

системи охорони здоров'я 

та форми збору платежів 

Надання медичної 

допомоги та 

форма власності 

на медичні 

установи 

ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 

Державна система 

організації, планування та 

адміністрування системи 

охорони здоров'я. 

Офіційна державна 

передача прав, обов'язків та 

повноважень щодо 

адміністрування та 

організації медичної 

допомоги.  

Централізоване державне 

замовлення у сфері охорони 

здоров'я. 

Регіональне планування, 

адміністрування та мережі 

медичних  

установ.  

Місцеве/муніципальне 

планування, 

адміністрування та мережі 

медичних установ.  

Механізм опосередкованого 

державного регулювання 

квазіринку охорони 

здоров'я. 

Пряме ринкове 

регулювання квазіринку 

охорони здоров'я з 

індивідуальним приватним 

вибором страхових 

організацій та медичних 

установ. 

Державна система 

оподаткування (загальна та 

(або) адресні цільові податки 

для фінансування охорони 

здоров'я). 

Обов'язкові внески до 

національного фонду 

соціального медичного 

страхування. 

Регіональна система 

оподаткування.  

Обов'язкові внески до 

регіонального фонду 

соціального медичного 

страхування. 

Місцева/муніципальна 

система оподаткування.  

Обов'язкові внески до 

муніципальних та (або) 

галузевих фондів соціального 

медичного страхування та 

лікарняних кас. 

Добровільні внески до 

місцевих приватних фондів 

медичного страхування та 

лікарняних кас. 

Приватне фінансування 

медичних установ та 

медичних послуг за рахунок 

власних коштів населення. 

Державна система 

охорони здоров'я. 

Державна власність 

та контроль. 

Регіональна 

власність та 

контроль. 

Місцева/муніципальн

а власність та 

контроль. 

Приватні медичні 

установи мають 

державне соціальне 

замовлення або угоди 

з лікарняними касами 

та іншими 

страховими 

медичними 

організаціями, 

зокрема, державними 

та муніципальними 

(внутрішня структура 

таких мереж 

медичних установ 

може бути більш-

менш 

централізована). 

Приватні автономні 

медичні установи. 

Джерело: [377] 

Аналіз міжнародної практики делегування функцій та повноважень у 

сфері охорони здоров’я засвідчує, що процеси децентралізації зазвичай є 

частиною загальної стратегії розвитку системи охорони здоров'я країни, що 

може передбачати: 



277 

 

 

1) децентралізацію регіональних рівнів влади в рамках Міністерства 

охорони здоров'я – передачу повноважень органам охорони здоров'я окремих 

адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, щодо стандартизації та 

регламентації діяльності медичних установ; 

2) децентралізацію до рівня місцевих органів влади – передачу 

повноважень місцевим органам влади щодо основних функцій управління та 

фінансування системи охорони здоров'я; 

3) децентралізацію до рівня медичних установ та всередині таких 

установ. Так, національним високоспеціалізованим медичним установам та 

клінікам при вищих навчальних закладах можуть надаватися глобальні 

бюджети та – в рамках таких бюджетів – значні повноваження управління 

цими установами, їх персоналом, а також акумуляції додаткових фінансових 

ресурсів;  

4) децентралізацію до рівня фондів медичного страхування. В ок-

ремих країнах визначено умови, за яких фонди медичного страхування мають 

значну автономію на місцевому рівні. 

Отже, оптимальне втілення теореми децентралізації у практиці різних 

країн з альтернативними бюджетними системами, а також механізмами 

фінансування системи охорони здоров'я стало значущою політичною, 

економічною та фінансовою проблемою, яка до цього моменту не має 

однозначного вирішення. Ця проблема ще більш актуалізувалася внаслідок 

поглиблення проявів світової фінансово-економічної кризи 2008-2009 р.р., 

що викликала суттєві зміни у структурних взаємозв'язках в усіх національних 

економічних системах і стала причиною зменшення рівня стабільності 

фінансового механізму систем охорони здоров'я[199,215,378].  

На кожному із трьох етапів фінансування галузі можуть бути 

впроваджені механізми децентралізації. Наприклад, у процесі збирання 

коштів – їх, як правило, отримують від фізичних осіб, організацій та 

підприємств та, іноді, від спонсорів за межами країни. Ресурси можуть бути 

зібрані за рахунок загального державного та (або) регіонального 
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оподаткування (бюджету) або спеціального оподаткування; внесків 

обов'язкового чи добровільного медичного страхування; прямих платежів 

населення[204]. Прямі та непрямі внески можуть стягуватися на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях. Об'єднання 

фінансових ресурсів у пули є процесом акумулювання та управління 

фінансовими ресурсами для забезпечення гарантії, що фінансовий ризик, 

який виникає в результаті необхідності оплатити медичну допомогу, 

поширюється на всіх учасників пулу, а не тільки на хворих осіб. Головною 

метою об'єднання ресурсів у пули є розподіл фінансового ризику, пов'язаного 

з необхідністю споживання медичних послуг[203]. Виокремлюють три 

основні способи оплати медичної допомоги: 1) держава виділяє кошти 

безпосередньо своїм власним постачальникам медичних послуг (інтеграція 

закупівель та забезпечення медичними послугами), використовуючи для 

цього бюджетні ресурси та, іноді, страхові внески; 2) інституційно 

відокремлене агентство закупівель (наприклад, фонд медичного 

страхування або урядовий орган) медичних послуг, діючи від імені 

населення (розподіл функцій між покупцем та постачальником); 3) 

громадяни за рахунок власних приватних коштів платять безпосередньо 

постачальнику за надані медичні послуги[200]. 

Проведений аналіз розподілу видатків на охорону здоров'я між 

різними рівнями влади у країнах ЄС дав змогу визначити, що тільки п'ять із 

цих країн мають трирівневу систему фінансування системи охорони 

здоров'я – Бельгія, Німеччина, Іспанія, Австрія, Швейцарія.  

Найбільш активну роль місцеві органи управління у країнах Європи у 

фінансуванні охорони здоров'я у 2017 р відігравали у Данії (8,5% ВВП), Італії 

(7,3% ВВП), Фінляндії (6,0% ВВП) та Швеції (6,7% ВВП) [309]. Зауважимо, 

що в усіх цих країнах переважає бюджетна модель фінансування охорони 

здоров'я. Велика Британія та інші країни з бюджетним механізмом 

фінансування охорони здоров'я мають централізовані системи фінансування 

охорони здоров'я.  
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Аналіз видатків на охорону здоров'я у країнах із переважною 

бюджетною системою фінансування за період 2000–2017 рр. виявляє 

тенденцію до зростання частки місцевих бюджетів. Проте ефективність 

фінансування медичної допомоги з місцевих бюджетів обмежується рядом 

факторів, зокрема, потенціалом місцевих громад зі збору додаткових доходів 

бюджету, зростанням внутрішньої та зовнішньої міграції населення, 

збільшенням частки осіб пенсійного віку. Такі тенденції є викликом для 

процесів бюджетної консолідації в середньостроковій та довгостроковій 

перспективах[285].  

У країнах з домінуючою страховою моделлю фінансування охорони 

здоров'я регіональні та місцеві органи влади найчастіше відіграють 

незначну роль. У таких країнах, як Німеччина та Нідерланди, більшість 

адміністративних та організаційних функцій, а також частина фіскальних 

функцій делеговані приватним некомерційним організаціям з метою 

поширення засад саморегулювання у цій сфері. Повноваження зі збору 

доходів передаються фондам медичного страхування, які зазвичай 

здійснюють також і закупівлю медичних послуг[286]. 

Як доводять фахівці ВООЗ, одним із суттєвих ризиків, що може 

виникнути при децентралізації охорони здоров'я у страхових моделях, є 

ризик фрагментації системи, що призводить до неможливості виконання 

необхідних функцій та надання відповідних медичних послуг в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях. Чим більше людей, які таким 

чином розділяють фінансовий ризик, тим нижчий він для кожної людини, яка 

йому піддається. Загалом, чим більший пул фінансових ресурсів, тим 

простіше за його допомогою подолати фінансові ризики[203].  

Що стосується повноважень із розподілу фінансування між регіонами 

та видами медичної допомоги, то, з огляду на досвід країн Європи, вони 

визначаються таким чином:  

– у бюджетних системах фінансування охорони здоров'я – належать 

тому рівню управління, який формує бюджет охорони здоров'я (наприклад, 
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у Фінляндії та Данії розподіл фінансування на послуги первинної, 

спеціалізованої та громадської охорони здоров'я децентралізовано до 

місцевого рівня);  

– у системах соціального медичного страхування – належать 

органу, який регулює доходи страхових фондів (наприклад, у Німеччині та 

Бельгії такі функції здійснює уряд). 

При оцінці рівня децентралізації видатків необхідно мати на увазі, що 

наявність права витрачати кошти не завжди є право прийняття відповідних 

рішень. Якщо видатки місцевих бюджетів регламентовані законами, що 

прийняті центральними органами влади або фінансуються за рахунок 

цільових трансфертів з центрального бюджету, то навіть при високій частці 

місцевих бюджетів у загальних обсягах фінансування охорони здоров'я 

реальну самостійність місцевих органів влади обмежено. Різні країни мають 

відмінні джерела фінансування видатків регіональних та місцевих бюджетів 

на охорону здоров'я (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Джерела доходів фінансування видатків субнаціональних 

бюджетів на охорону здоров'я у країнах ОЕСР, % 

Джерело: [285] 
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Трансферти можуть надаватися в різній формі (рис. 4.3). Так, 

трансферти загального призначення становлять найбільшу частку у 

структурі трансфертів у Великій Британії, Нідерландах та Австрії; 

нецільові трансферти (блокові гранти) – в Данії, Фінляндії та Канаді.  

 

Рис. 4.3.Види трансфертів та їхня частка у загальних видатках 

регіональних та місцевих бюджетів на охорону здоров'я в деяких країнах 

ОЕСР, % 

Джерело: [285] 
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Норвегії та Австрії також здійснюється на основі механізму 

відшкодування витрат за надані медичні послуги[285].  

Крім того, місцевим бюджетам додатково може надаватися допомога 

для покриття дефіциту коштів місцевих бюджетів на фінансування охорони 

здоров'я. Такими повноваженнями наділені центральні органи влади Данії, 

Франції, Угорщини, Італії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів, а от у 

Австралії, Австрії, Канаді, Фінляндії, Мексиці, Швеції та Швейцарії ні[362].  

У країнах зі страховим механізмом фінансування охорони здоров'я 

визначати методи оплати медичної допомоги медичних установ та лікарів (із 

глобального бюджету, оплата за послугу, оплата послуг за клініко-

статистичними групами тощо) уповноважені страхові фонди, а у країнах із 

бюджетним механізмом фінансування охорони здоров'я – центральні або 

місцеві органи влади. У деяких країнах такі питання стають предметом 

переговорів та спільної угоди між центральним, регіональними органами 

влади, фондами медичного страхування та асоціацій лікарів[285]. 

З метою забезпечення консолідації державних фінансів деякі країни 

встановлюють обмеження на збільшення видатків на охорону здоров'я у 

цілому або щодо окремих програм чи видів медичної допомоги. Такі рішення 

є предметом гострих дискусій між державою, регіонами, медичними 

установами, медичними страховими фондами. Так, у Австрії починаючи з 

2016 р. органи влади різних рівнів домовились, що обмежуватиме збільшення 

видатків на охорону здоров'я ступінь зростання номінального ВВП. У Канаді 

провінції самостійно приймають рішення щодо обмеження зростання 

видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я, наприклад, у Онтаріо 

впровадили обмеження на збільшення видатків на охорону здоров'я протягом 

2013–2016 рр. до 2,1% на рік[286].  

Обґрунтування процесів децентралізації в системі охорони здоров'я 

зазвичай базуються на результатах оцінки відповідних переваг і викликів 

(табл. 4.3). 
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Таблиця 4.3 

Переваги та виклики децентралізації в різних системах фінансування 

охорони здоров'я 

Ознака 

Страхова система фінансування 

охорони здоров'я 

Бюджетна система фінансування 

охорони  

здоров'я 

ПЕРЕВАГИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  

 – нижчий ступінь вразливості 

системи до зміни обсягів та якості 

надання медичної  

допомоги; 

 – низький рівень політизації 

процесу прийняття управлінських 

рішень щодо організації, 

адміністрування та фінансування 

медичних послуг; 

 – підвищення громадського 

контролю та ефективності  

використання ресурсів 

 – наявність інструментів 

стримування зростання витрат на 

медичну допомогу; 

 – вищий рівень транспарентності 

прийняття управлінських рішень; 

 – краще регулювання 

міжрегіонального розподілу 

медичних установ між регіонами  

(муніципалітетами); 

 – вищий рівень політичної 

відповідальності за систему охорони 

здоров'я на регіональному та 

місцевому рівнях 

ВИКЛИКИ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 – обмежений потенціал 

стримування постійно зростаючих 

витрат на медичну допомогу; 

 – проблеми забезпечення 

рівномірного охоплення населення 

медичною допомогою у різних 

регіонах; 

 – складний механізм регулювання 

розподілу медичних установ між 

регіонами  

(муніципалітетами); 

 – проблеми доступу до системи 

страхування та медичної допомоги 

окремих вразливих груп населення 

та складність забезпечення 

суцільного охоплення медичною 

допомогою всього населення 

країни;  

 – збільшення прямих витрат 

населення на медичну допомогу та 

більш високі страхові внески в 

територіальних громадах  

з низьким рівнем економічного 

розвитку 

 – проблема забезпечення належного 

рівня якості медичних  

послуг у різних муніципальних 

медичних установах; 

 – ризик комерціалізації системи 

охорони здоров'я шляхом передачі 

окремих функцій на аутсорсинг та 

зовнішнє управління; 

 – обмежені можливості вибору 

постачальника медичних послуг та 

низький рівень доступу до 

високоспеціалізованої медицини 

третього рівня; 

– відмінності у охопленні  

населення медичною допомогою в 

різних територіальних громадах.  

Джерело: [378] 

Характерною формою децентралізації організації та фінансування системи 

охорони здоров'я у Великій Британії є деволюція, що включає розподіл 
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повноважень між центром та регіонами[136]. На відміну від процесу 

децентралізації у сфері охорони здоров'я в інших країнах, зокрема, Німеччині 

та США, умови розподілу повноважень не закріплені законодавством та 

конституцією, таким чином владу, зокрема у сферах публічної політики та 

регулювання медичної діяльності, централізовано. Незважаючи на те, що в 

усіх регіонах країни галузь фінансується з бюджету, медичні послуги мають 

найвищий рівень доступності в Європі та надаються переважно державними 

установами, в різних регіонах Великої Британії деволюція має різні прояви та 

особливості[136]. Так, Англія впроваджує ринкову модель управлінських 

реформ з метою підвищення якості медичних послуг, тоді як Шотландія та 

Уельс зменшують ринкову децентралізацію в охороні здоров'я і роль 

приватних медичних закладів. Окрім цього, у Шотландії безкоштовне 

соціальне медичне обслуговування, а в Уельсі та Північній Ірландії 

населенню оплачуються безкоштовні рецепти на визначений перелік 

ліків[378] фінансовим базисом деволюції у сфері охорони здоров'я у Великій 

Британії є блокові гранти, що надаються національним урядом регіонам 

країни. Практично відсутні обмеження за напрямами їх використання або за 

зобов'язаннями. Проте спеціальна формула розподілу ресурсів ("формула 

Барнета") викликає нарікання та потребує змін[136].  

Отже, у країнах з переважно державними системами фінансування системи 

охорони здоров'я більшість функцій адміністрування та відповідальності, а 

також окремі політичні та фіскальні функції децентралізовано і переведено з 

національного на регіональний рівень (адміністрування медичних установ в 

Норвегії починаючи з 1970 р., окремі лікарні у Швеції з 1967 р.), з 

регіонального на муніципальний рівень (догляд удома в Швеції з 1992 р.), з 

національного на муніципальний рівень (регуляторний контроль та контроль 

за ефективністю окремих лікарень у Фінляндії з 1993 р.) [228]. У країнах 

Південної Європи, що застосовують бюджетний механізм фінансування 

охорони здоров'я, більшість функцій управління та організації було передано 

з національного до регіонального уряду (в Іспанії та Італії). Делегування 
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повноважень зі збору доходів зазвичай супроводжується делегуванням 

відповідальності за купівлю та надання послуг. Із місцевих податків 

фінансується значна частка витрат на охорону здоров'я у Болгарії, Данії, 

Італії (з 2000 р.), Норвегії, Фінляндії та Швеції[203].  

Децентралізація – основна концепція розвитку організації та управління 

шведської системи охорони здоров'я, що включає три рівні – національний, 

регіональний та муніципальний. Крім деяких питань національної політики 

розвитку охорони здоров'я, законодавства та нагляду, відповідальність за 

охорону здоров'я покладено на регіональні й місцеві уряди. Отже, процес 

децентралізації управління відбувся до рівня медичної установи[371]. 

Незважаючи на те, що більшість медичних установ у Швеції є державними і 

перебувають у власності регіональних органів влади, вони мають певний 

рівень автономії та самостійності у прийнятті управлінських рішень. 

Приватизація медичних установ не отримала значного поширення загалом у 

країні, хоча в деяких регіонах приватизовано досить велику кількість 

медичних установ[228].  

Більшість із досліджуваних країн постійно вирішують завдання, пов'язані з 

необхідністю раціонального використання обмежених ресурсів, що 

надаються суспільством на охорону здоров'я. Окрім цього, системам охорони 

здоров'я доводиться пристосовуватися до потреб у фінансових коштах, які 

постійно змінюються і часто конкурують[136]. Централізовані системи 

досить ефективно дозволяють стримувати темпи зростання цих витрат. З 

іншого боку, децентралізовані системи організації та фінансування охорони 

здоров'я, як, наприклад, у США, не мають потенціалу, щоб стримувати 

зростання загальних витрат на охорону здоров'я.  

Модель функціонування та фінансування системи охорони здоров'я у 

США побудована на широкій політичній, адміністративній і ринковій 

децентралізації та домінуванні приватного медичного страхування, питома 

вага якого у фінансування галузі становить близько 35% загальних витрат на 

охорону здоров'я[297]. Одним із головних недоліків такої широкої 
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децентралізації є значна фрагментація усієї системи охорони здоров’я. 

Фрагментація системи охорони здоров'я є причиною того, що частка 

незастрахованого населення у його загальній кількості в різних штатах США 

варіює від 2,8 до 17,3% (табл.4.4). 

Таблиця 4.4 

Фрагментація доступу населення США до медичного страхування 
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У цілому  28543 8,8 41950 13,4 49 904 16,3 

За ознаками раси та іспаномовності: 

Населення європеоїдної 

раси 
21075 8,5 31050 12,8 37 385 15,4 

у тому числі  

населення європеоїдної 

раси (неіспаномовне 

населення ) 

12362 6,3 19130 9,8 23 093 11,7 

Населення негроїдної раси 4512 10,6 6470 15,9 8 132 20,8 

Населення монголоїдної 

раси 
1413 7,3 2471 14,5 2 600 18,1 

Іспаномовне населення 

(будь-якої раси) 
9508 16,1 13203  15 340 30,7 

За віковими ознаками  

До 65 років 27865 10,2 41260 15,3 49 112 18,4 

До 19 років 3930 5,3 5907 7,3 7 952 10,0 

19–25 років 4195 14,0 6864 7,6 8 828 29,7 

25–34 роки 6277 15,6 8948 22,6 11 804 28,4 

35–44 роки  5407 13,3 7556 23,5 8 692 21,8 

45–64 роки 7765 9,3 11985 19,0 13 231 16,3 

65 років та старші 678 1,3 693 1,6 792 0,2 

За рівнем річного доходу домогосподарств 

менше ніж  

25000 дол. США  
6482 13,9 12052 21,6 16 166 26,9 

25000–50000 дол.США 7618 12,5 13125 18,7 15 435 21,8 

50000–75000 дол.США 5570 10,4 7480 13,1 8 831 15,4 

75000 дол. США і вище 8874 7,9 9296 21,3 9 473 8,0 

Джерело: [310,311] 
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Так, у 2017 р. частка неохопленого медичним страхуванням населення у 

його загальній кількості була найменшою у штатах: Массачусетс (2,8%), 

Гаваї (3,8%), Вермонт (4,6), а найвищою – у штатах: Аляска (13,7%), 

Оклахома (14,2%), Техас (17,3%)[310]. 

За визначенням ВООЗ, системи з багатьма фрагментованими пулами 

фінансування, кожна з яких має свої власні адміністративні витрати, занадто 

витратні в управлінні та потребують додаткових механізмів координації. 

Аналогічним чином проявляється фрагментація в інших частинах системи 

охорони здоров'я – в управлінні лікарнями, при розподілі ліків та медичного 

устаткування[204]. 

Діючі моделі децентралізації системи охорони здоров'я не є сталими, 

постійно змінюються, іноді навіть у зворотному напрямі. Так, протягом 

останнього десятиліття однією із тенденцій розвитку системи охорони 

здоров'я в окремих країнах світу та Європи є не тільки децентралізація, а й 

зміна принципів розподілу функцій за напрямом рецентралізації.  

За визначенням Д. Норта, успішність процесу економічного розвитку 

головним чином залежить від процесу вдосконалення системи інститутів[86]. 

Із цих позицій ефективне функціонування сфери охорони здоров'я потребує 

реагування на зміну базових детермінант її розвитку, а також дослідження 

комплексного механізму її взаємозв'язків з політичними, соціально-

економічними системами країни. Так, упродовж останнього десятиліття 

однією із тенденцій діяльності охорони здоров'я стало посилення засад 

рецентралізації в окремих країнах Європи та світу.  

У дослідженнях Р. Салтмана [376] наводяться основні причини такого 

стану речей, а саме: сучасні демографічні проблеми розвитку суспільства, 

швидкі темпи появи нових високовартісних клінічних технологій, економічні 

обмеження необхідності фінансування зростаючих потреб населення у 

медичній допомозі, поява яких частково також обумовлена поширенням 

регіоналізації охорони здоров'я та глобалізацією економіки. Досвід таких 

країн, як Фінляндія, Норвегія та Данія (табл. 4.5), свідчить, що місцевий 
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рівень контролю над прийняттям управлінських рішень у сфері охорони 

здоров'я став причиною збільшення нерівності в доступі територіальних 

громад до медичної допомоги та, як наслідок, зростання кількості вразливих 

груп населення у цих громадах, загострення проблем справедливості.  

Таблиця 4.5 

Еволюція механізмів децентралізації у сфері охорони здоров'я у 

країнах Північної Європи 

Період Сфера реалізації Норвегія Швеція Данія 

До 1970 р. 

Політична Д Д Д 

Економічна Д Д Д 

Адміністративна Д Д Д 

1970–2000 рр. 

Політична Д Д Д 

Економічна Ц Д Д 

Адміністративна Д Д Д 

Після 2000 років 

Політична Ц Д ЧД 

Економічна Ц Д Ц 

Адміністративна ЧД Д ЧД 

Примітки:Ц – централізація, Д – децентралізація, ЧД – часткова 

децентралізація. 

Джерело: [376] 

Окрім цього, у багатьох громадах місцевий потенціал фінансування 

медичної допомоги є недостатнім, а прийняття управлінських рішень – 

неефективними, часто такі рішення дублюючі. Безумовно, впровадження 

електронної системи документообігу в охороні здоров'я скоротила 

адміністративні витрати та збільшила можливість контролю за ефективністю 

системи охорони здоров'я на центральному рівні. Проте, оскільки 

домінуючим механізмом фінансування охорони здоров'я у цих країнах є 

податкові надходження, то громадяни висувають неабиякі вимоги до якості 

медичних послуг та вимагають від центрального уряду контролювати 

ефективність системи, що в умовах децентралізації адміністративно складно 

та потребує додаткових витрат часу.  

Зокрема, в Норвегії у середині 2000-х років уряд взяв на себе 

політичну, адміністративну та управлінську відповідальність у сфері охорони 
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здоров'я (раніше це була функція 19 регіональних органів влади). У Данії 

національний уряд ініціював реструктуризацію системи охорони здоров'я: 

більшість фіскальних та політичних функцій були централізовані, кількість 

регіональних урядових установ у цій галузі зменшено з 14 до 5, а їхні 

повноваження скорочено. В Ірландії ключові обов'язки регулювання у сфері 

охорони здоров'я було передано на центральний рівень, а регіональні ради, які 

раніше виконували ці обов'язки, –ліквідовано. На місцевому та регіональному 

рівнях у цих країнах залишаються тільки окремі управлінські та 

адміністративні форми контролю[258]. Однак у країнах Південної Європи 

спостерігається протилежна тенденція, зокрема, в Італії та Іспанії, а також 

балканських країнах та Бельгії процеси децентралізації у сфері охорони 

здоров’я продовжують успішно розвиватися.  

Оскільки всі виявлені причини можуть бути вирішені тільки 

в довгостроковій перспективі, то Р. Салтман доводить, що рецентралізація у 

сфері охорони здоров'я може бути довгостроковим структурним зрушенням у 

функціонуванні національних стратегій охорони здоров'я[376], що означає 

початок нових "довгих хвиль" рецентралізації у контексті посилення функцій 

центральних урядових установ у медичній сфері та послаблення 

регіональних, місцевих органів влади.  

Узагальнення міжнародного досвіду децентралізації систем охорони 

здоров'я дає змогу зробити висновок про те, що її напрями та механізми 

залежать від: 

1) ролі держави у фінансуванні системи охорони здоров'я, 

регламентації діяльності медичних установ та організації надання медичної 

допомоги; 

2) концептуальних засад децентралізації влади у країні. 

Крім того, необхідно звернути увагу на те, що взаємозв'язок між 

окремими формами децентралізації та функціонуванням системи охорони 

здоров'я може бути непрямим або нечітко вираженим. Понад те, 

децентралізація є лише одним з багатьох факторів, що впливає на 
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ефективність організації та фінансування системи охорони здоров'я. 

Проведений аналіз та систематизація результатів та наслідків 

децентралізації в охороні здоров’я дозволив виявити такі системні ризики 

децентралізації фінансування медичної галузі. Такими ризиками можуть 

бути:  

– збільшення трансакційних витрат на охорону здоров'я, у тому числі 

витрат взаємодії та координації при прийнятті управлінських рішень між 

органами влади різних рівнів та суб'єктами системи охорони здоров'я;  

– децентралізація до рівня занадто малих територіальних громад може 

призвести до зменшення обсягів фінансування охорони здоров'я регіону 

(району, громади), зокрема, через демографічні причини (високу частку 

населення пенсійного віку або низький рівень економічного розвитку 

території);  

– зниження територіальної та фінансової доступності первинної та 

спеціалізованої медичної допомоги внаслідок обмеженості коштів місцевих 

бюджетів або неготовності персоналу низового рівня до прийняття 

відповідних управлінських рішень. 

Враховуючи світовий досвід успішної децентралізації системи 

охорони здоров'я, в Україні до першочергових завдань, які досі залишаються 

невирішеними, слід віднести:  

– визначення ролі держави у фінансуванні системи охорони здоров'я 

та наданні медичних послуг, зокрема, щодо формування гарантованого 

державою пакета медичних послуг для населення; 

– узгодження завдань Проекту Концепції побудови нової національної 

системи охорони здоров'я України із положеннями Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні;  

– вибір домінуючих форм державного фінансування системи охорони 

здоров'я (бюджетне фінансування або обов'язкове медичне страхування); 



291 

 

 

– проведення чіткого розподілу функцій та повноважень у системі 

органів влади щодо фінансування та надання різних видів медичної 

допомоги; 

– визначення основних функцій, організаційно-правового статусу та 

рівня фінансової автономії різних видів медичних установ в умовах 

децентралізації влади. 

 

4.2. Децентралізація фінансування соціального захисту: 

зарубіжний досвід та національні реалії 

 

Розпочата в Україні у 2014 р. реформа децентралізації передбачає 

реалізацію системи заходів, спрямованих на врегулювання та 

впорядкування повноважень між державою, регіонами та територіальними 

громадами, у тому числі щодо реалізації та фінансування соціальних 

функцій. На сьогодні результативність надання та фінансування соціальних 

послуг залежить від ефективності діяльності регіональних і місцевих органів 

влади та їхньої спроможності виконувати взяті на себе повноваження та 

обов'язки в умовах децентралізації.  

Бюджетні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення 

відповідно до положень статей 87–91 Бюджетного кодексу України [16] 

здійснюються за рахунок державного та місцевих бюджетів (рис. 4.5) та 

спрямовуються на фінансування: соціального захисту у випадку 

непрацездатності; соціального захисту пенсіонерів; соціального захисту 

ветеранів війни та праці; соціального захисту сім'ї, дітей та молоді; 

соціального захисту безробітних; допомоги у вирішенні житлового питання; 

соціального захисту інших категорій населення; фундаментальних та 

прикладних досліджень і розробок у сфері соціального захисту; іншої 

діяльності у сфері соціального захисту. 
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Рис. 4.4.Бюджетне фінансування соціального захисту  та соціального 

забезпечення населення в Україні за 2005–2017 рр. 

Джерело: сформовано за даними Міністерства фінансів України. 

Видатки Зведеного бюджету України на соціальний захист та 

соціальне забезпечення на 2017 р. становили 285 761,73 млн грн (27,04%), 

що менше, ніж у 2016 р., на 3,87%. Так, у 2016 р. бюджетне фінансування 

функцій соціального захисту та соціального забезпечення населення 

становило 258 326,14 млн грн (табл. 4.10), або 30,91% видатків Зведеного 

бюджету України та 10,83% ВВП.  
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Таблиця 4.6 

Розподіл повноважень та функцій у сфері соціального захисту 

населення територіальних органів Міністерства соціальної політики та 

органів місцевого самоврядування 

Делеговані повноваження  Власні повноваження 

Реалізація державних програм 

соціального захисту населення: 

– державна допомога сім'ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім'ям, інвалідам, 

особам, які доглядають за психічно 

хворими, постраждалим унаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 

– програма житлових субсидій; 

– надання пільг та компенсацій; 

– забезпечення інвалідів технічними 

та іншими засобами реабілітації; 

– забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій; 

– забезпечення технічними засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю; 

– ведення інформаційних систем та 

реєстрів.  

Розроблення та реалізація програм 

соціально-економічного розвитку  

відповідної адміністративно-

територіальноїодиниці: 

– територіальні програми 

зайнятості населення, програми 

соціальної  

підтримки населення; 

– програми розвитку мережі 

закладів оздоровлення та 

відпочинку дітей; 

– програми попередження 

насильства  

в сім'ї; 

– програми забезпечення гендерної 

рівності; 

– програми протидії торгівлі 

людьми 

– організація надання соціальних та 

реабілітаційних послуг для осіб 

(сімей), які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

– організація оздоровлення та  

відпочинку дітей. 

Джерело: [80,123,128]   

Аналіз тенденцій фінансування системи соціального захисту за останнє 

десятиріччя дає змогу зазначити про суттєве збільшення номінальних обсягів 

цих витрат (рис. 4.5). Так, витрати на соціальний захист та соціальне 

забезпечення із державного бюджету за період з 2005 р. до 2015 р. 

збільшилися в 4,57 раза, а з місцевого бюджету – в 16,95 раза.  

Коефіцієнт децентралізації витрат на соціальний захист і соціальне 

забезпечення у 2011–2016 рр. становив близько 40%, а у 2017 році – 49%. 
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Проте він не дає можливості оцінити рівень децентралізації цієї сфери та 

потребує аналізу розподілу відповідних повноважень. 

Так, відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні,основними повноваженнями 

органів місцевого самоврядування базового рівня у сфері соціального 

захисту населення є забезпечення розвитку місцевої інфраструктури, 

зокрема, об'єктів соціального та культурного призначення та надання 

соціальної допомоги через територіальні центри[128].  

Окрім цього, структурні підрозділи територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади на базовому рівні надаватимуть також й інші 

послуги із соціального захисту населення (такі як виплата пенсій, субсидій, 

компенсацій, забезпечення надання пільг).  

Такий розподіл повноважень (табл. 4.12), був викликаний необхідністю 

підвищення доступності та якості соціальних послуг, збільшення обсягу 

послуг, що надаються вразливим верствам населення, розширення 

потенціалу органів місцевого самоврядування у сфері реалізації діяльності 

із соціального захисту населення громади.  

Досягнення таких цілей забезпечить оптимізацію розподілу повноважень 

між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, їх 

ефективну взаємодію у сфері соціального захисту на всіх рівнях, 

покращення адміністрування соціальних послуг та ефективності 

використання коштів бюджетів усіх рівнів. 

За визначенням Міністерства соціальної політики України, реалізація 

заходів із децентралізації системи соціального захисту населення 

сприятиме[123]: 

– підвищенню ефективності використання бюджетних коштів як на 

місцевому рівні, так і в державі загалом;  

– упровадженню превентивного механізму раннього виявлення 

вразливості та попередження складних життєвих обставин на рівні 

територіальної громади;  
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– проведенню деінституалізації системи соціальних послуг та більш 

ефективному виконанню соціальних функцій у громаді; 

– удосконаленню адміністрування та управління соціальних послуг; 

запровадженню державних стандартів соціальних послуг[123]; 

– створенню системи моніторингу та оцінки якості соціальних послуг 

на необхідному ієрархічному рівні; здійсненню диверсифікації надавачів 

соціальних послуг на принципах соціального замовлення;  

– трансформації кошторисного принципу фінансування установ, 

що надають соціальні послуги, та переходу на фінансування послуг.  

Засади децентралізації фінансування системи соціального захисту 

населення також закладені в новій редакції Закону України "Про соціальні 

послуги", де, зокрема, зазначено про:  

– децентралізацію надання соціальних послуг, що забезпечить 

активізацію розвитку соціальних послуг на рівні територіальної громади; 

– запровадження єдиних підходів у організації роботи системи 

надання соціальних послуг, що надаються вразливим верствам населення, 

визначення мінімального базового пакета соціальних послуг, що повинен 

забезпечуватися на рівні територіальної громади; 

– забезпечення адресності надання соціальних послуг і задоволення 

потреб кожного громадянина; 

– створення конкурентного середовища на ринку соціальних послуг, 

широке залучення недержавних організацій до їх надання. 

Задекларовані орієнтири децентралізації у сфері соціального захисту 

та соціального забезпечення на сьогодні потребують адекватної зміни обсягів 

та механізмів фінансового забезпечення соціального захисту в Україні. 

Значна частина об’єднаних територіальних громад сьогодні не готова 

фінансувати установи соціального захисту та соціального забезпечення з 

причини: недостатнього рівня власних доходів та, як наслідок, фінансова 

неспроможність фінансування відповідних закладів; недостатнього 

управлінського досвіду керівництва об’єднаних територіальних громад; 
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низького рівня обізнаності керівництва громад про необхідність виконання 

визначених функцій та повноважень у сфері соціального забезпечення.  

 

Таблиця 4.7 

Ієрархічний розподіл функцій та установ соціального захисту та 

соціального забезпечення населення в умовах децентралізації 

Мережа установ соціального захисту населення Функції соціального захисту 

РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

– Центри професійної реабілітації інвалідів; 

– спеціалізовані стаціонарні  

заклади (інтернатні установи); 

– інші спеціальні установи та  

заклади (соціальні гуртожитки, центри допомоги 

вразливим  

верствам населення, що надають спеціалізовані 

послуги) 

– Реалізує державну політику; 

– формує пріоритети та програми соціального розвитку регіону; 

– здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних 

підрозділів виконкомів районних рад з питань соціального захисту 

населення, проведення навчання фахівців районного рівня; 

– здійснює моніторинг дотримання законодавства 

РАЙОННИЙ РІВЕНЬ 

– Стаціонарні заклади для людей похилого віку, 

інвалідів; 

– організація надання спеціалізованих соціальних 

послуг (психологічних); 

– заклади та установи сімейного виховання дітей; 

– центри реабілітації для осіб  

з інвалідністю; 

– центр сім'ї та дітей для тимчасового проживання 

дітей та сімей з дітьми, які опинилися у складних 

життєвих обставинах (СЖО) 

– Реалізація державної політики; 

– формування пріоритетів та програми соціального розвитку 

району; 

– здійснення повноважень щодо захисту  

прав дітей та усиновлення; 

– методологічне забезпечення розвитку надання послуг в 

об'єднаних територіальних громадах; 

– здійснення моніторингу надання послуг  

в об'єднаних територіальних громадах 

ОБ'ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА  

– Питання формування мережі установ соціального 

захисту та забезпеченняв об'єднаних 

територіальних громадах потребує законодавчого 

врегулювання щодо їхньої підзвітності, 

особливостей фінансування тощо; 

– Забезпечення реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення; 

– організація надання соціальних і реабілітаційних послуг, 

проведення соціальної роботи з особами та сім'ями,  

які опинились у складних життєвих обставинах; 

– передбачено здійснення надання громадянам 

послуг за принципом "єдиного вікна" із залученням 

представників державних органів  

у сфері соціального захисту населення, зокрема, з 

виплати пенсій, страхових виплат, зайнятості 

(віддалені робочі місця); 

– в об'єднаних територіальних громадах має бути 

створена опікунська рада, яка здійснюватиме 

нагляд за виконанням відповідних соціальних 

функцій та повноважень 

– розроблення та організація виконання комплексних програм і 

заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств 

населення, осіб та сімей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, та всебічне сприяння вотриманні ними соціальних 

виплат і послуг за місцем проживання, перебування; 

– забезпечення реалізації державної політики  

з питань підтримки сім'ї; 

–забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

соціальної інтеграції інвалідів; у сфері захисту прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб; 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення 

та відпочинку дітей, розроблення та виконання відповідних 

регіональних і місцевих програм; 

– забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав 

дітей 

Джерело: складено на основі: [80,123,128]   
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Формування системи соціального захисту населення на відповідних 

ієрархічних рівнях не завжди узгоджується з особливостями та соціально-

економічними інтересами громади, оскільки аналіз потреби громади в 

наданні необхідних соціальних послуг, необхідний в умовах децентралізації, 

не проводиться та, відповідно, не здійснюється аналіз необхідного обсягу 

бюджетних коштів на їх надання.  

Фінансування соціального захисту та соціального забезпечення в Україні 

здійснюється шляхом не тільки надання соціальної допомоги, а й соціальних 

послуг в установах соціального обслуговування. Всі установи з соціального 

обслуговування та забезпечення населення в Україні мають кошторисний 

принцип фінансування, який не дозволяє переорієнтувати бюджетні потоки 

фінансування соціальних послуг на користь інтересів громади та провести 

реальну децентралізацію у сфері соціального захисту населення.  

Вагомою часткою бюджетного фінансування соціального захисту в 2017 р. 

були також видатки на соціальний захист сім'ї, дітей та молоді – загалом 44 

123,78 млн грн, що становило 15,4% загальних видатків на соціальний захист 

зі зведеного бюджету. Фінансування цієї функції соціального захисту має 

найвищий рівень децентралізації (рис. 4.6): коефіцієнт децентралізації 

(співвідношення обсягу видатків з місцевого бюджету на відповідну функцію 

до обсягу видатків зі зведеного бюджету) за нею становить 99,83%. З 

місцевих бюджетів у 2017 р. на соціальний захист сім'ї, дітей та молоді було 

витрачено 44 050,85 млн грн, що становило 8,9% видатків місцевих бюджетів 

загалом. 

Децентралізоване бюджетне фінансування функцій соціального захисту 

населення в Україні у 2017 р. також здійснювалися для: допомоги у 

вирішенні житлового питання (97,62%), соціального захисту ветеранів 

війни та праці (78,62%), обсяг яких з місцевих бюджетів відповідно 

становив 67095,65 та 5339,84 млн грн. У цілому коефіцієнт децентралізації 

видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення у 2017 р. становив 

49,44%, фінансування здійснювалося за рахунок коштів місцевих бюджетів 
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– 141282,85 млн грн та за рахунок коштів державного бюджету – 

144478,88 млн грн.  

 

Рис. 4.5. Коефіцієнт децентралізації бюджетного фінансування 

соціального захисту населення в Україні (за витратами), % 

Джерело: побудовано за даними Міністерства фінансів України. 
 

Слід зазначити, що фінансування соціального захисту та соціального 

забезпечення відбувається за рахунок субвенцій із державного бюджету 
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енергію, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, що виникла через 

невідповідність фактичної вартості теплової енергії та послуг з 

централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, які 

затверджувалися і погоджувалися органами державної влади чи місцевого 

самоврядування (1797, 98 млн. грн); субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

– 2632,0 млн грн.  

Однією зі значних проблем фінансування соціальних послуг і соціального 

забезпечення, що перешкоджають ефективному використанню бюджетних 

коштів, є приналежність суб'єктів надання соціальних послуг до різних 

міністерств, що регламентують їхню діяльність, а також відсутність 

розподілу функцій замовника та надавача соціальних послуг вразливим 

верствам населення. На центральному рівні органів виконавчої влади, крім 

Міністерства соціальної політики, до розв'язання проблем соціальної 

політики та соціального захисту також залучені Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство 

охорони здоров'я, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства, Міністерство фінансів, Пенсійний фонд 

України. Отже, це питання потребує законодавчого врегулювання.  

Сучасна сфера соціального захисту вступає в нову соціальну реальність 

із викривленим механізмом децентралізованого управління та фінансування, 

що не забезпечений реальним збільшенням фінансової спроможності громад 

і впровадженням необхідних нових інструментів. Украй суперечливі підходи 

щодо фінансування надання соціальної допомоги та підтримки, зважаючи на 

потреби та приналежність до визначеної вразливої категорії населення. 

Причиною цієї проблемної ситуації є невідповідність сформованої моделі 
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управління фінансування системи соціального захисту населення сучасному 

соціально-економічному контексту. 

Напрями удосконалення бюджетного фінансування системи соціального 

захисту населення в умовах децентралізації обумовлені необхідністю 

усунення існуючих недоліків, таких як: низька ефективність та якість 

соціальних послуг; невідповідність мережі бюджетних установ у сфері 

надання соціальних послуг її повноваженням; багаторівнева ієрархія мережі 

бюджетних установ; недофінансування установ у сфері надання соціальних 

послуг;низька ефективність механізму кошторисного фінансування, не 

пов'язаного з результатами діяльності бюджетних установ у сфері надання 

соціальних послуг; відсутність правової регламентації діяльності 

адміністрації бюджетної установи щодо розпорядження доходами від іншої 

діяльності, що спричиняє неефективне використання цих коштів; обмеження 

права споживача соціальних послуг на вибір постачальника послуг; фактичне 

виконання державою та місцевими органами влади функцій постачання та 

фінансування установ у сфері надання соціальних послуг.  

У таких умовах існує нагальна необхідність законодавчої регламентації та 

розроблення відповідного нормативно-правового акту, який би чітко 

розмежовував функції соціального захисту населення. В умовах 

децентралізації необхідно чітко визначити переліки соціальних послуг, що 

надаватимуться за рахунок бюджетних коштів на кожному ієрархічному рівні 

в кожній громаді, з урахуванням нормативів, закладених законодавством та 

стандартами надання відповідних соціальних послуг.  

Порівняльний аналіз міжнародної практики фінансової децентралізації в 

системі соціального захисту населення. 

Останні декілька десятиліть у різних країнах триває дискусія щодо 

доцільності та ефективності децентралізації фінансування та надання 

соціальних послуг населенню. Як свідчить зарубіжний досвід, багато країн 

мають окремі високоцентралізовані сегменти системи соціального захисту 

населення, інші ж – децентралізовані (табл. 4.8–4.9).  
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Таблиця 4.8 

Розподіл державних витрат на фінансування соціального захисту непрацездатності, інвалідності та людей 

похилого віку за рівнями бюджетів країн Європи (2016 р.) 

КРАЇНА 

Загальні державні витрати 

на соціальний захист населення  

Державні витрати на соціальний захист 

при інвалідності та непрацездатності 

Державні витрати на соціальний захист 

людей похилого віку 

Загальні  

державні 

витрати, 

 млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду, 

 млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади, 

 млн євро 

Витрати фондів 

соціального 

страхування, 

млн євро 

Загальні  

державні 

витрати,  

млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

млн євро  

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів влади, 

млн євро 

Витрати 

фондів 

соціального 

страхування, 

млн євро 

Загальні  

державні 

витрати,  

млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади,  

млн євро 

Витрати 

фондів 

соціального 

страхування, 

млн євро 

Бельгія 84 643,1 18 507,5 21 015,9 6 164,3 61 067,5 14 966,2 1 911,9 5 005,3 53,2 8 251,6 38 521,6 13 902,5 6 512,2 2 037,1 36 244,1 

Болгарія 6 121,8 657,9 - 324,8 5 235,5 101,2 100,1 - 1,1 - 4 583,0 15,0 - 87,3 4 481,0 

Чеська 

Республіка 
21 710,7 20 722,8 - 1 398,4 0,4 3 702,1 3 398,6 - 304,2 0,0 13 138,0 12 482,1 - 658,7 0,0 

Данія 64 805,0 39 838,7 - 54 288,7 6 325,8 12 843,3 4 609,1 - 12 567,3 0,0 23 359,7 20 949,3 - 19 967,6 0,0 

Німеччина 605 524,0 179 627,0 94 815,0 89 074,0 384 972,0 100 682,0 - - - - 290 108,0 - - - - 

Естонія 2 854,8 2 464,3 - 161,6 288,1 464,9 385,9 - 22,4 64,2 1 523,8 1 467,0 - 57,4 0,0 

Греція 35 985,0 7 690,0 - 784,0 27 511,0 2 622,8 30,0 - 755,0 1 837,8 27 836,9 6 315,0 - 26,0 21 495,9 

Іспанія 
188 289,0 17 429,0 10 998,0 6 165,0 153 697,0 26 611,0 1 453,0 2 601,0 986,0 

21 

571,0 
102 573,0 10 252,0 4 201,0 2 451,0 85 669,0 

Франція 
544 118,0 113 356,0 - 48 167,0 402 998,0 61 717,0 14 342,0 - 7 516,0 

41 

481,0 
301 844,0 61 413,0 - 7 185,0 245 450,0 

Хорватія 6 813,8 784,7 - 195,7 5 833,5 939,1 230,2 - 4,3 704,6 3 964,4 1,7 - 103,2 3 859,5 

Італія 
354 862,0 116 469,0 - 11 505,0 331 010,0 31 058,0 27 830,0 - 2 297,0 

27 

614,0 
227 075,0 54 026,0 - 2 331,0 223 400,0 

Латвія 2 996,5 605,4 - 283,2 2 316,7 547,7 95,6 - 22,4 466,8 1 793,4 214,7 - 78,9 1 669,1 

Литва 4 344,3 881,6 - 303,1 3 159,6 1 202,5 407,0 - 53,8 741,7 2 267,0 283,0 - 72,7 1 911,3 

Угорщина 16 308,3 4 407,6 - 800,0 11 761,1 3 181,3 505,1 - 37,9 2 643,8 8 183,6 594,7 - 206,0 7 384,8 

Нідерланди 
113 815,0 43 000,0 - 23 056,0 69 639,0 29 633,0 5 137,0 - 8 081,0 

17 

061,0 
47 069,0 13 515,0 - 2 513,0 43 692,0 

Австрія 76 226,8 38 087,3 7 696,8 6 734,2 43 147,8 6 706,5 - - - - 45 833,1 - - - - 

Польща 72 181,0 29 923,0 - 11 393,2 53 958,1 11 271,6 4 655,1 - 531,0 7 730,5 38 941,2 16 855,5 - 824,2 34 855,1 

Португалія 33 371,9 10 600,9 - 813,4 21 957,6 2 449,0 174,6 - 8,0 2 266,4 22 427,9 8 777,2 - 562,5 13 088,2 

Румунія 19 749,6 6 332,1 - 2 105,3 12 181,3 1 850,1 1 225,4 - 1 044,9 218,2 14 324,5 3 105,5 - 75,7 11 323,1 

Словенія 
6 740,1 2 752,9 - 392,5 4 953,7 924,8 260,0 - 76,6 663,3 3 836,1 1 131,7 - 54,8 3 700,5 

Словаччина 12 277,0 5 156,0 - 399,2 7 529,6 2 349,4 809,9 - 164,2 1 375,2 6 611,9 2 065,2 - 172,0 5 121,2 

Фінляндія 55 286,0 18 314,0 - 12 901,0 39 556,0 7 398,0 1 387,0 - 3 100,0 4 269,0 29 559,0 9 195,0 - 3 133,0 24 232,0 

Швеція 95 848,0 54 208,0 - 32 149,5 30 345,2 19 683,5 12 808,1 - 7 722,8 0,0 47 846,7 18 967,4 - 14 057,6 29 964,8 

Велика 

Британія 
378 533,9 323 461,2 - 86 258,4 - 60 311,4 53 778,0 - 6 617,6 - 206 377,2 170 328,7 - 36 048,5 - 

Норвегія 68 228,4 55 424,1 - 16 308,5 - 23 143,3 18 390,2 - 5 887,1 - 24 784,9 24 151,6 - 656,5 - 

Швейцарія 82 184,1 20 712,6 17 294,6 8 662,9 56 402,5 17 902,9 7 588,2 8 537,3 1 471,8 8 558,5 41 019,8 10 295,6 2 606,5 1 268,4 37 465,6 

Джерело: розраховано автором на основі: [262] 
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Соціальне забезпечення відрізняється від інших форм соціальної 

підтримки такими особливостями: 1) допомога надається одержувачам без 

будь-яких їхніхзустрічних зобов'язань (наприклад, без винагороди за роботу 

або послуги, що надаються); 2) соціальне забезпечення не базується на 

індивідуальній угоді між одержувачем та постачальником послуги (як, 

наприклад, у разі страхування життя), а стосується великих груп осіб і тому 

має колективний характер. Залежно від умов надання допомоги розрізняють 

системи, які засновані на перевірці нужденності(коли право на допомогу 

мають тільки особи, чий дохід або добробут нижчі за певний рівень) та які не 

враховують рівень доходів(у них отримання допомоги не залежить від 

загального рівня доходів або добробуту одержувача або його сім'ї). До 

особливої категорії умовних систем віднесено і ті системи, які, крім іншого, 

вимагають від одержувача і (або) його родичів, або сім'ї участі в конкретних 

державних (наприклад, освітніх або медичних) програмах.  

На фінансування системи соціального забезпечення країн світу 

витрачається 17,2% світового ВВП[146]. Проте ці витрати в основному були 

понесені країнами з високими рівнями доходів, тому такий середній показник 

не ілюстративний для більшості країн світу, що характерний для країн з 

низьким рівнем доходів і де на фінансування соціального забезпечення 

населення надаються значно менші ресурси. Альтернативним способом 

вимірювання, що краще характеризує ситуацію, є обчислення 

середньоарифметичного показника частки ВВП, який виділяється на 

соціальне забезпечення у різних країнах: він показує, що в середньому у світі 

держави витрачають на соціальне забезпечення 10,9% ВВП.  

Існує суттєва відмінність у структурі та обсягах витрат держав на 

соціальне забезпечення, що залежить від регіону, особливості організації 

системи та рівня економічного розвитку країни.  
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Таблиця 4.9 

Розподіл державних витрат на фінансування соціального захисту дітей та сім’ї, безробітних та тривалого догляду 

за рівнем бюджету (2016 р.) 

КРАЇНА 

Державні витрати  

з тривалого догляду 

Державні витрати на соціальний захист 

дітей та сім'ї 

Державні витрати на соціальний захист 

безробітних 

Загальні  

державні 

витрати,   

млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

 млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

 млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади,  

 млн євро 

Витрати 

фондів 

соціального 

страхування,  

млн євро 

Загальні  

державні 

витрати,  

 млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

 млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

 млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів влади,  

млн євро 

Витрати фондів 

соціального 

страхування,  

млн євро 

Загальні  

державні 

витрати, 

млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду, 

млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади, 

млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади, 

млн євро 

Витрати фондів 

соціального 

страхування,  

млн євро 

Бельгія 7 469,2 0,0 0,0 26,7 7 442,5 9 483,0 214,1 7 956,8 579,9 893,3 7 809,1 0,0 0,3 9,5 7 799,7 

Болгарія − − − − − 1 145,0 455,6 − 67,2 718,4 31,0 31,0 − − − 

Чеська 

Республіка 
1 008,1 1 007,9 − 0,3 0,0 1 855,7 1 642,9 − 264,7 0,0 337,3 336,9 − 0,4 0,0 

Данія 20,6 0,1 − 20,6 0,0 12 574,4 4 012,9 − 10 552,8 0,0 6 831,6 6 705,7 − 3 456,2 6 256,2 

Німеччина 58 355,0 : − − − 52 236,0 − − − − 51 895,0 − − − − 

Естонія 13,7 12,8 − 0,9 0,0 527,8 437,3 − 33,8 68,1 246,0 121,7 − 5,4 155,7 

Греція 3 067,9 0,0 − 0,0 3 067,9 1 091,3 877,0 − 0,0 214,3 853,4 0,0 − 0,0 853,4 

Іспанія 25 559,0 2 228,0 26,0 0,0 23 305,0 7 914,0 2 218,0 1 272,0 1 066,0 3 358,0 19 650,0 390,0 319,0 40,0 18 901,0 

Франція 34 441,0 781,0 − 0,0 33 660,0 53 020,0 1 200,0 − 13 488,0 42 182,0 43 956,0 6 029,0 − 0,0 39 626,0 

Хорватія 650,9 0,0 − 0,0 650,9 822,2 346,2 − 81,7 394,3 220,3 0,0 − 0,0 220,3 

Італія 45 011,0 550,0 − 190,0 44 271,0 26 032,0 15 666,0 − 3 872,0 11 167,0 19 719,0 14 838,0 − 147,0 19 571,0 

Латвія 42,6 0,8 − 0,7 41,2 302,6 280,3 − 23,3 0,0 132,1 0,0 − 8,5 123,7 

Литва 125,8 − − 9,7 116,1 392,8 76,2 − 53,8 262,8 192,5 61,8 − 3,0 127,8 

Угорщина 1 187,6 0,0 − 0,0 1 187,6 2 187,7 1 805,4 − 247,7 453,9 341,1 327,0 − 14,2 0,0 

Нідерланди 584,0 153,0 − 6,0 425,0 8 543,0 7 528,0 − 1 087,0 1 120,0 11 226,0 6 109,0 − 3 668,0 6 829,0 

Австрія 5 097,3 − − − − 8 118,5 − − − − 5 129,8 − − − − 

Польща 7 484,1 651,9 − 0,0 6 832,2 10 583,9 7 119,9 − 8 490,2 2 035,6 2 275,9 10,7 − 296,0 2 222,7 

Португалія 3 307,4 915,4 − 51,1 2 340,9 1 959,2 297,8 − 74,7 1 586,7 1 815,3 0,7 − 25,0 1 789,6 

Румунія 131,6 1,8 − 0,0 129,8 2 321,7 1 602,3 − 591,1 154,4 206,3 0,0 − 17,9 188,4 

Словенія 546,8 158,2 − 0,0 542,6 756,3 637,4 − 146,4 0,1 218,6 209,6 − 8,8 0,3 

Словаччина 660,9 3,9 − 0,1 656,9 1 015,0 997,1 − 19,4 0,0 177,8 0,0 − 4,2 182,4 

Фінляндія 1 613,0 0,0 − 0,0 1 613,0 6 853,0 1 620,0 − 4 299,0 2 961,0 5 504,0 3 082,0 − 608,0 5 064,0 

Швеція 1 270,4 1 270,4 − 0,0 0,0 11 394,6 7 998,6 − 4 098,5 0,0 5 991,4 5 082,6 − 949,1 0,0 

Велика 

Британія 
1 416,8 1 416,8 − 0,0 − 32 530,4 19 381,8 − 13 512,2 − 2 865,2 2 865,2 − 0,0 − 

Норвегія 677,5 677,5 − 0,0 − 12 234,2 5 521,5 − 7 078,1 − 1 859,2 1 859,2 − 0,0 − 

Швейцарія 1 887,4 480,0 111,1 42,8 1 750,3 3 005,7 162,3 1 289,5 1 442,2 346,8 7 423,9 475,2 760,2 158,8 6 657,8 

Джерело: [262] 
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Так, якщо країни Європи витрачають на соціальне забезпечення від 20 до 

30% ВВП, у більшості країн Азії на соціальну допомогу виділяється всього 

4–6% ВВП; велика частина цих коштів іде на фінансування охорони 

здоров'я, а не на грошові трансферти, що забезпечують захист доходів[427].  

Загалом державні витрати на соціальний захист населення становлять 

близько 40% загальних державних витрат у таких країнах, як Фінляндія, 

Норвегія, Швеція, Данія, Норвегія, Франція, Німеччина, Словаччина, Греція, 

Італія та Швейцарія. Найменшу частку державних витрат на соціальний 

захист, які становлять менше 30% загальних державних витрат, має Ісландія 

та Кіпр[262].  

Найбільша частка державного фінансування соціального захисту з 

місцевих бюджетів – у Данії – 56,5% загальних державних витрат. 

Переважна кількість країн має триканальну систему державного 

фінансування соціального захисту населення, а саме за рахунок коштів 

державного бюджету, місцевих бюджетів та фондів соціального 

страхування. Однак такі країни, як Бельгія, Німеччина, Іспанія, Австрія та 

Швейцарія здійснюють фінансування соціального захисту населення за 

рахунок коштів регіональних органів влади.  

Найвищий ступінь децентралізації фінансування з місцевих бюджетів 

соціального захисту інвалідності та непрацездатності мають Данія 

(коефіцієнт децентралізації за витратами становить 98,6%), Румунія (51,5%), 

Фінляндія (48,1%) та Швеція (37,6%). Найвищий ступінь централізації 

фінансування цієї функції у Бельгії, Болгарії, Ірландії та Португалії.  

Переважна частина країн Європи здійснює фінансування соціального 

захисту людей похилого віку за рахунок фондів соціального медичного 

страхування, а також за рахунок витрат центрального уряду. Тільки за 

рахунок державного бюджету здійснюються такі виплати в Австрії. Однак у 

Швеції та Данії частину таких функцій та повноважень передано місцевим 

громадам, де коефіцієнт децентралізації державного фінансування 

пенсійного забезпечення становить 31,7 та 85,2% відповідно.  
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Таблиця 4.10 

Розподіл державних витрат на фінансування соціального захисту дітей та сім’ї, безробітних та тривалого догляду 

за рівнем бюджету (2016 р.) 

КРАЇНА 

Державні витрати  

на соціальний захист у вирішенні житлового питання 

Державні витрати на соціальний захист соціального виключення 

(бездомні, мігранти та ін.) 

Державні витрати на науково-прикладні дослідження у сфері 

соціального захисту 

Загальні  

державні 

витрати,  

 млн євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

 млн євро 

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

 млн євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади,  

 млн євро 

Витрати 

фондів 

соціального 

страхування,  

млн євро 

Загальні  

державні 

витрати,  

млн. євро  

Витрати 

центрального 

уряду, 

 млн. євро  

Витрати 

регіональних 

органів 

влади,  

млн. євро 

Витрати 

місцевих 

органів влади, 

млн. євро 

Витрати фондів 

соціального 

страхування, 

млн. євро 

Загальні  

державні 

витрати,  

млн. євро 

Витрати 

центрального 

уряду,  

млн. євро  

Витрати 

регіональних 

органів 

влади, 

 млн. євро 

Витрати 

місцевих 

органів 

влади,  

млн. євро 

Витрати фондів 

соціального 

страхування, 

млн. євро 

Бельгія 713,1 0,0 664,8 49,0 0,0 4 924,7 2 337,3 365,2 3 191,2 416,7 713,1 0,0 664,8 49,0 0,0 

Болгарія 24,1 - - 24,1 - 29,5 - - 29,5 - 24,1 - - 24,1 - 
Чеська 

Республіка 
452,5 451,5 - 1,0 0,0 870,5 1 020,3 - 142,8 0,4 452,5 451,5 - 1,0 0,0 

Данія 1 930,1 1 316,2 - 1 927,7 0,0 5 826,2 1 850,3 - 4 652,7 57,9 1 930,1 1 316,2 - 1 927,7 0,0 

Німеччина 10 084,0 - - - - 20 125,0 - - - - 10 084,0 - - - - 

Естонія 4,8 0,0 - 4,8 0,0 34,1 6,8 - 27,3 0,0 4,8 0,0 - 4,8 0,0 

Ірландія 2 028,5 661,8 - 1 532,0 - 1 297,2 1 342,6 - 0,0 - 2 028,5 661,8 - 1 532,0 - 

Греція 33,0 33,0 - 0,0 0,0 377,8 373,0 - 3,0 1,8 33,0 33,0 - 0,0 0,0 

Іспанія 307,0 194,0 93,0 20,0 0,0 3 333,0 349,0 2 089,0 895,0 0,0 307,0 194,0 93,0 20,0 0,0 

Франція 21 567,0 21 285,0 - 56,0 581,0 23 415,0 8 305,0 - 15 776,0 0,0 21 567,0 21 285,0 - 56,0 581,0 

Хорватія 7,8 3,1 - 4,6 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 7,8 3,1 - 4,6 0,0 

Італія 701,0 636,0 - 125,0 0,0 5 134,0 2 883,0 - 2 469,0 81,0 701,0 636,0 - 125,0 0,0 

Латвія 27,7 0,0 - 27,7 0,0 89,6 0,7 - 88,9 0,0 27,7 0,0 - 27,7 0,0 

Литва 19,8 2,3 - 17,4 - 86,3 14,6 - 71,7 - 19,8 2,3 - 17,4 - 

Угорщина 186,8 167,4 - 19,4 0,0 823,2 885,9 - 269,4 0,0 186,8 167,4 - 19,4 0,0 

Нідерланди 3 373,0 3 371,0 - 2,0 0,0 13 127,0 6 928,0 - 7 694,0 512,0 3 373,0 3 371,0 - 2,0 0,0 

Австрія 397,8 - - - - 4 177,9 - - - - 397,8 - - - - 

Польща 193,3 4,7 - 192,5 0,0 1 041,5 462,6 - 991,0 0,0 193,3 4,7 - 192,5 0,0 

Португалія 58,4 47,6 - 10,7 0,0 408,2 71,0 - 10,2 327,0 58,4 47,6 - 10,7 0,0 

Румунія 12,6 22,6 - 5,0 0,0 288,2 213,2 - 73,7 1,3 12,6 22,6 - 5,0 0,0 

Словенія 9,1 0,0 - 9,1 0,0 339,6 298,9 - 90,1 0,0 9,1 0,0 - 9,1 0,0 

Словаччина 0,6 0,0 - 0,6 0,0 370,9 347,2 - 36,6 0,0 0,6 0,0 - 0,6 0,0 

Фінляндія 1 080,0 1 075,0 - 0,0 1 080,0 2 476,0 1 309,0 - 1 642,0 16,0 1 080,0 1 075,0 - 0,0 1 080,0 

Швеція 1 386,4 1 386,4 - 0,0 0,0 7 870,3 6 624,0 - 5 321,5 0,0 1 386,4 1 386,4 - 0,0 0,0 

Велика 

Британія 
29 067,2 31 188,1 - 28 344,8 - 38 802,7 38 897,8 - 0,0 - 29 067,2 31 188,1 - 28 344,8 - 

Ісландія 87,4 39,5 - 47,9 0,0 81,3 48,9 - 34,1 0,0 87,4 39,5 - 47,9 0,0 

Норвегія 434,0 332,1 - 151,0 - 3 466,7 2 857,8 - 2 523,9 - 434,0 332,1 - 151,0 - 

Швейцарія 159,6 50,9 81,2 29,8 0,0 9 101,6 1 656,5 3 878,4 4 224,0 0,0 159,6 50,9 81,2 29,8 0,0 

Джерело: [262]
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Крім цього, у Швейцарії та Німеччині державні витрати на пенсійне 

забезпечення здійснюються виключно соціальними фондами страхування. 

Бельгія та Іспанія витрачають на фінансування пенсійного забезпечення 

також кошти регіональних органів влади. 

Державні витрати на соціальний захист дітей та сім'ї тільки на 

центральному рівні здійснюються у таких країнах, як Ірландія, 

Нідерланди, Греція, Австрія. Найбільш децентралізоване фінансування цієї 

функції є у Франції, Хорватії, Польщі та Швеції. Проте Франція та Італія 

здійснюють фінансування соціального захисту дітей та сім'ї за активної 

участі та вагомої частки фінансування фондів соціального страхування.  

Розподіл державних витрат на фінансування соціального захисту 

безробітних здійснюється таким чином:  

– фінансування соціального захисту безробітних виключно за рахунок 

коштів центрального уряду здійснюється в Норвегії, Ісландії, Великій 

Британії, Швеції та Ісландії; 

– децентралізованими ці повноваження є в Данії та Австрії; Іспанія 

залучає до фінансування також регіональні органи влади;  

– найбільш активна участь соціальних фондів страхування 

у фінансуванні соціального захисту безробітних у Бельгії та Італії.  

Примітно, що у фінансуванні соціального захисту в частині вирішення 

житлового питання та захисту бездомних та мігрантів рівень участі 

соціальних страхових фондів є найменшим порівняно із тим, як ці суб'єкти 

фінансують інші соціальні функції. 

Децентралізоване фінансування соціального захисту у сфері вирішення 

житлового питання в Данії, Ірландії, Латвії, Литві, Польщі та Великій 

Британії. Витрати на соціальну допомогу у разі соціального виключення бере 

на себе держава у Австрії, Великій Британії та Німеччині. Місцеві органи 

влади найбільшу участь у фінансуванні соціальної допомоги у разі 

соціального виключення беруть у Бельгії, Франції, Італії, Польщі та Швеції.  
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Проведений аналіз децентралізації фінансування основних функцій 

соціального захисту у країнах Європи дає змогу зазначити про відсутність 

державної переваги у фінансуванні соціального захисту населення. 

Регіональні та місцеві органи влади здійснюють таке фінансування як за 

рахунок трансфертів із державного бюджету, так і за рахунок трансфертів 

соціальних фондів страхування та власних доходів територіальних громад. 

Так, наприклад, у Нідерландах місцеві органи влади фінансуються тільки за 

рахунок трансфертів із державного уряду для понесення витрат на 

соціальний захист населення. Водночас у Швейцарії понад 90% витрат 

фінансується за рахунок власних доходів місцевих органів влади та, 

в деяких випадках, із залученням коштів соціальних страхових організацій. 

Трансферти фондів соціального страхування отримують також місцеві та 

регіональні органи влади в Австрії, Фінляндії, Словаччині та Словенії[146]. 

Отже, з метою підвищення ефективності функціонування соціального 

захисту в умовах децентралізації в Україні доцільним є впровадження 

адресних технологій соціального захисту, які сприятимуть консолідації 

бюджетних витрат в умовах фінансової нестабільності, зокрема це:  

– перехід від категоріального принципу фінансування соціальної 

допомоги до фінансування заходів, що базуються на принципах адресності з 

урахуванням фінансово-економічного стану домогосподарств; 

– упровадження нових форм фінансування установ із надання 

соціальних послуг населенню (фінансування за принципом "ефективного 

контракту", соціальне замовлення та ін.); 

– підвищення відповідності мережі та кількості територіальних 

установ соціального захистуреальним потребам населення регіону та 

організаційно-економічному потенціалу. 

Окрім цього, з метою удосконалення бюджетного фінансування та 

підвищення його ефективності в умовах децентралізації існує необхідність у: 

– проведенні інвентаризації існуючої мережі установ сфери 

соціального захисту населення; 
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– розробленні пріоритетних переліків соціальних послуг, що мають 

бути забезпечені на кожному рівні; 

– упровадження ефективного механізму соціального замовлення як 

інструменту розвитку адресності системи соціального захисту населення та 

подальшого залучення до процесу надання соціальних послуг вразливим 

верствам населення некомерційних організацій та соціальних підприємців на 

конкурсній основі. 

 

4.3. Методологічний інструментарій оцінки процесів 

децентралізації державного фінансування системи охорони здоров'я 

 

Концептуальні підходи до оцінки рівня децентралізації в системі 

управління та фінансування охорони здоров'я для різних домінуючих 

моделей фінансування галузі (бюджетних та страхових) представлені в 

роботах експертів міжнародних організацій – ВООЗ[377], Світового 

банку[271,284], ОЕСР[335], Європейської Комісії тощо.  

Найчастіше для оцінки рівня фінансової децентралізації у сфері охорони 

здоров'я використовується показник частки витрат регіональних 

бюджетів[21]. Зокрема, такий методичний підхід представлений у роботах 

 Х. Давуді, Х. Джоу[264]. Однак такий кількісний показник характеризує 

тільки децентралізацію надання послуг та не відображає особливостей 

децентралізації нормативно-правового регулювання і фінансування системи 

охорони здоров'я. 

Так, відіграє свою роль залежність видатків місцевих бюджетів України 

від обсягу медичної субвенції, передача якої на місця означає високий 

рівень децентралізації повноважень, оскільки витрачання цих коштів 

контролюється центральними органами влади. Отже, при оцінці рівня 

децентралізації важливо більш детально досліджувати повноваження 

регіональних і місцевих органів влади: 
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а) нормативно-правове забезпечення функціонування системи 

охорони здоров'я (в тому числі, вимоги до обсягу, якості та доступності 

медичних послуг, натуральні та фінансові нормативи, рівень і структура 

витрат); 

б) прийняття рішення щодо фінансування як системи охорони 

здоров'я загалом, так і окремих функцій та повноважень; 

в) виконання функції фінансування різних видів медичної допомоги 

населенню за рахунок або власних коштів, або трансфертів від органів влади 

інших рівнів. 

Нормативно-правове регулювання та фінансове забезпечення охорони 

здоров'я може бути централізовано, а надання відповідних медичних послуг – 

передано на місця. Тож при оцінці рівня децентралізації необхідно також 

мати на увазі, що право витрачати кошти не завжди передбачає право 

приймати відповідні рішення. Разом із тим в умовах, коли витрати місцевих 

бюджетів регламентовані законами, ухваленими на центральному рівні, то 

навіть при сильній децентралізації кінцевих витрат реальну самостійність 

місцеві органи влади буде відсутня. 

розподілу функцій щодо фінансування охорони здоров’я між рівнями 

влади та іншими суб’єктами системи 

Отже, для оцінки рівня децентралізації фінансування охорони здоров’я між 

рівнями влади та іншими суб’єктами системи нами запропоновано 

методологічний підхід, що базується на використанні інтегральних 

коефіцієнтів за ознаками децентралізації визначених функцій та повноважень 

фінансування системи охорони здоров'я. За наявності ознаки децентралізації 

фінансування охорони здоров’я змінна дорівнює 1, за відсутності – 0. Така 

оцінка децентралізації дозволяє провести системну оцінку процесів 

децентралізації у фінансуванні системи охорони здоров'я за визначеними 

функціями та повноваженнями на центральному та місцевих рівнях влади.  

Інформаційною базою для оцінки децентралізації стали дослідження ОЕСР 

щодо інституційних характеристик формування системи охорони 
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здоров'я[312,362], зокрема, розподілу відповідальності, функцій між 

центральними, регіональними та місцевими органами влади, та функцій 

фінансування системи охорони здоров'я. За основу нами взятий 

запропонований ОЕСР розподіл функцій, повноважень та відповідальності 

між центральним, регіональним та місцевим органами влади, а також 

основними суб'єктами системи охорони здоров'я. При проведенні оцінки 

отриманих результатів необхідно враховувати деякі похибки: оцінка 

проведена тільки серед країн ОЕСР; обсяг інформації, зазначеної в 

дослідженнях ОЕСР щодо інституційних особливостей формування системи 

охорони здоров'я[312], виявився недостатнім для оцінки рівня 

децентралізації всіх можливих функцій та повноважень з фінансування 

охорони здоров'я; отримані дані мають разовий характер та виявляють 

минулі тенденції інституційних змін. 

Однак є підстави вважати, що отриманих нами результатів досліджень 

достатньо для виявлення найбільш загальних засад децентралізації 

фінансування системи охорони здоров'я та особливостей розподілу функцій 

та повноважень між різними рівнями влади та основними суб'єктами системи 

охорони здоров'я.  

Інтегральний коефіцієнт делегування функцій та повноважень 

фінансування системи охорони здоров’я пропонуємо визначати за такими 

формулами: 

,
1


=

=
l

j

iji kK       (1) 

де iK  – інтегральний коефіцієнт делегування функцій та повноважень 

щодо фінансування і-му суб'єкту системи охорони здоров'я та органів влади. 

kij – коефіцієнт делегування функцій та повноважень щодо фінансування 

країни суб'єкта системи охорони здоров'я. 
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ipx  – показник наявності делегування р-тих функцій та повноважень щодо 

фінансування і-му органу влади та суб'єкта системи охорони здоров'яj-ої 

країни; 

і – рівень влади суб'єкта системи охорони здоров'я, якому делеговано 

функції та повноваження щодо фінансування галузі, 9,...1=i  (для нашого 

розрахунку і= 9, що відповідає кількості рівнів влади та суб'єктів системи 

охорони здоров'я): 

і1 – парламент країни;  

і 2 – центральні органи влади; 

і 3 – регіональні органи влади; 

і 4 – місцеві (муніципальні) органи влади; 

і 5 – фонди обов'язкового медичного страхування; 

і 6 – фонди приватного медичного страхування; 

і 7 – державні та комунальні медичні установи; 

і 8 – приватні медичні установи; 

і 9 – інші суб'єкти системи охорони здоров'я; 

j – країна, 29,...1j = (для нашого розрахунку j= 29, що відповідає кількості 

країн ОЕСР, взятих для дослідження).  

p – вид функцій та повноважень, 14,...1=p  (для нашого розрахунку р = 

14, що відповідає кількості функцій та повноважень фінансування системи 

охорони здоров'я визначених ОЕСР, взятих для дослідження). 

p1 – встановлення ставок податків, надходження яких спрямовуються на 

охорону здоров'я;  

p2 – встановлення бази та ставок внесків на обов'язкове медичне 

страхування та інших соціальних внесків, надходження яких спрямовуються 

на охорону здоров'я; 
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p3 – визначення обсягів фінансування системи охорони здоров'я; 

p4 – розподіл фінансування між секторами галузі; 

p5 – розподіл фінансування між регіонами; 

p6 – встановлення методів оплати роботи та послуг лікарів; 

p7 – визначення методів оплати діяльності медичних установ; 

p8 – фінансування будівництва медичних установ; 

p9 – фінансування закупівлі обладнання; 

p10 – фінансування технічного обслуговування діючих медичних установ; 

p11 – фінансування первинної медичної допомоги; 

p12 – фінансування роботи медичних працівників у закладах амбулаторно-

поліклінічної допомоги; 

p13 – фінансування поточних витрат лікарень; 

p14 – визначення пріоритетних функцій громадської системи охорони 

здоров'я (основними пріоритетами громадської системи охорони здоров'я є 

такі функції: забезпечення збереження і зміцнення здоров'я населення, 

проведення соціально-гігієнічного моніторингу захворювань, 

епідеміологічного нагляду та біологічної безпеки, здійснення групової та 

популяційної профілактики захворюваності, боротьби з епідеміями та 

стратегічного управління з питань громадського здоров'я)[83]. 

Отримані результати дослідження також дозоляють зауважити, що підхід 

до розподілу функцій та повноважень за рівнями влади щодо фінансування є 

досить різним у досліджуваних країнах. Аналіз представлених результатів 

оцінки фінансування децентралізації в охороні здоров'я (табл. 4.11) 

дозволяють визначити, що найвищими коефіцієнти делегування функцій та 

повноважень із фінансування охорони здоров'я регіональним органам влади є  

у Великій Британії, Канаді (0,929), Австралії (0,857) та Туреччині, а 

найнижчими – в Німеччині, Угорщині та Словаччині.  

Концептуальну відмінність можна також спостерігати між країнами з 

домінуючим бюджетним та страховим механізмом державного фінансування 

галузі.  
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Таблиця 4.11  

Результати оцінки децентралізації функцій та повноважень 

фінансування охорони здоров’я різним рівням влади та суб’єктам системи у 

країнах ОЕСР 

Країна 

Коефіцієнт 

залучення   

парламенту 

Коефіцієнт 

залучення 

центрального 

уряду 

Коефіцієнт 

делегування 

регіональним 

органам 

влади 

Коефіцієнт 

делегування  

місцевим 

(локальним) 

органам 

влади 

Коефіцієнт 

делегування 

фондам 

обов’язкового 

медичного 

страхування 

Коефіцієнт 

делегування 

приватним  

фондам 

медичного 

страхування 

Коефіцієнт 

делегування 

державним / 

муніципальним  

медичним 

установам 

Коефіцієнт 

делегування 

приватним 

медичним  

установам 

КРАЇНИ З ПЕРЕВАЖНО БЮДЖЕТНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Австралія 0,286 0,929 0,857 - - 0,143 0,071 0,357 

Канада 0,214 0,286 0,929 0,286 - - 0,571 0,143 

Данія 0,286 0,714 0,214 0,571 - - 0,071 - 

Фінляндія 0,286 0,071 - 0,857 - - 0,071 0,357 

Греція - 0,786 - - - 0,286 0,071 0,143 

Ісландія 0,214 0,786 - 0,071 - - - 0,071 

Ірландія 0,214 0,857 - - - 0,143 - 0,214 

Нова 

Зеландія 
0,214 0,429 0,500 - - - - - 

Норвегія 0,500 - 0,429 0,071 - - - - 

Португалія 0,143 0,857 0,357 - - - - - 

Італія 0,143 0,714 0,643 - - - - - 

Іспанія - 0,071 0,786 - - - - - 

Швеція 0,143 0,429 0,786 0,286 - - - 0,071 

Велика 

Британія 
0,214 1,000 1,000 - - - - 0,500 

КРАЇНИ З ПЕРЕВАЖНИМ ФІНАНСУВАННЯМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

ЗА РАХУНОК ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

Австрія 0,357 0,500 0,643 0,357 0,143 0,286 0,071 0,071 

Бельгія 0,143 0,786 0,143 - 0,429 0,143 0,286 0,143 

Чехія - 0,714 0,286 0,286 0,214 0,429 0,286 0,357 

Франція 0,357 0,286 - - 0,500 - - - 

Німеччина 0,143 0,286 0,071 0,071 0,286 - 0,071 0,071 

Угорщина 0,429 0,286 0,071 0,214 0,071 - - - 

Японія 0,071 0,429 0,214 0,143 0,357 - - 0,286 

Республіка 

Корея 
0,071 0,286 - - 0,214 0,429 0,214 - 

Люксембург 0,214 0,143 - - 0,500 - - - 

Мексика 0,286 0,786 0,643 - 0,714 0,714 0,071 - 

Нідерланди 0,500 0,500 - - - 0,357 - 0,286 

Польща 0,286 0,571 0,357 0,429 0,357 - 0,214 0,286 

Словаччина 0,214 0,143 0,071 0,071 0,286 0,286 0,286 0,071 

Швейцарія 0,143 0,071 0,500 0,286 - 0,286 - 0,214 

Туреччина 0,214 1,000 - - 0,214 - - - 

Джерело: розрахунки автора. 
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Країни з домінуючим бюджетним механізмом фінансування галузі мають 

вищий рівень централізації фінансування галузі.  

Більша частина країн з бюджетним механізмом фінансування галузі 

делегує відповідні повноваження до рівня регіональних органів влади. Тільки 

дві країни Данія та Фінляндія мають високий рівень делегування місцевим 

органам влади. В цілому, за усіма країнами ОЕСР, коефіцієнт делегування 

функцій місцевим (локальним) органам влади є найвищим у Фінляндії, а 

найнижчим в Ісландії та Німеччині.  

Як видно з даних табл. 4.11 країни, з переважно страховим механізмом 

фінансування системи охорони здоров’я мають вищий рівень делегування 

функцій та повноважень фондам обов’язкового медичного страхування, а 

також приватним фондам медичного страхування, державним, комунальним 

та приватним медичним установам. Окремі країни частину функцій та 

повноважень з фінансування медичної галузі делегують також медичним 

установам, а саме відповідним асоціаціям, спілкам та корпораціям, у тому 

числі приватним. Це дає змогу говорити про функціонування зовсім різних 

моделей фінансування галузі. Найбільш активно залучені фонди 

обов'язкового медичного страхування до виконання функцій та повноважень 

щодо фінансування системи охорони здоров'я у Франції, Бельгії та Мексиці. 

Делегування функцій та повноважень публічним / муніципальним медичним 

установам найвище в Канаді (0,571), а приватним медичним установам – у 

Великій Британії (0,5). 

Окрім цього, з метою визначення рівня децентралізації за кожною 

окремою функцією та повноваженням у фінансуванні системи охорони 

здоров'я запропоновано визначити такі коефіцієнти:  
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де регKД  – коефіцієнт регіональної децентралізації р-ої функції та 

повноваження щодо фінансування охорони здоров’я; 

pjr  – показник наявності делегування р-ої функції та повноваження щодо 

фінансування охорони здоров’я регіональним органам влади j-ої країни. 
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     (4) 

де мKД  – коефіцієнт локальної (місцевої) децентралізації р-ої функції та 

повноваження щодо фінансування охорони здоров’я; 

pjg  – показник наявності делегування р-ої функції та повноваження 

фінансування охорони здоров’я  локальному (муніципальному) органу влади 

j-ої країни. 

Як свідчать результати дослідження (табл.4.12), вищі коефіцієнти 

регіональної децентралізації у країнах з бюджетним фінансуванням системи 

охорони здоров'я за функціями є: фінансування поточних витрат лікарень 

(0,38); визначення методів оплати діяльності медичних установ (0,43), 

фінансування закупівлі нового обладнання (0,32); фінансування технічного 

обслуговування діючих медичних установ (0,38); фінансування будівництва 

нових медичних установ (0,29), а найнижчі: встановлення ставок податків, 

надходження яких спрямовуються на охорону здоров'я (0,17), та визначення 

методів оплати послуг лікарів (0,11).  

У країнах із моделлю фінансування системи охорони здоров'я на 

засадах обов'язкового медичного страхування регіональним та місцевим 

органам влади делеговано значно менше функцій та повноважень, ніж у 

країнах із бюджетним фінансуванням медичної галузі. Це пояснюється 

делегуванням визначених функцій страховим фондам. Найвищим коефіцієнт 

регіональної децентралізації є за функціями фінансування будівництва 
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медичних установ (0,26), фінансування закупівлі обладнання (0,2), 

фінансування технічного обслуговування діючих медичних установ (0,23).  

 

Таблиця 4.12 

Результати оцінки децентралізації переліку основних функцій та 

повноважень фінансування охорони здоров'я у країнах ОЕСР 

Функції та повноваження фінансування системи  

охорони здоров'я 

Країни з переважно бюджетним 

фінансуванням  

охорони здоров'я 

Країни з переважним фінансуванням 

охорони здоров'я за рахунок 

обов'язкового медичного страхування 

Коефіцієнт 

регіональної 

децентралізації 

Коефіцієнт 

локальної 

(місцевої) 

децентралізації 

Коефіцієнт 

регіональної 

децентралізації 

Коефіцієнт 

локальної 

(місцевої) 

децентралізації 

Встановлення ставок податків, 

надходження яких спрямовуються  

на охорону здоров'я 

0,17 0,09 0,06 0,00 

Встановлення бази та ставок внесків на 

обов'язкове медичне страхування та 

інших соціальних внесків, 

надходження яких спрямовується  

на охорону здоров'я 

0,11 0,06 0,04 0,04 

Визначення обсягів фінансування 

системи охорони здоров'я 
0,23 0,12 0,10 0,10 

Розподіл фінансування між секторами 

галузі 
0,36 0,14 0,10 0,09 

Розподіл фінансування між регіонами 0,18 0,00 0,07 0,06 

Встановлення методів оплати роботи 

та послуг лікарів 
0,19 0,04 0,03 0,00 

Визначення методів оплати діяльності 

медичних установ 
0,43 0,10 0,07 0,04 

Фінансування будівництва  

медичних установ 
0,32 0,12 0,26 0,10 

Фінансування закупівлі  

обладнання 
0,32 0,11 0,20 0,10 

Фінансування технічного 

обслуговування діючих медичних 

установ 

0,38 0,08 0,23 0,13 

Фінансування первинної медичної 

допомоги 
0,25 0,17 0,04 0,04 

Фінансування оплати роботи медичних 

працівників у закладах амбулаторно-

поліклінічної допомоги 

0,39 0,09 0,04 0,04 

Фінансування поточних витрат 

лікарень 
0,38 0,08 0,11 0,07 

Визначення пріоритетних функцій 

громадської системи охорони здоров'я 
0,18 0,09 0,19 0,16 

Джерело: розрахунки автора. 
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Запропонований методичний підхід до оцінки децентралізації функцій 

та повноважень з фінансування системи охорони здоров'я дозволяє визначити 

управлінські та організаційно-економічні проекції рівня децентралізації як у 

окремій країні, так і загалом по ОЕСР. На відміну від існуючих, 

запропонований методичний підхід до оцінки децентралізації функцій та 

повноважень із фінансування системи охорони здоров'я дозволяє точніше 

визначити ефективність та оптимальність упровадженої в країні моделі 

децентралізації, а також підтвердити гіпотезу про те, що розподіл функцій, 

повноважень та відповідальності, прийняття відповідних управлінських 

рішень не завжди співпадають за ієрархічним рівнем та суб'єктом управління. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Проведено аналіз існуючого досвіду методів фінансування 

медичної допомоги як вагомої складової механізму формування та 

використання фіскального простору для охорони здоров'я, що впливає на 

ефективність використання бюджетних коштів, а також дієздатність 

функціонування різних типів медичних установ та якість надання медичних 

послуг. У рамках розпочатої реформи в Україні фінансування системи 

охорони здоров'я відбувається кардинальна зміна методів фінансування 

надання медичної допомоги, зокрема перехід від кошторисного методу 

фінансування медичних установ до фінансування медичних послуг. 

Ґрунтовний аналіз заходів реформування фінансування системи охорони 

здоров'я в Україні дав змогу визначити пропозиції щодо удосконалення 

методичних підходів до оплати медичної допомоги, зокрема обґрунтувати 

необхідність: врахування у тарифі оплати деталізованих статево-вікових 

еквівалентів надання медичної допомоги; приведення до відповідності 

визначення питомої одиниці послуги медичного обслуговування до націо-

нальних стандартів бухгалтерського обліку, де чітко визначені елементи 

витрат, об'єкт витрат, склад витрат, умови визнання витрат та принципи 
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калькулювання; розробки та впровадження пілотних проектів з метою 

визначення найбільш адекватних до українських реалій методів фінансування 

послуг первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної 

допомоги, та виявити їх вплив на ефективність використання бюджетних 

коштів та формування фіскального простору на рівні держави, а також 

місцевому рівні.  

2. Обґрунтовано критерії співвідношення засад централізації та 

децентралізації в системі державного фінансування системи охорони 

здоров'я: 1) системи зі страховим домінуючим механізмом фінансування 

охорони здоров'я є більш децентралізованими до рівня страхових фондів, 

порівняно з країнами з домінуючими бюджетними механізмами 

фінансування; 2) збільшення рівня участі держави у фінансуванні охорони 

здоров'я як правило має взаємозв'язок з підвищенням рівня централізації 

фінансування галузі; 3) відмінні принципи децентралізації можуть бути 

застосовані на етапах збору фінансових ресурсів, їх акумулювання та оплати 

медичної допомоги, а також щодо фінансування первинної медичної, 

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, остання з яких 

фінансується переважно на централізованому рівні. Процеси децентралізації 

фінансування зазвичай є частиною загальної стратегії розвитку системи 

охорони здоров'я країни, що може передбачати: делегування функцій та 

повноважень фінансування медичної допомоги регіональним та районним 

структурним підрозділам центральних виконавчих органів влади; 

децентралізацію до рівня місцевих органів влади; децентралізацію до рівня 

медичних установ; децентралізацію до рівня фондів медичного страхування. 

В окремих країнах визначено умови, за яких фонди медичного страхування 

мають майже повну автономію на місцевому рівні. 

3. Визначено, що ризиками децентралізації фінансування охорони 

здоров'я може бути: збільшення трансакційних витрат на охорону здоров'я, у 

тому числі витрат взаємодії та координації при прийнятті управлінських 

рішень між органами влади різних рівнів та суб'єктами системи охорони 
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здоров'я; децентралізація до рівня занадто малих територіальних громад 

може призвести до зменшення обсягів фінансування охорони здоров'я 

громади та неможливості покриття відповідних ризиків; зниження територі-

альної та фінансової доступності первинної та спеціалізованої медичної 

допомоги внаслідок обмеженості коштів місцевих бюджетів або неготовності 

персоналу низового рівня до прийняття відповідних управлінських рішень. 

4. Розроблено методологічний підхід до оцінки рівня децентралізації 

фінансування системи охорони здоров'я, що базується на розрахунку 

інтегральних коефіцієнтів за ознаками децентралізації визначених функцій і 

повноважень фінансування системи охорони здоров'я та за рівнями влади. 

Запропонований методологічний підхід до оцінки децентралізації дає змогу 

провести комплексну оцінку процесів децентралізації фінансування системи 

охорони здоров'я за визначеними функціями та повноваженнями 

(встановлення ставок податків, які спрямовуються на охорону здоров'я; 

встановлення бази та ставок внесків на обов'язкове медичне страхування та 

інших соціальних внесків, які спрямовуються на охорону здоров'я; визначення 

обсягів фінансування системи охорони здоров'я; розподіл фінансування між 

секторами галузі; розподіл фінансування між регіонами; встановлення методів 

оплати роботи та послуг лікарів; визначення методів оплати медичної 

допомоги у медичних установах; фінансування будівництва медичних 

установ; фінансування закупівлі обладнання; фінансування технічного 

обслуговування діючих медичних установ; фінансування первинної медичної 

допомоги;фінансування роботи медичних працівників у закладах 

амбулаторно-поліклінічної допомоги; фінансування поточних витрат 

лікарень; визначення пріоритетних функцій громадської системи охорони 

здоров'я) на центральному та місцевих рівнях влади, зокрема делегування 

функцій та повноважень регіональним та місцевим органам влади, фондам 

обов'язкового медичного страхування, приватним фондам медичного 

страхування, державним та муніципальним медичним установам, а також 

приватним медичним установам.  
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5. Результати проведеної оцінки рівня децентралізації фінансування 

системи охорони здоров'я на прикладі країн ОЕСР, дають можливість 

зробити висновки: вищі коефіцієнти регіональної децентралізації у країнах з 

бюджетним фінансуванням системи охорони здоров'я – за такими 

функціями: фінансування поточних витрат лікарень; визначення методів 

оплати діяльності медичних установ, фінансування закупівлі нового 

обладнання; фінансування технічного обслуговування діючих медичних 

установ; фінансування будівництва нових медичних установ, а найнижчі – 

за встановленням ставок податків, надходження яких спрямовуються на 

охорону здоров'я, та визначенням методів оплати послуг лікарів. У країнах 

зі страховим фінансуванням системи охорони здоров'я регіональним та 

місцевим органам влади делеговано значно менше функцій та повноважень, 

ніж у країнах із бюджетним фінансуванням медичної галузі. Це пояснюється 

тим, що значна частина функцій у таких країнах делегована страховим 

фондам. Отже, на відміну від існуючих, цей підхід до оцінки децентралізації 

функцій та повноважень фінансування системи охорони здоров'я дає 

можливість точніше визначити ефективність та оптимальність упровадженої 

в країні моделі децентралізації та визначити перспективні напрями розвитку 

галузі, а також ефективність використання фіскального простору для 

охорони здоров'я. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки четвертого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [94, 95, 

97, 158, 167, 172, 174, 182, 183, 188, 189, 190, 192]. 
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Розділ 5.  
 

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НОВА  

ФОРМА РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ 

 ДЛЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 

5.1. Дуалістична природа взаємодії держави та приватного сектора в 

системі фінансування охорони здоров'я 

 

Глобалізація та динамічність сучасного соціально-економічного розвитку 

різних країн перетворили активне довголіття у один із провідних критеріїв 

соціального прогресу, що обумовило підвищений рівень уваги державних 

діячів та науковців до проблеми пошуку альтернативних механізмів 

розширення фіскального простору для фінансування медичної галузі з метою 

збереження, підтримки, відновлення та поліпшення здоров'я населення 

крани. Відповідно до рекомендацій МВФ оцінку потенціалу розширення 

фіскального простору необхідно здійснювати за двома основними 

проекціями, такими як[231]: 

– фінансування – рівень доступу держави до можливостей залучення 

ринкового потенціалу на раціональних засадах; 

– стійкість – рівень можливості забезпечення державою стійкості 

державних фінансів з урахуванням боргових зобов'язань.  

Сьогодні все більша кількість країн та міжнародних організацій 

використовують принципи публічно-приватного партнерства в з метою 

досягнення Цілей Сталого Розвитку ООН до 2030 року (Sustainable 

Development Goals) та за прогнозами більшості науковців застосування таких 

механізмів у сфері охорони буде зростати[306]. Так, згідно з Резолюцією 

ООН, що зорієнтована на досягнення Цілей Сталого Розвитку, країнам 

необхідно стимулювати та заохочувати партнерські відносини між 

державним та приватним сектором, залучаючи при цьому суспільство та 

базуючись на досвіді, ресурсах та стратегіях такого партнерства[415]. У 

Адис-Абебському Плані Дій ООН щодо формування нових засад 

фінансування розвитку акцентовано увагу на вагомості розширення 
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фінансування Цілей Сталого Розвитку за допомогою фінансів приватного 

сектору в рамках механізмів публічно-приватного партнерства[222].  

Окрім цього, за оцінками ВООЗ, у сучасних механізмах фінансування 

охорони здоров'я від 20 до 40% коштів витрачаються неефективно[410]. Усі 

ці чинники актуалізують необхідність розширення фіскального простору для 

охорони здоров'я за допомогою залучення до фінансування, організації та 

надання медичних послуг приватного сектора. Із таких механізмів 

найпоширенішим у світовій практиці є публічно-приватне партнерство (далі 

– ППП). Визначення сутності та змісту терміна "публічно-приватне 

партнерство" і сьогодні залишається дискусійним (табл.5.1).  

Різні міжнародні організації визначають цей термін у контексті 

спеціалізації власної діяльності. Разом із тим у наведених визначеннях 

публічно-приватного партнерства знаходимо загальні риси, а саме: 

– залучення до реалізації проекту державного та приватного  партнера; 

– довгостроковий період реалізації проекту;  

– наявність спільної мети та відповідного розподілу ризиків між 

державним та приватним партнером; 

– державна власність на активи (об'єкти та обладнання) в кінцевому 

періоді реалізації проекту.  

Охорона здоров'я є однією із сфер, де реалізація проектів публічно-

приватного партнерства дозволяє підвищити ефективність функціонування 

як окремих медичних закладів та секторів, так і системи загалом. 

Найбільшого впровадження проекти публічно-приватного партнерства в 

охороні здоров'я набули упродовж останніх двадцяти років. 

Основними причинами, за яких державні партнери звертаються до 

механізмів публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я, є такі: 

необхідність побудови нової чи оновлення існуючої інфраструктури 

медичної галузі; обмеження бюджету на капітальні витрати; удосконалення 

необхідність поліпшення якості та ефективності медичної та немедичної 

допомоги; необхідність зменшення вартості послуг у сфері охорони здоров'я; 
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потреба додаткових послуг, розширення існуючого переліку медичних 

послуг та ін. [220].  

Таблиця 5.1 

Визначення терміна "публічно-приватне партнерство" 

Організація / 

нормативно-правовий 

акт 

Визначення 

Закон України  

"Про державно-

приватне  

партнерство" 

Співробітництво між державою Україна, Автономною Республікою Крим, 

територіальними громадами в особі відповідних державних органів та 

органів місцевого самоврядування (державними партнерами) та 

юридичними особами, крім державних та комунальних підприємств, або 

фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами), що 

здійснюється на основі договору в порядку, встановленому цим Законом та 

іншими законодавчими актами, та відповідає ознакам державно-приватного 

партнерства, визначеним цим Законом 

Європейський 

інвестиційний банк 

Договір між державним органом влади та приватним партнером, укладений 

з метою реалізації проекту та обслуговування публічної інфраструктури в 

межах довгострокового контракту 

Європейська 

Комісія 

Співробітництво між державними органами та бізнес-сектором, яке 

орієнтоване на забезпечення фінансування, будівництва, реконструкції та 

модернізації, управління та обслуговування інфраструктури чи надання 

послуг  

Міжнародний 

валютний фонд  

Механізми, відповідно до яких приватний сектор надає активи та послуги у 

сферах, які традиційно надавалися урядом та застосовуються для широкого 

кола проектів з метою розвитку економічної та соціальної інфраструктури  

Світовий банк 

Довгостроковий контракт між приватною стороною та державною 

установою для надання активів або публічних послуг, за умови реалізації 

якого приватна сторона несе значний ризик, а відповідальність за 

управління та винагорода обумовлені виконанням  

ОЕСР 

Довгострокова угода між урядом та приватним партнером, відповідно до 

якої приватний партнер надає та фінансує суспільні послуги з 

використанням основного капіталу та розподілом ризиків.  

Створені публічно-приватні партнерства можуть надавати суспільні послуги 

як у сфері інфраструктури, так і у соціальній сфері 

ВООЗ 

Партнерство між державним та приватним секторами як ефективний 

механізм використання їх переваг для вирішення  

проблем, які вони не можуть адекватно вирішити самостійно, зокрема щодо 

хвороб, що особливо впливають на якість життя населення країн, що 

розвиваються, де діяльність приватного сектора є недостатнім  

МОП 

Спільні відносини на добровільних засадах між МОП та одним або 

декількома партнерами, у тому числі приватними та недержавними 

суб'єктами, з метою здійснення спільної діяльності в інтересах усіх 

учасників 

МФК  

Механізм, який дозволяє уряду використовувати досвід та ефективні 

методи приватного сектора, залучає його капітал та стимулює розвиток, а 

також допомагає розподіляти ризики у державному та приватному 

секторах з метою найкращого управління ними та сприяє раціональному 

розподілу ресурсів для забезпечення найбільш вагомих потреб для 

розвитку  

Джерело: [46,317,315,349, 373, 374,396] 
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Відповідно до принципів, визначених Європейською Комісією[374], 

основна роль приватного сектора у проектах державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я полягатиме у: 

1) формуванні спільних інвестиційних ресурсів державного та приватного 

секторів для досягнення суспільно значущих результатів у системі охорони 

здоров'я; 

2) підвищенні ефективності використання об'єктів державної власності на 

основі підприємницької мотивації; 

3) удосконаленні та створенні нових систем та методів управління 

медичними закладами; 

4) зменшенні собівартості проектів будівництва, реконструкції та 

переобладнання медичних установ та їх інфраструктури; 

5) ефективному розподілі ризиків та підвищенні прибутковості проектів. 

У свою чергу роль держави при реалізації проектів державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я визначатиметься такими аспектами, як: 

1) розроблення та його регламентація, впровадження та реалізація проектів 

державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я; 

2) визначення переліку послуг, до яких можуть бути застосовані механізми 

державно-приватного партнерства;  

3) упровадження тільки таких проектів ДПП, які сприятимуть підвищенню 

якості надання медичних послуг населенню; 

4) забезпечення кращого визначення потреб та оптимального використання 

ресурсів держави, приватного партнера, громадських організацій та 

споживача медичних послуг; 

5) забезпечення сприятливих для приватного сектора умов щодо розвитку 

соціально-медичних проектів (наприклад, відведення землі для 

будівництва медичних центрів, клінік, діагностичних  центрів, 

реабілітаційних закладів);  

6) видача ліцензій на відкриття медичного та фармацевтичного бізнесу;  

7) надання державних гарантій; 
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8) стимулювання інноваційної діяльності через механізми конкуренції; 

9) забезпечення правового регулювання державно-приватно-суспільних 

відносин у розвитку системи охорони здоров'я. 

Роль громадських організацій у реалізації проектів державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я полягатиме у: 

– наданні необхідної інформації бізнес-структурам та державному сектору 

щодо локальних проблем у соціально-медичній сфері; 

– наданні допомоги приватному партнеру щодо подолання бюрократичних 

бар'єрів на місцевому рівні за реалізації проектів державно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я. 

Публічно-приватна взаємодія у сфері охорони здоров’я (рис. 5.1) може 

мати різні форми та проекції, які логічно представлено схемою відповідного 

континууму зміни.  

 

 

Рис. 5.1. Континуум публічно-приватної взаємодії в системі охорони 

здоров'я 

Джерело: [279] 

За визначенням провідного дослідника у сфері економіки охорони 

здоров'я Р. Атуна, впровадження партнерських механізмів між державою та 

приватним сектором може відігравати критично важливу роль у 
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забезпеченні як стійкості функціонування всієї системи охорони здоров'я, 

так і його фінансування. Так, науковець доводить, що існує певний 

"континуум" публічно-приватної взаємодії в системі охорони здоров'я, у 

якому з одного боку, починається трансформація державних медичних 

установ, а з іншого відбувається приватизація медичних закладів та їх 

перехід до приватної форми власності[279]. Між цими крайніми формами 

публічно-приватної взаємодії можуть існувати інші гібридні форми, такі як 

автономізація державних медичних установ, публічно-приватні 

партнерства. Базуючись на досвіді США, науковець доводить, що ППП 

можуть впроваджуватися як на первинному рівні медичної допомоги, так і 

на рівні спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги.  

Аналіз світової практики реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я дозволяє зробити висновок про 

унікальність процесу їх застосування у різних країнах, що обумовлено:  

1) особливістю побудови моделі фінансування та організації системи 

охорони здоров'я у країні;  

2) тенденціями економічного розвитку країни;  

3) структурою та організацією правової системи у країні;  

4) рівнем децентралізації та автономності управління медичними 

установами;  

5) домінуванням форм публічно-приватного партнерства у країні, а саме: 

договірних, інституційних чи суспільної взаємодії, а також розподілом 

відповідальності між державним та приватним секторами;  

6) переважними сферами та секторами реалізації проектів державно-

приватного партнерства: сферою фінансування системи охорони здоров'я; 

безпосередньо сферою надання медичної допомоги та послуг; сферою 

послуг, що забезпечують підтримку життєдіяльності медичної установи; 

сферою розробки, виробництва та поширення ліків і медичних препаратів; 

сферою медичної освіти та ін.;  
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7) типовими конкурсними процедурами, платіжними 

механізмами,поширеними у країні.  

За оцінками Pricewaterhouse Coopers та Інституту наукових досліджень у 

сфері глобального здоров'я сьогодні у світі більшість проектів публічно-

приватного партнерства впроваджені в розвинених країнах та у секторах 

економіки, не пов'язаних із охороною здоров'я. Проте проекти ППП  у 

медичній сфері впроваджують дедалі більше розвинених країн та країн, що 

розвиваються[220]. 

Дослідження процесів становлення та розвитку реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства за останні тридцять років дозволяє 

зазначити, що у сфері охорони здоров'я такі проекти спочатку 

реалізовувались переважно як інфраструктурні проекти, які надавали 

допоміжні послуги для медичних установ (рис. 5.2).  

 

Рис. 4.2. Взаємозв'язок складності реалізації проектів публічно-

приватного партнерства та медична ефективність за Р. Атуном 

Джерело: [279] 
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медичної допомоги. Так, упродовж останнього десятиріччя дедалі частіше 

укладаються проекти публічно-приватного партнерства з метою надання 

медичних послуг[217].  

Незважаючи на ці тенденції, загалом у світі сьогодні достатньо складно 

кількісно оцінити розмір ринку проектів публічно-приватного партнерства 

охорони здоров'я, що обумовлено рядом причин:  

– обмеженими статистичними даними оцінки реалізації проектів публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я; 

– різноманіттям моделей та форм, які визначаються різними країнами чи 

міжнародними організаціями як публічно-приватне партнерство; 

– існуванням світової практики об'єднання проектів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я із проектами в інших галузях, 

зокрема освіти, соціального захисту та соціального забезпечення. 

Однак, за оцінками IJ Global17, географічно найбільша частка проектів 

публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я була реалізована 

в Європі – 60%, у країнах Північної Америки – 15%, Азіатсько-

Тихоокеанського регіону – 10%, країнах Африки та Близького Сходу – разом 

теж близько 15% проектів публічно-приватного партнерства.  

Вибір стратегічного напряму та сфер реалізації проектів публічно-

приватного партнерства залежить від того, які завдання у певний момент є 

для країни пріоритетними. Якщо, наприклад, проблеми фінансування системи 

охорони здоров'я та необхідність модернізації медичних установ слугують 

перепонами для формування передумов сталого економічного зростання 

країни або регіонів, то, безумовно, перевагу буде надано розвитку проектів 

державно-приватного партнерства у цій сфері. 

У окремих дослідженнях реалізація проектів публічно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я частково ототожнюється із наданням 

медичної допомоги у приватних медичних установах. Однак, як доводить 
 

17 Статистичні дані IJ Global включають тільки дані щодо інфраструктурних проектів, 

проте також дані і щодо сфери охорони здоров'я, тому презентують найбільш повні на 

сучасному етапі дані.  



329 

 

 

ВООЗ[217], предмет та завдання діяльності приватних медичних установ та 

публічно-приватні партнерства відрізняються. Діяльність останніх 

спрямована на допомогу державному сектору із одночасним отриманням 

відповідної економічної вигоди для приватного сектора.  

Світова практика щодо проектів державно-приватного партнерства в 

системі охорони здоров'я свідчить про можливість його реалізації у таких 

формах, як: 

1) проектування, будівництво, експлуатація та управління 

інфраструктурою медичних установ (укладення угод публічно-приватного 

партнерства передбачає можливість виконання усіх або однієї з перелічених 

функцій); 

2) надання медичних послуг; 

3) управління медичною установою в цілому; 

4) розробка, виробництво та поширення нових медичних препаратів (ліків, 

вакцин та ін.); 

5) розробка та виробництво нової медичної техніки, інструментів та 

обладнання; 

6) послуги з медичних досліджень(лабораторні дослідження, МРТ, УЗД та 

ін.); 

7) надання немедичних послуг:  

7.1) послуги з охорони медичних установ; 

7.2) комунально-господарські послуги; 

7.3) організація харчування в медичних установах; 

7.4) транспортні послуги (у т.ч. перевезення автомобільним та 

авіатранспортом); 

7.5) збір, знешкодження, транспортування та розміщення медичних 

відходів (шкідливих та нешкідливих); 

7.6) організація і ведення бухгалтерського обліку; 

7.7) технічне обслуговування медичної техніки; 

7.8) прання білизни; 
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7.9) послуги цифрової економіки та технічне обслуговування 

інформаційних систем (BIM, BIG DATA та ін.; телемедицина, онлайн-

послуги – електронна реєстратура, заповнення медичних карток онлайн 

та впровадження технологічних інновацій як у сфері охорони здоров'я та 

соціальних послуг, так і в інших суміжних секторах економіки, 

роботизація); 

8) медична освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного 

персоналу. 

Згідно із класифікацією ВООЗ, публічно-приватні партнерства в охороні 

здоров'я поділено на дві групи. Перша група таких партнерств реалізується 

на мікро- та мезоекономічному рівні, а їх цілі визначаються відповідно до 

певних потреб. У такому випадку для здійснення проектів публічно-

приватного укладаються переважно довгострокові контракти, які 

поділяються на категорії[217]: 

– інфраструктурні публічно-приватні партнерства у сфері охорони 

здоров'я; 

– інтегровані публічно-приватні партнерства; 

– публічно-приватні партнерства на базі медичних закладів; 

– договори довгострокової оренди для вирішення визначених завдань. 

Друга група публічно-приватних партнерств у охороні здоров'я 

реалізується на національному рівні з метою досягнення суспільно важливих 

цілей тут виокремлюються такі основні категорії[217]:  

– публічно-приватні партнерства з метою здійснення НДДКР у сфері 

охорони здоров'я; 

– публічно-приватні партнерства для удосконалення доступу населення до 

визначеного переліку медичних послуг та товарів; 

– публічно-приватні партнерства, діяльність яких спрямована на суспільну 

пропаганду та підвищення обізнаності населення щодо суспільно 

небезпечних хвороб, здорового способу життя та ін.; 
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– публічно-приватні партнерства, діяльність яких спрямована на 

забезпечення регулювання та якості медичної допомоги, визначених товарів 

та послуг.  

Для різних видів медичної діяльності та медичних послуг (клінічних та 

неклінічних) можуть бути використані різні форми публічно-приватного 

партнерства, терміни реалізації проекту та ін. (табл. 5.2).  

Утім, наведені у табл. 5.2 ознаки реалізації проектів державно-

приватного партнерства можуть бути застосовані тільки щодо об'єктів 

медичних установ та їх інфраструктури.  

Натомість, для проектів державно-приватного партнерства у сфері 

розробки, виробництва та поширення нових медичних препаратів (ліків, 

вакцин та ін.), розробки та виробництва нової медичної техніки, інструментів 

та обладнання та медичної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

медичного персоналу доцільно застосовувати інші форми партнерств та види 

проектів.  

Аналіз світової практики реалізації проектів державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я дозволяє зазначити, що до процесу 

реалізації таких проектів зазвичай залучаються державні урядові установи, 

компанії медичного страхування, приватні комерційні підприємства та 

некомерційні організації. Роль та питома вага участі кожного із суб'єктів 

проекту ППП у медичній галузі є  різною.  

За прогнозами багатьох аналітиків, унаслідок загострення проблем 

фіскальної стійкості із одночасним зростанням потреб населення у 

медичних послугах чисельність проектів публічно-приватного партнерства 

у сфері охорони здоров'я, адаптуючись до економічних та демографічних 

особливостей розвитку, зростатиме у багатьох країнах. При цьому 

змінюватимуться також і сектори, і види діяльності, де такі механізми 

партнерства застосовуватимуться (рис. 5.3). 
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Таблиця 5.2  

Особливості реалізації проектів публічно-приватного партнерства у 

сфері діяльності медичних установ 

Сфера реалізації проектів  

публічно-приватного  

партнерства 

Послуги для виконання  

за проектом публічно-приватного партнерства 

Середній термін дії 

контракту публічно-

приватного  

партнерства 

Неклінічні послуги  

медичних установ 

Усі послуги з модернізації, переобладнання та 

обслуговування немедичної техніки та 

обладнання, матеріально-технічне забезпечення 

та поточні ремонтні роботи, харчування, прання 

білизни, а також кадрове забезпечення медичних 

установ за відповідним профілем діяльності 

1–3 роки 

Послуги клінічної 

підтримки 

(медичні клінічні 

лабораторії,  

діагностичні центри та ін.) 

Усі послуги з модернізації, переобладнання та 

обслуговування лабораторної  

і діагностичної техніки та обладнання, поточні 

ремонтні роботи, а також кадрове забезпечення 

медичних установ за відповідним профілем 

діяльності 

5–10 років 

(із можливістю 

подовження тривалості 

проекту) 

Первинна  

медична  

допомога  

(ПМД) 

Медичні послуги, у тому числі лікування, що 

входять до переліку послуг первісної медичної 

допомоги. 

Амбулаторні медичні маніпуляційні послуги, 

зокрема вакцинація населення. 

Послуги із матеріально-технічного  

забезпечення центрів ПМД 

5–10 років 

(із можливістю 

подовження тривалості 

проекту в разі 

визначення  

високого рівня 

задоволення  

хворих, які прикріплені 

до відповідних центрів 

ПМД) 

Спеціалізована 

медична  

допомога 

 

Медичні послуги, у тому числі лікування, що 

входять до переліку послуг відповідної медичної 

діяльності. 

Обслуговування лабораторної та діагностичної 

техніки й обладнання, поточні ремонтні роботи, 

кадрове забезпечення медичних установ за 

відповідним  

профілем діяльності 

5–10 років 

(за винятком послуг 

променевої терапії; 

строк дії контракту 

становить15– 

20 років) 

Проект державно-

приватного  

партнерства для  

медичної установи за 

типом "повного життєвого 

циклу" 

Проектування та будівництво медичної установи 

та її інфраструктури, послуги  

з установки, експлуатації, ремонту,  

модернізації обладнання та устаткування 

медичного і немедичного, усі види  

клінічних та доклінічних медичних  

послуг, управління медичною установою, 

матеріально-технічне забезпечення 

20–30 років 

Передавання на зовнішнє 

приватне управління 

медичної  

установи 

Управління медичною установою та (або) 

мережею медичних установ, іноді до проекту 

включається можливість надання медичних та 

допоміжних клінічних  

медичних послуг 

3–5 років (із 

можливістю 

подовження тривалості  

проекту) 

Джерело:[137,373]  
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Рис. 5.3.Сучасні та перспективні види діяльності публічно-приватних 

партнерств у сфері охорони здоров'я 

Джерело:[220] 

Частину проектів публічно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров'я, які було розпочато, не було реалізовано або вони не досягли цільових 

результатів діяльності, що було спричинено таким: 

– не було обрано правильні пріоритети та види діяльності для публічно-

приватного партнерства; 

– не були визначені цілі, що стимулювали би бізнес до діяльності в 

середньостроковій та довгостроковій перспективах; 

– були обрані надмірно вузький об'єкт проекту ППП, незначний перелік 

послуг; 

– були невірно визначені прогнози щодо соціально-економічних 

перспектив розвитку; 

– не було враховано потенціал державного та (або) місцевих бюджетів для 

покриття фіскальних ризиків для реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства; 

– було неправильно визначено платоспроможність попиту населення щодо 

отримання послуг за проектом публічно-приватного партнерства; 

П
р

о
ф

іл
ак

ти
к
а 

за
х
в
о

р
ю

в
ан

ь
 

Н
ев

ід
к
л
ад

н
а 

м
ед

и
ч
н

а 
д
о

п
о

м
о

га
 

П
ер

в
и

н
н

а 
м

ед
и

ч
н

а 
д
о

п
о

м
о

га
 

С
п

ец
іа

л
із

о
в
а
н

а 
ам

б
у
л
ат

о
р
н

а 
м

ед
и

ч
н

а 
д

о
п

о
м

о
га

 

С
та

ц
іо

н
ар

н
а 

м
ед

и
ч

н
а 

д
о

п
о

м
о

га
 

Д
іа

гн
о

ст
и

ч
н

і 
д
о

сл
ід

ж
ен

н
я
 

Ш
в
и

д
к
а 

м
ед

и
ч

н
а 

д
о

п
о

м
о

га
 

Р
еа

б
іл

іт
ац

ій
н

а 
м

ед
и

ч
н

а 
д
о

п
о

м
о

га
 

Д
о
в
го

тр
и

в
ал

и
й

 м
ед

и
ч

н
и

й
 д

о
гл

я
д

 

С
ес

тр
и

н
сь

к
а 

д
о

п
о

м
о

га
 

Д
о
п

о
м

о
га

 в
д

о
м

а 

Д
о
п

о
м

іж
н

і 
п

о
сл

у
ги

 

Перспективні  

сфери  

для реалізації ППП  

Перспективні сфери  

для реалізації ППП  

у майбутньому 
Цільові види діяльності  

переважного числа сучасних ППП  



334 

 

 

– не було подолано опортуністичних настроїв громади, бізнесу 

суспільства. 

За останнє десятиріччя в Україні, як і у світі загалом, зросла увага до 

використання партнерства як конструктивної взаємодії органів влади, бізнесу 

та некомерційних організацій при вирішенні завдань розвитку охорони 

здоров'я. Зміна способів та джерел фінансування витрат на охорону здоров'я 

як одного із ключових засад її реформування вимагає детального аналізу та 

комплексного підходу. Наразі очевидно, що реформування та впровадження 

нових підходів у системі охорони здоров'я України щодо його фінансування, 

управління та виконання окремих непрофільних функцій можуть відбутися 

тільки за участі бізнесу з урахуванням інтеграції інтересів держави, бізнесу 

та пацієнтів. Тому багатоваріантність публічно-приватної взаємодії у сфері 

охорони здоров'я може бути побудована тільки на основі вибору найбільш 

ефективних форм співробітництва та інтеграції інтересів держави, бізнесу та 

пацієнтів.  

У вітчизняному законодавчому полі для визначення механізмів публічно-

приватної взаємодії використовується термін "державно-приватне 

партнерство". Відповідно до Закону України "Про державно-приватне 

партнерство" охорона здоров'я визначена як одна із потенційних сфер 

застосування механізмів державно-приватного партнерства в Україні. При 

реалізації державно-приватного партнерства в охороні здоров'я передбачено 

виконання однієї або кількох таких функцій[46]: проектування; 

фінансування; будівництва; відновлення (реконструкції, модернізації); 

експлуатації; пошуку;обслуговування, а також інших функцій,пов'язаних із 

виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного 

партнерства. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону державно-приватне 

партнерство – це співробітництво між державою Україна, територіальними 

громадами в особі відповідних органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (державними партнерами) та юридичними особами, крім 
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державних та комунальних підприємств, або фізичними особами – 

підприємцями (приватними партнерами), що здійснюється на основі 

договору в порядку, встановленому цим Законом та іншими законодавчими 

актами. Частина перша статті 5 передбачає, що у межах здійснення державно-

приватного партнерства можуть укладатися договори про: концесію, спільну 

діяльність та інші договори[46]. Таким чином державно-приватне партнерство 

в Україні є договірним. 

Проте такі принципи та засади нормативно-правового забезпечення значно 

зменшують потенційну можливість упровадження механізмів державно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я в Україні, а саме 

обмежують використання: 

– механізмів державно-приватного партнерства на основі заснованого на 

використанні інституційних механізмів; 

– механізмів державно-приватного партнерства, заснованого на механізмах 

суспільної взаємодії 

– використання механізмів ДПП у сфері надання медичних послуг, 

розробки, виробництва та поширення нових медичних препаратів, у сфері 

медичної освіти тощо.  

Державно-приватне партнерство на основі договірних механізмів є 

договірними стосунками в рамках партнерства, що не вимагають створення 

юридичної особи, оформлені шляхом укладання угод про співпрацю або 

іншими договорами відповідно до чинного цивільного та господарського 

законодавства. Державно-приватне партнерство, засноване на використанні 

інституційних механізмів, передбачає організаційно-економічні відносини 

учасників, що вимагають утворення нової юридичної особи або інституційної 

конструкції. Державно-приватне партнерство, засноване на механізмах 

суспільної взаємодії, передбачає формування органів суспільного управління, 

до складу яких включаються представники приватного бізнесу та громади, 

яким передаються повноваження з управління діяльністю та майном медичної 
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установи. у такому випадку механізми подібних партнерств широкі 

отримують ширші предмет, об'єкт та завдання реалізації проекту. 

Із цих причин для дослідження таких проектів доцільним, на нашу думку, є 

використання саме терміна "публічно-приватне партнерство". 

Нормативно-правові акти, що регулюють процес створення та реалізації 

проектів державно-приватного партнерства, містять певні суперечності, що 

потребують узгодження, зокрема, у сфері охорони здоров'я це такі:  

– неврахування специфіки різних видів діяльності галузі та медичної 

допомоги при реалізації проектів державно-приватного партнерства; 

– особливості організаційно-правового статусу та власності закладів 

системи охорони здоров'я при реалізації проектів державно-приватного 

партнерства; 

– безоплатність надання медичних послуг населення та неможливість 

упровадження додаткової плати за медичні послуги як компенсаційних 

платежів – відшкодування понесених витрат приватному партнеру за 

проектом ДПП, відповідно до норм чинного законодавства; 

– декларативний характер окремих норм та положень актів, що регулюють 

державно-приватні партнерства; 

– не визначено перелік видів діяльності, робіт та послуг медичної галузі, 

що можуть бути здійснені на засадах публічно-приватного партнерства. 

Як зазначалося вище, Закон України "Про державно-приватне 

партнерство" визначає охорону здоров'я як одну із сфер реалізації проектів 

державно-приватного партнерства. Окрім цього, Закон України "Про 

концесії" визначає, що в концесію можуть передаватися, крім іншого, 

об'єкти державної або комунальної власності сфери охорони здоров'я. 

Відповідно до цього Закону вибір концесіонерів повинен здійснюватися 

основному на тендерній основі. Однак у Переліку державного майна, яке 

може бути передане в концесію, затвердженому КМУ, об'єкти охорони 

здоров'я відсутні. 
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Тому на сьогодні багато питань вимагають додаткових досліджень, 

зокрема, науковців та експертів сфери охорони здоров'я, економіки, 

бюджетного планування і державного управління. Це:  

– обґрунтування необхідності застосування механізму державно-

приватного партнерства в системі охорони здоров'я за окремими видами 

медичної діяльності та видами послуг;  

– виявлення інституційних передумов діяльності державно-приватного 

партнерства та його нормативно-правового забезпечення у сфері охорони 

здоров'я;  

– визначення зон потенційної реалізації проектів державно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я між державним та приватним секторами на 

основі принципів конкуренції та розподілу ризиків;  

– оцінка потенційної ефективності реалізації державно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я, у тому числі поряд із іншими видами 

державних інвестиційних проектів;  

– розроблення пропозицій щодо вдосконалення взаємодії та розвитку 

партнерства держави і бізнесу у сфері охорони здоров'я та ін. 

Отже, використання проектів публічно-приватного партнерства може 

сприяти розширенню фіскального простору для фінансування охорони 

здоров'я. Сьогодні у світі накопичено значний досвід упровадження різних 

форм та моделей публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я. 

Однак в Україні такі механізми партнерської взаємодії держави та 

приватного сектора у медичній галузі й досі не набули значного поширення. 

Проте повністю дублювати світові моделі, форми та особливості реалізації 

проектів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я у нашій 

країні може не дати необхідного результату. Разом із тим функціонування 

системи охорони здоров'я пов'язане із надмірно високими суспільними, а 

також значними комерційними та політичними ризиками. Поспішне, 

неврегульоване впровадження проектів ППП у цій сфері в Україні може 

сьогодні призвести до економічних втрат для уряду та приватного сектора, а 
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також соціальних втрат для суспільства. Тому наразі виникла нагальна 

необхідність розроблення і впровадження нових підходів та інструментів 

інституційного, нормативно-правового та методичного забезпечення 

реалізації проектів публічно-приватного партнерства в Україні. 

5.2. Інституційні засади фінансування проектів публічно-

приватного партнерства в охороні здоров'я  

Базовою передумовою успішної реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства у різних секторах економіки та соціальної сфери є створення 

відповідного інституційного та нормативно-правового середовища. В Україні 

основні інститути такого середовища перебувають сьогодні на етапі 

формування та розвитку. Частково нормативно-правове підґрунтя для 

реалізації публічно-приватних партнерств (ППП) в Україні уже сформовано, 

розроблена методична регламентація їх діяльності, оцінки ризиків та 

ефективності впровадження проектів публічно-приватного партнерства18. 

Однак імплементація цих методичних засад у практичну площину 

функціонування окремих секторів економіки та соціальної сфери, що 

визначені Законом України "Про державно-приватне партнерство" як основні 

для впровадження таких інструментів,не сприяють його поширенню та 

розвитку таких сфер. Тому існує нагальна потреба щодо дослідження 

провідного зарубіжного досвіду стосовно формування інституційного 

середовища реалізації проектів ППП та визначення можливості адаптації 

його принципів до формування нормативно-правової бази та особливостей 

розвитку різних секторів економіки та соціальної сфери України, у тому 

числі охорони здоров'я. 

Ґрунтовний аналіз нормативно-правових актів, що регулюють реалізацію 

проектів публічно-приватного партнерства, дає змогу зробити висновок, що 

 
18 Терміни "публічно-приватне партнерство" та "державно приватне партнерство" у розділі 

застосовуються як синоніми. Оскільки у чинному законодавстві України застосовується термін 

"державно-приватне партнерство".  
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у країні сформоване інституційне середовище, яке характеризується 

великою кількістю документів що регулювання реалізації таких договорів, 

які дублюють окремі положення чи навіть суперечать одні одним. Однак 

норм, що сприяли би розвитку інституційного середовища публічно-

приватного партнерства, бракує. Втім, така ситуація характерна не тільки 

для України. 

На думку провідних експертів ПРООН[113] з питань розвитку публічно-

приватного партнерства, надмірна кількість регламентуючих документів 

може стати вагомим бар'єром для поширення публічно-приватних партнерств 

як інструменту розвитку економіки та соціальної сфери. Тому з метою 

забезпечення врегулювання нормативно-правового середовища реалізації 

зазначених проектів вважаємо за доцільне впровадження типових 

(модельних) договорів публічно-приватного партнерства в Україні. 

Використання типових (модельних) договорів дає можливість якісно 

виробити нові норми, такі, що зважають на специфіку сучасних договірних 

відносин публічно-приватного партнерства. Держава, приймаючи ці норми, 

має право частково їх видозмінювати, адаптувати до особливостей 

функціонування окремих галузей економіки та соціальної сфери або в 

односторонньому порядку відміняти, якщо вони виявляться 

малоефективними. Система типових (модельних) договорів характеризується 

властивостями "гнучкості", що дають змогу застосовувати модельні норми 

державам з різними історичними та правовими традиціями. 

Типові (модельні) договори публічно-приватного партнерства – це 

рекомендаційні модельні нормативні акти, призначені для застосування у 

процесі розроблення конкретних галузевих договорів публічно-приватного 

партнерства, що імплементуються в національне законодавство за 

встановленими процедурами. 

Отже, у різних секторах економіки та соціальної сфери України можуть 

бути запропоновані такі види типових договорів, які забезпечуватимуть 
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регламентацію реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері 

інноваційної діяльності, а саме:  

1) типові (модельні) договори про спільну діяльність;  

2) типові (модельні) договори про публічно-приватне партнерство;  

3) типові (модельні) договори концесії та оренди. 

Щодо формування останнього виду договорів постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 643 затверджено типовий 

концесійний договір, відповідно до якого мають бути визначені: права та 

обов'язки сторін договору; предмет та об'єкт концесійного договору; 

кошторис витрат на фінансування; порядок виконання робіт та приймання 

створених об'єктів; розв'язання спорів, що виникають з концесійного 

договору; порядок припинення дії, зміни умов і розірвання концесійного 

договору; страхування об'єкта концесії; умови використання праці 

працівників – громадян України; порядок використання амортизаційних 

відрахувань; умови встановлення цін та тарифів; умови та обсяги поліпшення 

об'єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень. Поряд із 

типовим концесійним договором у вітчизняному нормативно-правовому 

середовищі існують такі акти типових договорів, що потенційно можуть 

регулювати відносини публічно-приватного партнерства: типовий договір 

оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (наказ 

Фонду державного майна України від 23.08.2000 р. № 1774), типовий договір 

оренди землі (постанова КМУ від 03.03.2004 р. № 220). 

Незважаючи на створені правові засади формування типових договорів 

реалізації окремих форм публічно-приватного партнерства, на наш погляд, 

доцільно розробити та затвердити типові форми договорів для інших форм 

ППП та визначених секторів економіки та соціальної сфери їх реалізації, що 

відповідає досвіду країн з високим рівнем застосування механізмів ППП. 

Так, значна кількість типових договорів публічно-приватного партнерства 

впроваджена у Великій Британії, Австралії, Індії, Німеччині, Нідерландах та 
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США. У Франції типові договори публічно-приватного партнерства окремо 

розробляються та впроваджуються на муніципальному рівні. 

Досвід окремих країн свідчить про те, що доцільним є розроблення 

спеціальних типових договорів публічно-приватного партнерства, які 

повинні врахувати набор виконуваних функцій, сферу реалізації проекту 

публічно-приватного партнерства та інші їх особливості[2367]. Базові 

розділи типового договору про публічно-приватне партнерство повинні 

відповідати таким вимогам: договір про публічно-приватне партнерство є 

дійсним тільки в тому випадку, якщо в тексті прямо зазначається, що це є 

договір про публічно-приватне партнерство і він відповідає чинним нормам 

законодавства України, типові форми договорів про публічно-приватне 

партнерство має затверджувати Кабінет Міністрів України; договір про 

публічно-приватне партнерство повинен здійснюватися на підставі рішення 

уповноваженого державного органу у разі реалізації проекту публічно-

приватного партнерства в рамках відповідної галузі або адміністративно-

територіальної одиниці та в межах компетенції державного органу; договір 

про публічно-приватне партнерство набуває чинності після обґрунтування 

приватним партнером, можливості повернення кредитних коштів та 

необхідних договорів з кредитно-фінансовими організаціями щодо 

отримання грошових коштів для виконання зобов'язань, визначених 

договором, що потребує регламентації отримання банківської гарантії про 

завершення робіт за договором про ППП; один договір про публічно-

приватне партнерство з приватним партнером можуть укладати декілька 

державних партнерів. 

Якщо договір про публічно-приватне партнерство укладають декілька 

державних партнерів, представники державних партнерів у письмовій формі 

укладають договір про взаємодію у реалізації проекту публічно-приватного 

партнерства, що має включати: визначення суб'єкта (представника 

державного партнера), відповідального за всі дії у рамках підготовки і 

реалізації угоди про публічно-приватне партнерство; порядок ухвалення 
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ними рішень у випадку, якщо необхідне спільне прийняття рішення 

державних партнерів; порядок покриття державними партнерами необхідних 

витрат; у випадку якщо договір про публічно-приватне партнерство потребує 

активної участі декількох державних партнерів, учасником цільової компанії 

(SPV) можуть стати всі ці державні партнери або хто-небудь із цих 

державних партнерів[259]. 

Інформація про укладений договір про публічно-приватне партнерство, 

зміни в ньому та його припинення доцільно вносити у Національний реєстр 

договорів про публічно-приватне партнерство, що обумовлює нагальну 

необхідність створення такого реєстру в Україні. 

При підготовці проекту договору про публічно-приватне партнерство 

обов'язково мають бути передбачені такі аспекти:  

1) предмет та об'єкт договору про публічно-приватне партнерство;  

2) мета договору про ППП;  

3) термін дії договору про публічно-приватне партнерство;  

4) обсяг, зміст та види робіт і (або) послуг за договором про ППП;  

5) терміни виконання видів робіт і (або) надання послуг за договором 

про публічно-приватне партнерство;  

6) порядок створення (будівництво, реконструкція) та (або) 

експлуатація, управління об'єкту договору про ППП (порядок формування 

акту про початок робіт за договором публічно-приватного партнерства; 

актів контролю усіма партнерами процесів проектування та будівництва 

(реконструкції) об'єкта договору ППП; актів експлуатаційної готовності 

об'єкту договору ППП та його технічного обслуговування; актів 

завершення робіт за договором про ППП)[267];  

7) повноваження та обов’язки учасників (сторін) договору про публічно-

приватне партнерство;  
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8) порядок створення, повноважень, функціонування та ліквідації 

цільової компанії (SPV) реалізації проекту публічно-приватного 

партнерства за існування нагальної необхідності;  

9) фінансова модель договору та інші фінансові питання, зокрема 

порядок розрахунків між сторонами ППП, умови фінансового закриття 

договору ППП, а також особливі умови рефінансування витрат за 

договором ППП, порядок індексації рівня цін, суми платежу за 

експлуатаційну готовність об'єкта договору ППП, визначення цін, які не 

підлягають індексації[106];  

10) розподіл між державним та приватним партнером доходів у зв'язку із 

здійсненням діяльності, передбаченої договором ППП, а також порядок 

визначення та отримання надприбутків, участь учасників договору ППП у 

надприбутках, визначення середньозваженої доходності власного капіталу 

та ін.; 

11) розподіл ризиків за усіма стадіями реалізації проекту ППП та його 

учасниками відповідно до Постанови КМУ від 16.02.2011 р. № 232; 

12) державні гарантії, що надаються учасникам (сторонам) договору 

проекту ППП згідно із постановою КМУ від 17.03.2011 р. № 279; 

13) ресурси державного партнера, що передаються приватному 

партнеру, а також порядок передачі цих ресурсів; 

14) право власності на об'єкт договору публічно-приватного 

партнерства, а також на нематеріальні активи, пов'язані з договором 

(ліцензії, дозволи та інша документація), розподіл часток державного та 

приватного партнерів у праві власності на зазначений об'єкт, умови та 

момент виникнення таких прав; 

15) порядок повернення ресурсів державного партнера та знову 

створеної в результаті виконання договору ППП власності, необхідної для 

подальшого надання послуг, на момент закінчення терміну або у разі 

дострокового припинення договору[267]; 
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16) порядок проведення аналізу ефективності здійснення публічно-

приватного партнерства відповідно до Постанови КМУ від 11.04.2011 р. № 

384; 

17) екологічні, історико-культурні вимоги та вимоги безпеки до 

реалізації проекту ППП; 

18) страхування ризиків, що обумовлені реалізацією проекту ППП, 

порядок визначення страхового покриття матеріальних втрат, умов 

страхування та періоду готовності, визначення непередбачуваних втрат 

прибутків та доходів та визначення ризиків, що не підлягають 

страхуванню; 

19) забезпечення гарантій якості продукції (робіт, послуг) та якості 

системи управління відповідно до ДСТ України (зокрема, ДСТУ ІSO 9000, 

ДСТУ ІSO 14000, а також інших галузевих стандартів та вимог, що є 

обов'язковими до виконання на території України). 

Перед формуванням договору про публічно-приватне партнерство 

необхідно провести моніторинг законодавчих та інших нормативно-правових 

актів, що визначають вимоги до впровадження зазначених проектів[122]. 

Моніторинг законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 

визначають вимоги до реалізації проектів публічно-приватного партнерства 

доцільно проводити щорічно (з урахуванням терміну договору про ППП) у 

такій послідовності: 1) інвентаризація чинних державних та регіональних 

нормативно-правових актів з питань реалізації відповідних проектів ППП, 

виконання робіт та надання послуг за відповідним проектом; 2) нормативно-

правові акти, які регламентують: укладення договору про публічно-приватне 

партнерство або інші його форми; затвердження тендерної документації; 

делегування повноважень з організації проведення конкурсних торгів; 3) 

існування зобов'язань у держави та (або) регіону забезпечувати та 

гарантувати надання тих або інших послуг; 3) аналіз нормативно-правових 

актів, що регламентують питання землекористування та землевідведення, 

документів державної реєстрації прав на об'єкти нерухомого майна; 
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4) визначення контингенту споживачів, які мають нормативно закріплене 

право на отримання продуктів, послуг, отриманих за договором публічно-

приватного партнерства; 5) визначення нормативно-правових актів, що 

визначають можливість залучення джерел фінансування проекту публічно-

приватного партнерства[108]; 6) встановлення стандартів якості діяльності, 

продукції, робіт, послуг за договором ППП; 7) визначення показників, що 

мають бути враховані при розрахунку окремих статей витрат при 

формування фінансової моделі договору ППП; 8) проведення правової та 

економічної експертизи інших нормативно-правових актів на предмет 

визначення у них положень регламентації сфери реалізації проектів 

публічно-приватного партнерства (наприклад, дорожньої інфраструктури, 

водо-, теплопостачання та водовідведення, охорони здоров'я), а також 

технологічні схеми підключення об'єкта до мереж інженерно-технічного 

забезпечення з відповідними актами розмежування балансової та 

експлуатаційної відповідальності; 9) виявлення переліку окремих положень 

нормативно-правової бази, що можуть стати перепоною до реалізації проекту 

публічно-приватного партнерства (наприклад, документи, що підтверджують 

наявність інших власників земельної ділянки або заборони на доступ до 

визначеної земельної ділянки та нерухомого майна); 10) нормативно-правові 

акти, що регулюють тарифи організацій, які експлуатуватимуть побудований, 

реконструйований об'єкт договору про ППП. Результати інвентаризації 

нормативно-правових актів повинні враховуватися для оцінки потреб у 

наданні продукції та послуг, отриманих при реалізації проектів публічно-

приватного партнерства. 

За результатами правової та економічної експертизи нормативно-правових 

актів на предмет визначення в них наявності положень щодо регламентації 

процесу реалізації проекту ППП доцільно зазначити: відповідність проекту 

ППП вимогам поточного законодавства України, потенційна поява нових 

зобов'язань чи їх припинення, зміни режиму їх надання окремих суспільних 

послуг за період реалізації проекту; оцінка правових наслідків ухвалення 
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потенційних нормативно-правових актів; оцінка економічних наслідків 

ухвалення проекту нормативно-правового акту[106]. 

Удосконалення методичного забезпечення реалізації проектів публічно-

приватного партнерства в Україні потребує розроблення та впровадження 

відповідних моделей їх об'єктивної та стандартизованої оцінки та відбору з 

урахуванням показників ризику та ефективності проектів. Таку модель, яку 

почали називати "компаратором" (від англ. "compare" – порівнювати), вперше 

було впроваджено у Великій Британії. Після цього вдосконалені варіанти 

моделі компаратора ППП були впроваджені у інших країнах, зокрема у 

Нідерландах, Австралії та Канаді. 

Базова концепція використання компаратора полягає в тому, щоб 

забезпечити можливість об'єктивного кількісного порівняння проекту ППП з 

аналогічним проектом у державному секторі, який забезпечив би надання 

того самого комплексу послуг. Компаратор дає змогу визначити показники 

для оцінювання відповідності результатів до витрачених коштів. 

Використання такого компаратора дозволяє державі оптимізувати та 

правильно розподілити бюджетні кошти на суспільно важливі проекти. 

Дослідження успішного досвіду Нідерландів у розвитку публічно-

приватного партнерства дає можливість стверджувати про ефективність такої 

моделі фільтрації проектів[194], яка відбувається за трьома етапами: 

– сканування ринку для визначення показників економічної та 

соціальної потреби і доцільності реалізації проектів ППП;  

– використання компаратора ППП (public-private comparator – PPC) для 

порівняння показників ефективності та ризикованості традиційних 

інвестиційних контрактів реалізації проекту з потенціалом його 

впровадження на засадах ППП (компаратор ППП є обов'язковим для 

проведення у Нідерландах за контрактами вартістю понад 60 млн євро); 

– використання компаратора державного сектора (public sector 

comparator – PSC), який дає можливість після прийняття рішення про 
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реалізацію проекту на засадах ППП обрати найкращого приватного партнера 

для його виконання на основі порівняльного аналізу відповідних показників. 

Основною причиною використання компаратора у Нідерландах є 

переконання в тому, що в державному секторі капітальні та поточні витрати 

на практиці виявляються суттєво вищими, ніж їхні передбачувані значення, 

визначені на етапі оцінювання проекту. Методологія компаратора у 

Нідерландах створена задля вирівнювання цього дисбалансу шляхом 

визначення загального обсягу видатків на реалізацію проекту лише в режимі 

публічної організації. Основним аспектом кількісного аналізу компаратора є 

використання спільної дисконтної ставки (визначеної для відображення 

загальних і специфічних ризиків, пов'язаних із цим проектом) до майбутніх 

витрат упродовж усього життєвого циклу проекту та, зрештою, визначення 

його нинішньої вартості. 

Методика проведення компаратора обов'язково повинна включати такі 

складові, як: аналіз фінансово-економічних показників (за методом витрати 

вигоди та визначення доданої цінності (економічної, екологічної, соціальної); 

оцінка та розподіл ризиків (ризик будівництва, комерційний та операційний 

ризики, а також ризик втраченої вигоди). 

Технічна складність використання компаратора для проектів публічно-

приватного партнерства виходить за межі звичайного економічного аналізу 

та оцінки ефективності проектів, що обумовлює необхідність ретельної уваги 

до відбору відповідних алгоритмів, показників та процедур його проведення. 

З метою забезпечення суспільного контролю реалізації проектів ППП в 

Україні та забезпечення гарантій приватному сектору стабільності намірів 

щодо потенційної можливості реалізації проектів у майбутньому існує 

необхідність у розробленні спеціальних середньострокових та(або) 

довгострокових програм розвитку ППП. 

Досвід Нідерландів у реалізації проектів ППП засвідчує, що ухвалення та 

впровадження такої Багаторічної програми у сфері транспорту та 

інфраструктури (назва з гол.: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
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Transport – MIRT)[221] дала можливість прискорити залучення приватного 

сектора до реалізації проектів ППП, забезпечити його впевненість у 

реалізації цієї програми за умови зміни політичної та економічної ситуації в 

країні, а також визначити у середньостроковій перспективі ризики та гарантії 

для держави та приватного сектора. Зокрема, у цій програмі визначаються 

обсяги державних гарантій, які будуть надані приватному сектору на період 

до шести років. Така програма розробляється Міністерством транспорту та 

інфраструктури Нідерландів та погоджується з Міністерством фінансів на 

відповідних стадіях розроблення. 

Включення проектів до цієї програми у Нідерландах є деталізованим, 

називається "процес MIRT" і включає такі етапи: 1) сканування ринку; 2) 

аналіз витрат та вигід проекту; 3) застосування компаратора ППП (PPC). 

Проходження компаратора ППП є обов'язковим для всіх проектів, що 

включаються до програми MIRT, вартістю понад 112,5 млн євро; 4) оцінка 

можливості включення проекту до Інтегрованої бюджетної моделі та до 

Багаторічної програми у сфері транспорту та інфраструктури (MIRT); 

5) застосування компаратора державного сектора (PSC); 6) прийняття 

рішення щодо включення проекту ППП до Багаторічної програми у сфері 

транспорту та інфраструктури (MIRT). 

До фінансово-економічної кризи усі проекти ППП, які реалізовувались як 

на державному, так і на регіональному рівні, могли бути включені до 

програми MIRT. Однак останнім часом проектам ППП, що ініціюються 

місцевими органами влади, достатньо складно бути включеними до цієї 

програми та отримати гарантовану державну підтримку на весь період 

реалізації проекту. 

Процес MIRT (включення проекту ППП до програми) має таку тривалість: 

стартова фаза (аналіз поточної ситуації та проблем, триває чотири місяці); 

аналітична фаза (аналіз проекту, вісім місяців); оціночна фаза (вісім місяців); 

фаза узгодження з усіма зацікавленими органами влади та сторонами, а 

також прийняття відповідного рішення (чотири місяці). Максимальний 
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період тривалості цього процесу, який регламентований законодавством, – 

два роки. Міністерство щорічно звітує перед парламентом за результатами 

реалізації програми MIRT, а також перспективами включення до неї 

потенційних проектів. 

Зауважимо, що впровадження таких програм є ефективним механізмом 

залучення приватного сектора до реалізації проектів ППП у 

середньостроковій та довгостроковій перспективах. Застосування таких 

механізмів в Україні ускладнене відсутністю розроблених методичних 

підходів до реалізації цих програм у сфері ППП. Необхідність надання 

державних гарантій за проектами ППП актуалізує потребу їх впровадження, а 

необхідність надання державних гарантій за проектами ППП – потребу 

впровадження середньострокового бюджетного планування в Україні. 

Розвиток публічно-приватного партнерства в Україні потребує 

удосконалення інституційних механізмів його реалізації. Зокрема, на наш 

погляд, доцільним є ухвалення таких заходів, як: 

– розроблення системи типових договорів як рекомендаційних модельних 

нормативних актів, призначених для застосування у процесі розроблення 

конкретних галузевих договорів публічно-приватного партнерства, а також 

розроблення механізму їх імплементації в національне законодавство за 

встановленими процедурами; 

– внесення змін до Закону України "Про державно-приватне 

партнерство" щодо положень типового (модельного) договору про публічно-

приватне партнерство, а також розробки та затвердження порядку та форми 

такого типового договору Постановою Кабінету Міністрів України; 

– розроблення порядку моніторингу та інвентаризації нормативно-

правових актів забезпечення публічно-приватного партнерства та 

затвердження його відповідним наказом Міністерства економічного розвитку 

та торгівлі України; 

– внесення змін до Закону України "Про державно-приватне 

партнерство" щодо статусу цільової компанії (SPV), її функцій, створення, 



350 

 

 

ліквідації та організаційно-економічних відносин з іншими учасниками 

публічно-приватного партнерства, а також узгодження цього терміна з 

існуючими термінами нормативно-правового поля України; 

– розроблення та впровадження стандартизованої методики компаратора 

ППП та компаратора державного сектора в Україні, а також розроблення 

механізмів галузевої деталізації та особливостей використання компаратора 

ППП та компаратора державного сектора для відповідних сфер реалізації 

ППП, визначених у Законі України "Про державно-приватне партнерство"; 

визначення критеріїв, за якими визначатиметься обов'язковість застосування 

компараторів для проектів (наприклад, загальна вартість проектів або 

суспільна значущість проекту); 

– розроблення методичних рекомендацій щодо вибору та використання 

фінансових моделей реалізації проектів публічно-приватного партнерства, 

прийнятних для різних секторів економіки та соціальної сфери. 

 

5.3. Фінансово-економічні моделі публічно-приватного партнерства 

в охороні здоров'я 

 

Партнерство та взаємодія держави з приватним сектором може принести 

вагомі вигоди як для державного партнера, так і для приватного сектора та 

населення. Потенційні вигоди можуть передбачати: зниження державних 

витрат (наприклад, відсутність необхідності разового попереднього внесення 

великих інвестицій з обмежених державних ресурсів) або поліпшення 

менеджменту в системі охорони здоров'я (наприклад, менеджменту 

лікарняних послуг або інфраструктури). 

В Україні починаючи з середини 90-х років минулого століття накопичено 

певний досвід у реалізації проектів на принципах публічно-приватного 

партнерства. Так, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, у 2017 р. на засадах державно-приватного партнерства 

реалізувалося 186 договорів. Найбільш поширеною формою здійснення 
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державно-приватного партнерства в Україні сьогодні є концесія та договори 

про спільну діяльність (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4.Форми здійснення державно-приватного партнерства в 

Україні у 2018 р. 

Джерело: побудовано за даними: [35] 

На початок 2018 р. на засадах державно-приватного партнерства в 

Україні було укладено 191 договір, з яких на стадії реалізації перебувало 182 

(157 договорів концесії, 24 договори про спільну діяльність, один договір 

державно-приватного партнерства) та дев'ять договорів які не було 

реалізовано(чотири договори – через закінчення терміну дії, три договори 

розірвано, два договори призупинено)[35]. 

Отже, сьогодні в Україні проекти на засадах державно-приватного 

партнерства здійснюються у таких сферах господарської діяльності, як[35]: 

– оброблення відходів (116 договорів, що становить 64,7% від загальної 

кількості); 

– збір, очищення та розподілення води (39 договорів, що становить 21,4% 

від загальної кількості); 

– будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-

посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад,тунелів і 
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метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури (сім договорів, 

що становить 3,9% від загальної кількості); 

– виробництво, транспортування і постачання тепла (10 договорів, що 

становить 5,5% від загальної кількості); 

– виробництво, розподілення та постачання електричної енергії (два 

договори, що становить 1,1% від загальної кількості); 

– управління нерухомістю (два договори, що становить 1,1% від загальної 

кількості); 

– пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування (один 

договір, що становить 0,6% від загальної кількості); 

– інші (три договори, що становить 1,7% від загальної кількості). 

Аналіз стану реалізації проектів державно-приватного партнерства в 

Україні свідчить про існування значних територіальних диспропорцій (рис. 

5.5).  

Зокрема, переважна частина проектів на засадах державно-приватного 

партнерства сьогодні реалізується тільки у Полтавській області – 62,6% 

договорів, з яких 59,8% – це договори концесії, а інші – договори про 

спільну діяльність. Натомість є регіони, де не укладено жодного договору 

про державно-приватне партнерство, – це Вінницька, Волинська, 

Дніпропетровська, Рівненська, Сумська, Черкаська та Чернівецька 

області[35].  

Як видно з наведених даних, в Україні договори державно-приватного 

партнерства у соціальній сфері, а саме в охороні здоров'я, освіті, наданні 

соціальних послуг, галузях туризму, відпочинку, рекреації, культури, спорту, 

не укладаються, пропри те, що у статті 4 Закону України "Про державно-

приватне партнерство"[46] вони визначені як сфери застосування таких 

проектів.  

Разом із тим в Україні у сфері охорони здоров'я реалізуються державні 

інвестиційні проекти (табл. 5.3), хоча їх перелік включає тільки вісім 

проектів та обсяги фінансування не досить значні[102]. 
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Рис. 5.5. Географічний розподіл реалізації проектів державно-

приватного партнерства в Україні у 2018 р. 

Джерело: побудовано за даними: [35] 

Однак реалізація тільки державних інвестиційних проектів не дає змоги 

досягти потенційних результатів, які можливі у разі застосування у охороні 

здоров'я механізмів публічно-приватного партнерства. А починаючи з 2015 р. 

в Україні було законодавчо врегульовано і можливість реалізації проектів 

державно-приватного партнерства щодо саме надання послуг у сфері охорони 

здоров'я.  

Як зазначалося у попередніх розділах, законодавче забезпечення 

здійснення проектів публічно-приватного партнерства в Україні більшою 

мірою відповідає саме їх договірному типу, що зменшує потенціал для їх 

реалізації в охороні здоров'я.  
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Таблиця 5.3 

Перелік відібраних державних інвестиційних проектів у сфері охорони здоров’я 

 

Назва проекту 

Термін 
реалізації  

проекту 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 
проекту, тис. 

грн 

Профінансовано  

на 01.01.2016 р.  

тис. грн 

Запланований обсяг  

фінансування на 2016 
р.  з урахуванням 

перерозподілу за 

результатами 

моніторингу,  тис.  

грн 

Рівень 

будівельної 

готовності 
об’єкта на 

кінець 2016 р., 

% 

Обсяги 

державних 

капітальних 
вкладень у 

2017 р. ,  тис. 

грн 

Державні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, всього   7 376 471,15 836 150,00 569 974,30   748 093,10 

Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 

О.С.Коломійченка НАМН України» з метою уведення в експлуатацію закупленого у 
2012–2013 рр. високовартісного медичного обладнання  

2012–2016 167 167,800 137 193,500 29 974,300 100,0  - 

Реставрація з реабілітацією та пристосуванням клінічного корпусу № 3 ДУ "Інститут 

нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України", м. Київ 
2011–2017 193 998,800 70 831,300 30 000,000 52,0 90 000,000 

Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології 

(недобудованого лікувального корпусу), м. Одеса 
1989–2018 339 020,300 7 087,600 -  2,1 57 786,100 

Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево- 
судинної хірургії ім. Амосова НАМН України", м. Київ 

2012–2020 1 137 566,000 10 761,600 -  0,9 7 009,000 

«Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні  «Охматдит», м. Київ 

2011–2018 3 934 004,251 521 684,200 395 000,000 23,3 380 000,000 

Добудова лікувального корпусу Державного закладу «Прикарпатський центр репродукції 

людини», м. Івано-Франківськ  
2011–2017 67 042,000 1 610,000  - 2,4 65 432,000 

Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань у 

Національному інституті раку м. Київ 
2017 29 910,000 26 550,000  - 88,8 3 360,000 

Запровадження медичної інформаційної системи в Національному інституті раку, м. Київ 2017–2018 29 600,000 -   - 0,0 20 295,000 

Реконструкція і розширення Національного інституту раку , м. Київ 2012–2019 1 478 162,000 60 431,800 115 000,000 11,9 124 211,000 

Джерело: [102] 
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Крім цього, нормативно-правове регулювання, передбачене для здійснення 

таких договорів державно-приватного партнерства більше стосується 

інфраструктури.  Так зокрема, у статті 7 Закону України "Про державно-

приватне партнерство"[46] визначено, що об'єктами державно-приватного 

партнерства є: існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, 

модернізації, технічного переоснащення) об'єкти, що перебувають у 

державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці 

Крим,у тому числі ділянки надр; об'єкти, створювані або придбані в 

результаті виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства. 

Тож, оскільки система охорони здоров'я, як і інші галузі соціальної сфери, 

відрізняється особливостями діяльності, визначення об'єктів державно-

приватного партнерства та інших засад їх функціонування потребують 

розроблення та ухвалення додаткових нормативно-правових актів з метою 

законодавчого врегулювання усіх принципів здійснення проектів публічно-

приватного партнерства та стимулювання приватного сектора до участі у 

них.  

Окрім цього, форми та моделі здійснення проектів публічно-приватного 

партнерства в системі охорони здоров'я відрізняються від аналогічних 

проектів у інфраструктурних галузях. Реалізація проектів публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я надає урядам можливість 

використовувати ресурси та експертні знання приватного сектора з метою 

розширення фіскального простору для фінансування галузі та залучення 

інвестицій у великомасштабні проекти, які сприятимуть досягненню цілей у 

цій сфері як на національному рівні, так і на рівні окремих громад, у тому 

числі щодо поліпшення якості надання медичних послуг та удосконалення 

доступу до системи охорони здоров'я в цілому. 

Як свідчить міжнародний досвід, різні країни вдавалися до таких форм 

співпраці та залучали приватний сектор до надання медичних послуг на 

засадах публічно-приватного партнерства зазвичай для виконання таких 
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функцій: фінансування або співфінансування проекту; проектування, 

будівництва та реконструкції; підтримки функціонування інфраструктури та 

її експлуатації; надання медичної допомоги та допоміжних послуг; 

управління медичними закладами.  

Систематизуючи проекти публічно-приватного партнерства, які 

реалізуються у сфері охорони здоров'я у різних країнах, можна констатувати, 

що переважна їх кількість відповідає таким основним типам їх фінансово-

економічних моделей, як[220]: 

– інфраструктурна модель публічно-приватного партнерства, реалізація 

якої меті передбачає проектування, будівництво, реконструкцію та 

підтримку функціонування закладів охорони здоров'я; 

– модель дискретних клінічних медичних послуг, яка впроваджується 

для збільшення або розширення потенціалу медичних установ із надання 

медичної допомоги та інших послуг; 

– комплексна модель публічно-приватного партнерства, що поєднує 

інфраструктурну модель та модель дискретних клінічних медичних послуг. 

Прийняття рішення щодо реалізації публічно-приватного партнерства 

визначається потребами місцевої громади чи держави загалом у реалізації 

того чи іншого проекту. Складність реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я визначає необхідність залучення до 

його управління органів державної чи місцевої влади залежно від рівня 

децентралізації адміністративних функцій у медичній галузі.  

У проектах публічно-приватного партнерства в медичній галузі переважно 

використовуються механізми платежів, які дають змогу встановити прямий 

взаємозв'язок між результативністю діяльності приватного сектора та 

діяльності та її обсягами за проектом. Так, суми платежів, терміни їх виплат 

та інші фінансово-організаційні аспекти зазвичай використовуються 

державними та місцевими органами влади як інструменти стимулювання 

приватного партнера та встановлення взаємозв'язку з необхідними 

встановленими результатами за проектом.  
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Світова практика реалізації проектів публічно-приватного партнерства в 

охороні здоров'я доводить ефективність застосування таких категорій 

платежів приватному партнеру, як[217]: 

– платежі за доступність (англ. – availability payment) передбачають оплату, 

яку державний партнер здійснює як компенсацію за надану для населення 

можливість доступу до об'єкта, послуги, дослідження тощо. Платежі, як 

правило, встановлюються у фіксованій формі, здійснюються ритмічно 

протягом усього періоду реалізації проекту та розраховуються пропорційно 

понесеним приватним партнером капітальним та операційним витратам; 

– плата за послуги – форма змінної оплати, яку державний партнер 

здійснює залежно від обсягу та кількості наданої приватним партнером 

медичних послуг, процедур, досліджень тощо; 

– оплата за одну особу – форма змінної оплати, яку державний партнер 

здійснює, залежно від кількості осіб, які покриваються відповідною 

медичною допомогою, послугами та ін. Така форма оплати іноді називається 

"приховані платежі" (англ. – shadow tolls), тобто якщо фактично за проектом 

для приватного сектора існує можливість оцінювати та брати плату з 

отримувачів виплат, однак держава приймає рішення, що ці послуги мають 

бути безкоштовними для усього населення або для окремих вразливих 

верств; 

– штрафні санкції – зменшення державним партнером суми платежу 

та(або) його відтермінування, за умови недотримання умов договору, 

невиконання зобов'язань або коли за проектом не досягнуто необхідних 

результатів; 

– платежі як гарантія мінімального доходу (англ. – minimum revenue 

guarantees) державного партнера приватному партнеру, що встановлюється у 

фіксованому розмірі та сплачується ритмічно упродовж реалізації проекту.  

В Україні – для стимулювання розвитку проектів публічно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я – виникла необхідність законодавчого 

забезпечення здійснення різних видів платежів за проектом,а також 
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розроблення та прийняття відповідних методичних рекомендацій та їх 

використання і розрахунку. 

У договорі публічно-приватного партнерства, що здійснюється у сфері 

охорони здоров'я, зазвичай встановлюють єдиний механізм оплати. Проте за 

умови формування складного багаторівневого та багатоетапного механізму 

проекту можуть застосовуватися різні схеми платежів. Так, за 

інфраструктурними моделями публічного-приватних партнерств в охороні 

здоров'я використовують прості форми оплати, а проекти, що включають 

надання медичної допомоги населенню, передбачають застосування більш 

складних схем платежів. У таких умовах виникає необхідність визначення 

показників – результативних та ефективності – реалізації проектів публічно-

приватного партнерства.  

Так, в Україні, відповідно до положень Методики проведення аналізу 

ефективності здійснення державно-приватного партнерства, при оцінці 

пропозиції про здійснення проекту необхідно визначати такі показники[78]:  

– економічні та фінансові показники реалізації державно-приватного 

партнерства (чиста приведена вартість здійснення державно-приватного 

партнерства, внутрішньої норми рентабельності, індексу прибутковості, 

дисконтованого періоду окупності, розрахованих як для проекту в цілому, 

так і для заінтересованих осіб); 

– соціальні результати реалізації державно-приватного партнерства, 

включаючи підвищення якості послуг та рівня забезпечення попиту на 

товари (роботи і послуги); 

– екологічні результати реалізації державно-приватного партнерства з 

урахуванням можливого негативного впливу на стан навколишнього 

природного середовища; 

– обґрунтування підвищення ефективності проекту в разі його реалізації 

із залученням приватного партнера порівняно з реалізацією проекту без 

такого залучення (шляхом порівняння, у тому числі – показників 

економічної ефективності)[78]; 
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– виявлення видів ризиків здійснення державно-приватного партнерства, 

їх оцінки та визначення форми управління ризиками; 

– визначення соціально-економічних та екологічних перспектив після 

закінчення строку дії договору, укладеного в рамках державно-приватного 

партнерства. 

Разом із тим при реалізації проекту публічно-приватного партнерства у 

сфері охорони здоров'я існує об'єктивна потреба встановлення деталізованого 

переліку показників його ефективності, які би враховували галузеві 

особливості та аспекти різних видів медичної допомоги в Україні.  

Відповідно до аналізу зарубіжного досвіду можна запропонувати такі 

показники ефективності реалізації проектів публічно-приватного партнерства 

у сфері охорони здоров'я[279], як: 

– рівень задоволення якістю медичної допомоги та отриманих послуг 

населенням; 

– результати удосконалення показників здоров'я в окремій громаді та ін.; 

– стійкість системи охорони здоров'я; 

– матриця результатів здоров'я за рівнем пріоритетності для різних груп 

стейкхолдерів; 

– ключові показники результативності (KPI); 

– збалансована система показників (BSC). 

Різні моделі публічно-приватного партнерства, як правило, 

використовуються для вирішення різних типів завдань у сфері охорони 

здоров'я.  

 Так, інфраструктурна модель публічно-приватного партнерства (рис. 5.6) 

застосовується з метою[220]:  

– покращення якості та доступності державної мережі установ системи 

охорони здоров'я для надання відповідних послуг; 

– будівництва, реконструкції переобладнання та відновлення 

інфраструктури державної чи муніципальної медичної установи; 
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– надання державним та місцевим органами влади доступу до 

необхідного фінансування великих інфраструктурних проектів; 

– підвищення ефективності та якості надання неклінічних послуг та 

допоміжних видів діяльності. Інфраструктурна модель публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я застосовується найбільш часто. 

 

 

Рис. 5.6. Механізм функціонування інфраструктурної моделі публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я 

Джерело: [220] 

Модель дискретних клінічних медичних послуг як проект публічно-

приватного партнерства (рис. 5.7) використовується з метою удосконалення 

управління медичної допомоги для надання специфічних медичних послуг з 

високим рівнем попиту, підвищення якості та доступності до визначених 

видів медичної допомоги, мобілізації участі приватного сектора у наданні 

медичних послуг населенню. 
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Рис. 5.7. Механізм функціонування моделі дискретних клінічних 

медичних послуг як публічно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров'я 

Джерело: [220] 

Згідно із такою моделлю публічно-приватного партнерства приватний 

партнер несе відповідальність за фінансування або співфінансування 

капітальних витрат, технічне обслуговування основних засобів та 

обладнання, необхідних для визначеного переліку медичних послуг, 

управління наданням визначеного переліку медичних послуг. 

Механізм функціонування моделі дискретних клінічних медичних послуг 

як публічно-приватного партнерства передбачає укладання угоди державного 

партнера з приватним партнером для надання визначеного виду медичних 
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інфраструктурної моделі, однак значно нижчі, ніж за використання 

інтегрованої моделі.  

Сьогодні триває дискусія щодо класифікаційних ознак таких проектів та 

можливості їх ідентифікації як проекту публічно-приватного партнерства. 

Однак поширення застосування таких проектів партнерської взаємодії та 

укладення відповідних договорів, що спостерігається останнім часом, дає 

підстави визначати його як ППП.  

Одним із типових публічно-приватних партнерств за моделлю дискретних 

клінічних медичних послуг став проект діалізних центрів у Румунії 

(рис.5.8).  

 

Рис. 5.8. Модель публічно-приватного партнерства діалізних центрів у 

Румунії (проектування – будівництво – управління – надання медичних 

послуг). 

Джерело:[372] 
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У 2004 р. уряд Румунії та Національний фонд медичного страхування 

уклали угоду публічно-приватного партнерства з чотирма іноземними 

приватними операторами з метою реконструкції, управління, надання 

медичних послуг з ниркового діалізу у восьми різних державних лікарнях у 

різних регіонах Румунії[372].  

Впровадження такого публічно-приватного партнерства дало Румунії 

змогу досягти нових стандартів якості послуг діалізу відповідно до вимог 

Європейського Союзу, а також отримати оновлену інфраструктуру для 

вісьмох гемодіалізних центрів. Уряд країни платежі щорічно оплачує 

приватним партнерам за надання медичних послуг за кожного пацієнта за 

надання послуг діалізу. Вартість послуги на початку проекту становила 100 

євро. Приватні іноземні інвестори інвестували у проект ППП 28,6 млн євро 

на ремонт та переоснащення приміщень існуючих  державних центрів 

гемодіалізу та несуть повну відповідальність та ризики за технічну складову 

проекту. 

Приватні партнери також відповідають за підбір та навчання усіх 

співробітників діалізних центрів і для надання необхідних послуг. Власність 

на активи залишається за урядом Румунії. На початку терміну дії договору 

всі центри розміщувалися у державних лікарнях і об'єкти здавалися в оренду 

приватним партнерам. За визначенням уряду Румунії, тільки за період 2005 –

2008 рр. цей проект дозволив зменшити бюджетні витрати на 2,9 млн 

євро[372].  

Інтегрована модель публічно-приватного партнерства (рис. 5.9) 

використовується в охороні здоров'я для підвищення якості та доступності 

комплексних медичних послуг[220]; удосконалення управління наданням 

медичної допомоги; покращення управління первинною медичною 

допомогою для підвищення ефективності управління бюджетними витратами 

на місцевому рівні та поліпшення результатів функціонування медичних 

закладів; залучення додаткових фінансових ресурсів приватного сектора для 

надання медичних послуг населенню.  
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Окрім цього, застосування інтегрованої моделі публічно-приватного 

партнерства допоможе вирішити поставлені за проектами інфраструктурних 

моделей партнерств завдання.  

Один із найбільш успішних у світі проектів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я, реалізований за інтегрованою 

моделлю, заснував у 1997 р. регіональний уряд Валенсії (Іспанія), обравши 

для нього район Альзіра та тимчасовий союз бізнесу "Рібера" (рис.5.10). 

Такі інтегровані моделі публічно-приватного партнерства і досьогодні у 

багатьох країнах світу досить часто умовно називають "моделлю 

Альзіра"[220]. За цією моделлю було створено унікальний проект публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я з метою підвищення якості 

надання медичних послуг на основі принципу "гроші йдуть за пацієнтом". 

 

Рис. 5.9. Механізм функціонування інтегрованої моделі публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я 

Джерело: [220] 

Ця модель ППП основана на державному праві власності на активи, 

частковому державному фінансуванні та приватному управлінні[372]. 
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задіяно такі об'єкти: університетська лікарня, чотири інтегровані медичні 

центри, 46 центрів первинної медичної допомоги. Медичні послуги 

населенню надаються на безоплатній основі, а платежі здійснює держава. 

Суб'єкти проекту ППП надають медичні послуги населенню кількістю у 250 

тис. осіб. Базуючись на успішному досвіді реалізації проекту публічно-

приватного партнерства за моделлю "Альзіра", уряд Валенсії уклав угоди 

ППП ще у чотирьох районах регіону[372]. 

 

 

 

Рис. 5.10. Модель публічно-приватного партнерства у системі 

охорони здоров'я Іспанії "Альзіра" (концесія) 

Джерело: [372] 

Тимчасовий союз  

бізнесу "Рібера" 

(приватні інвестори та компанії з 

управління активами): 
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Однак при впровадженні різних моделей публічно-приватного 

партнерства в охороні здоров'я необхідно враховувати їх недоліки та 

потенційні загрози. До числа останніх можна віднести такі[372]: 

1) залежність від зовнішнього виконавця, наприклад, медичні установи 

часто потрапляють у залежність від фірми – виробника програмного 

комп'ютерного продукту при необхідності модифікації автоматизованої 

системи; 

2) обмеження доступу до необхідної інформації; 

3) монополізм, відсутність на ринку конкуруючих компаній 

з обслуговування медичних установ; 

невизначеність фінансової перспективи: приватний партнер, який не є 

монополістом сьогодні, але, ставши монополістом у майбутньому (такі 

тенденції нерідко зумовлює сам контракт з медичною установою), може 

суттєво збільшити вартість послуг; 

5) ризики невиконання контракту приватним партнером; 

6) ризики незабезпечення належної якості послуг приватним сектором 

(особливо в ситуації цінового демпінгу в конкурентній боротьбі за 

контракт); 

7) складність повернення функції до державної та комунальної медичної 

установи при появі такої необхідності в результаті зміни законодавства, 

системи фінансування; 

8) зниження якості послуг медичних установ унаслідок недостатності 

фінансових коштів, що виділяються бюджетом для якісного виконання 

приватним партнером своїх зобов'язань (зокрема, за недостатнього 

фінансуванні підприємець з метою скорочення власних витрат може знизити 

якість послуг). 

Відповідно до вимог оцінки пропозиції про здійснення державно-

приватного партнерства в Україні повинна бути проведена оцінка усіх 

ризиків проекту, прийнято рішення про його реалізацію, розподілено ризик 
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між державним і приватним партнерами на кожному етапі здійснення 

державно-приватного партнерства, укладено договір між партнерами[83].  

Сьогодні в Україні існує нагальна потреба удосконалення 

нормативно-правового забезпечення реалізації проектів публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я, а також формування ефективної 

інституційної інфраструктури їх реалізації. З цих позицій, на наш погляд, 

доцільно вжити таких організаційно-економічних заходів, спрямованих на 

стимулювання залучення приватного сектора до реалізації таких проектів, 

збільшення припливу фінансових ресурсів у медичну галузь та, як наслідок, 

розширення фіскального простору, зокрема, як: 

– розробити та прийняти Концепцію реалізації проектів публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я з визначенням основних 

напрямів, механізмів та форм їх реалізації в галузі; 

– запропонувати органам місцевого самоврядування розробити 

Стратегії розвитку публічно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров'я на регіональному та місцевому рівнях з урахуванням рівня 

економічних та соціальних потреб територіальної громади, бюджетної 

забезпеченості, готовності приватного сектора брати участь у реалізації 

зазначених проектів, особливостей соціально-економічного розвитку 

територіальної громади; 

– на державному та на місцевому рівнях розробити Реєстри 

проектів публічно-приватного партнерства відповідно до запитів 

публічного партнера, а також місцевих ініціатив приватних партнерів;  

- сприяти створенню на державному та місцевому рівнях 

центрів публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я, з 

відповідною координацією з уповноваженим органом з державно-

приватного партнерства – Міністерством економіки і торгівлі України, 

Міністерством охорони здоров'я України та Національною службою здоров'я 

України; 
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– розробити механізми формування та покриття компенсаційних платежів 

державних партнерів приватним партнерам при реалізації різних моделей 

проектів публічно-приватного партнерства в Україні з урахуванням 

провідного світового досвіду; 

– активізувати залучення об'єднаних територіальних громад до реалізації 

проектів публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я на 

місцевому рівнях; 

– розробити нормативно-правові та методичні засади розширення нових 

суспільних та інституційних моделей публічно-приватного партнерства та 

інструментів їх реалізації; 

– розширити перелік форм договорів проектів ППП такими, як: "контракти 

життєвого циклу", "контракти з фінансовим лідерством" та аутсорсинг, що 

успішно зарекомендували себе в зарубіжній практиці; 

– розробити та, за погодженням з Міністерством економіки і торгівлі 

України, Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством соціальної 

політики України, органами місцевого самоврядування, впровадити 

стандартизовану методику визначення готовності інституційного середовища 

до впровадження проектів публічно-приватного партнерства у сфері охорони 

здоров'я. 

5.4. Глобальні публічно-приватні партнерства як нові 

протоінститути у системі фінансування охорони здоров'я 

Сучасна система охорони здоров'я функціонує у середовищі, яке 

постійно змінюється внаслідок впливу демографічних чинників, стрімкого 

розвитку технологічного прогресу в медичній галузі, появи нових 

захворювань, зростання тиску глобальних тенденцій економічного 

розвитку на національні економіки, а також зміни потреб і очікувань 

населення щодо отримання медичної допомоги. У таких умовах 

відбувається трансформація системи фінансування охорони здоров'я, 
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розширюється фіскальний простір, змінюються функції його основних 

суб'єктів та з'являються нові глобальні актори.  

Глобальний обсяг фінансування охорони здоров'я у 2017 р. становив 

близько 10,5 трлн дол. США (рис. 5.11), з яких 60% – державні витрати, 

21,9% – приватні витрати домогосподарств, 17,1% – витрати приватних 

програм медичного страхування та інших приватних форм фінансування 

медичної допомоги[252]. Найбільшу частку глобального фінансування 

охорони здоров'я у 2017 р. мали США та КНР, загальні витрати на галузь у 

яких становили 3,3 трлн дол. США та 1,3 трлн дол. США відповідно.  

 

Рис. 5.11. Структура глобального фінансування охорони здоров'я  

у 2017 р. 

Джерело: [283] 

У сучасних умовах частина завдань у сфері охорони здоров'я потребує 

залучення фінансових ресурсів, інноваційних технологій, організаційних 

механізмів та кадрового потенціалу, які не можуть бути акумульовані 

державними інститутами та приватним сектором однієї країни. У таких 

умовах окремі публічно-приватні партнерства набувають глобальних ознак 

та транскордонного статусу, залучаючи до своєї діяльності міжнародні 
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організації та транснаціональні компанії. Поряд із проектами публічно-

приватних партнерств, що реалізуються у межах окремих країн, за останні 

десятиріччя у сфері охорони здоров'я розвиваються глобальні публічно-

приватні партнерства (ГППП)[404]. Підґрунтям їх появи у сфері охорони 

здоров'я стали проблеми, негативні наслідки яких окремі країни чи навіть 

групи країн подолати не спроможні, зокрема: глобалізації економіки, 

демографічні особливості розвитку окремих груп країн, епідемії, бажання 

зменшити значний розрив між рівнями розвитку систем охорони здоров'я 

між бідними та багатими країнами, щодо доступу до ліків, вакцин, нових 

медичних технологій та медичних послуг[319]. 

Такі глобальні публічно-приватні партнерства почали з'являтися у 

дев'яностих роках минулого століття. Вони долучалися до вирішення як 

глобальних проблем у сфері охорони здоров'я, так і проблем окремих 

країн[256]. Однак уже з початком ХХІ ст. діяльність цих партнерств 

перетворилася на системну та комплексну. І сьогодні ми є свідками 

перетворення глобальних публічно-приватних партнерств у нові 

протоінститути19 у сфері охорони здоров'я, які виконують нові функції щодо 

фінансування галузі.  

Ці протоінститути, за визначенням Р. Атуна[279], мають ознаки 

інклюзивного управління за участі державних суб'єктів, транснаціональних 

компаній, міжнародних організацій, наукових організацій, зі спільною 

відповідальністю та діяльністю для розроблення інноваційних рішень та 

подолання цільових проблем. Так, наприклад, тільки три глобально-

публічно-приватні партнерства, а саме, Глобальний фонд, Глобальний альянс 

GAVI та глобальна ініціатива UNITAID разом здійснюють фінансування 

проектів, обсяг яких становить 25% від загального обсягу фінансування 

проектів в охороні здоров'я у світі[254].  

К. Бьюз зазначає, що сучасні глобальні публічно-приватні партнерства в 

охороні здоров'я вже є інституціоналізованими ініціативами для вирішення 

 
19 Термін "протоінститути" визначено за:[196] 
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глобальних проблем охорони здоров'я, у яких державний та приватний 

сектор, поряд із глобальними суб'єктами, спільно розробляють та приймають 

рішення[256]. 

Поява таких протоінститутів сьогодні змінює баланс взаємодії у сфері 

охорони здоров'я, за якого державні інститути, як і приватний сектор, уже 

виконують інші ролі та формують нові механізми фінансування проектів у 

сфері охорони здоров'я.  

Сучасні протоінститути сприяють не тільки розширенню фіскального 

простору для охорони здоров'я окремих країн, а і виконанню функцій, 

притаманних державному сектору, а іноді – некомерційними недержавними 

організаціями в середині країни. Частину функцій такі протоінститути 

сьогодні виконують швидше та з більш високими результатами навіть на 

рівні окремих громад, забезпечуючи при цьому ефективний розподіл 

фінансових ресурсів.  

Однак ці протоінститути еволюціонують, продовжуючи зміну механізмів 

та систем охорони здоров'я (табл. 5.4).  

Так, якщо на початку дев'яностих років минулого століття основним 

глобальним актором в охороні здоров'я була ВООЗ, діяльність якої 

засновувалася на вертикальній ієрархічній системі, то вже за тридцять років 

провідні функції переходять до інших глобальних акторів, які мають 

переважно горизонтальні мережеві механізми функціонування, а міжнародні 

організації, уряди країн, бізнес та інші організації виконують допоміжні 

ролі[256].  

Деякі науковці висловлюють критичні зауваження та застереження щодо 

застосування механізмів глобального публічно-приватного партнерства у 

сфері охорони здоров'я, а саме: 

– залучення до таких партнерств, а іноді навіть їх створення може 

маскувати мотиви приватизації як окремих медичних закладів, так і системи 

охорони здоров'я[306]; 
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Таблиця 5.4  

Глобальні організації у сфері охорони здоров'я та їх основні функції  

(у 1993 та у 2013 рр.) 

Основні 
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діяльності у 
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даних для спільного 
навчання 
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Порівняльний аналіз 
та докази 
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використання та 
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чинниками 

Контроль кордону, 
особливо під час 
епідемічних спалахів 

+  +       + 

Управління 

Наради для 
досягнення 
консенсусу, 
визначення 
пріоритетів, а також 
міжгалузева 
пропаганда охорони 
здоров'я 

+ + + + + + + + + + 

Підтримки 

Мобілізація 
глобальної 
солідарності 

Забезпечення 
основними потребами 
у країнах, які не 
відбулися ("failed 
states") 

 + +        

Допомога після 
природних або 
штучних катастроф 

+ + +  +    +  

Захист вразливих 
груп населення  

 + + + + + + +   

Підтримка 
розвитку 

Міжнародне технічне 
співробітництво 

+ + + + + + + + + + 

Фінансування 
розвитку 

 + + + + + + + +  

Джерело: [247] 
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– зміна векторів управління та пропорцій фінансування систем 

охорони здоров'я з державного рівня[322]; 

– штучне перенесення виконання та нормативне регулювання 

соціальних функцій держави на глобальний рівень[257]; 

– втрата державою контролю над фінансуванням окремих функцій 

у сфері охорони здоров'я та надання переданих на зовнішнє виконання 

медичних послуг; 

– формування вузької технічної спрямованості вирішення проблем у 

сфері охорони здоров'я та неврахування мультиплікаційних ефектів впливу 

на інші сфери та суспільство загалом[390].  

Попри такі критичні зауваження, інтерес до таких глобальних механізмів 

партнерської взаємодії у сфері охорони здоров'я постійно зростає, а їх 

кількість збільшується. Глобалізація стала причиною розширення 

чисельності та типів учасників, їх груп, які залучаються до діяльності ГППП. 

Дослідники ВООЗ виокремлюють такі типи ГППП: фінансові партнерства; 

технологічні партнерства; координуючі партнерства; партнерства з розробки 

нових медичних препаратів та наукових досліджень[422]. 

С. Ніштар наводить таку типологію глобальних публічно-приватних 

партнерств у сфері охорони здоров'я, що включає[348]: 

– партнерства, діяльність яких орієнтована на розробку, 

виробництво та поширення нових медичних препаратів, технологій, а також 

розвиток та удосконалення існуючих; 

– партнерства, що сприяють удосконаленню доступу населення до 

медичних послуг, фармацевтичної продукції, нових медичних технологій 

тощо; 

– механізми глобальної координації у сфері охорони здоров'я; 

– удосконалення надання медичної допомоги та підвищення 

ефективності функціонування системи охорони здоров'я; 

– партнерства, які створені з метою інформування, пропаганди, 

освіти населення з окремих питань охорони здоров'я; 
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– партнерства з регулювання та забезпечення якості та 

стандартизації у сфері охорони здоров'я. 

Ефективним типом партнерства в сучасній глобальній системі охорони 

здоров'я є партнерства, діяльність яких спрямована на розробку інноваційних 

технологій та виробництво нових медичних препаратів (Product Development 

Partnerships, PDPs)[320]. До таких партнерств залучають державні установи, 

громадські організації, академічні та фармацевтичні компанії з метою 

подолання потреб у дослідженнях та розробках медичних препаратів, 

технологій для профілактики, діагностики та лікування тощо. Результативне 

партнерство може покращити доступ до інновацій, зменшити ризик та 

витрати, а також слугувати засобом для управління інвестиціями в науку та 

розвиток для досягнення глобальних цілей суспільства. Аналіз результатів 

діяльності таких партнерств доводить, що співпраця між фармацевтичними 

підприємствами, державними установами, науковцями та незалежними 

неприбутковими організаціями дає можливість сформувати потенціал 

спільної взаємодії з метою просування нових ліків та вакцин у галузях, де це 

необхідно.  

Разом із тим виокремлюють також такий тип партнерства, діяльність якого 

спрямована на створення технологічних партнерств (Enabling Technology 

Partnerships, ETP)[230]. Особливістю цих партнерств є те, що вони не 

прагнуть розробити власний медичний продукт та функціонують, як правило, 

у середовищі, де відсутня конкуренція. Метою діяльності ETP є розробка 

інструментів, методів або системи знань для підтримки розвитку медичних 

продуктів. Іноді такий вид ГППП визначають як різновид партнерства з 

розробки виробництва нових медичних продуктів.  

Як свідчать дослідження глобальних публічно-приватних партнерств у 

сфері охорони здоров'я, які були проведені у США у 2016 р. [230], 

структура фінансування PDP та ETP суттєво відрізняється (рис. 5.12, 5.13). 
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Рис. 5.12. Структура фінансування PDP 

Джерело: [230] 

Так, якщо найбільшим суб'єктом фінансування PDP є держава,то у ETP – 

промислові фармацевтичні підприємства. Ці дві групи партнерства 

переважно орієнтовані на подолання таких хвороб: інфекційних, 

онкологічних, серцево-судинних, захворювань центральної нервової 

системи, генетичних, а також загальних досліджень та розробок лікарських 

засобів.  

Системні дослідження динаміки та засад фінансування PDP з метою 

лікування окремих видів захворювань20 здійснює Фонд Білла та Мелінди 

Гейтс. Як свідчить аналіз результатів цих досліджень, фінансування таких 

 
20 Ці хвороби переважно поширені у країнах, що розвиваються і для яких потрібні медичні 

продукти, проте не існує достатнього комерційного стимулу для реалізації НДДКР. 

Напрацювання включають дослідження і розробки лікарських засобів, вакцин, 

діагностичних засобів за основними етапами від фундаментальних досліджень до 

постреєстраційних досліджень. Основними захворюваннями, які є предметом діяльності 

цих PDP, є такі: ВІЛ/СНІД, туберкульоз, гепатит С (генотипи 4, 5, 6), бактеріальна 

пневмонія, менінгіт, віруси та бактерії, що спричиняють шлунково-кишкові 

захворювання, лихоманка Денге та ін. 
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хвороб здійснюється не тільки через механізми PDP, а й шляхом прямого 

фінансування (рис. 5.14).  

 

 

Рис. 5.13. Структура фінансування ETP 

Джерело: [230] 

 

Майже 73% усього обсягу глобального фінансування НДКР визначеного 

переліку хвороб було здійснено у формі зовнішнього фінансування. 

Державне фінансування таких досліджень у 2016 р. становило 27% 

загального обсягу, а PDP залучили 18% зовнішнього фінансування[346]. 

Переважну частину глобального обсягу фінансування, яке залучалося PDP,а 

саме 75% (315 млн дол. США) було інвестовано у розробку та наукові 

дослідження нових медичних препаратів та вакцин на подолання таких 

хвороб: 

– ВІЛ/СНІД (121 млн дол. США); 

– малярію (113 млн дол. США); 

– туберкульоз (81 млн дол. США). 
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Рис. 5.14. Фінансові потоки НДКР за визначеними хворобами (2016 р.) 

Джерело: [346] 

Найбільшими глобальними публічно-приватними партнерствами, 

діяльність яких спрямована на розробку інноваційних технологій та 

виробництво нових медичних препаратів, є такі: 

– Глобальний альянс з вакцинації та імунізації (GAVI); 

–Міжнародна ініціатива з вакцини проти СНІДу (IAVI); 

– Глобальний фонд протитуберкульозної вакцини "Aерас" (AERAS); 

– Ініціатива з розробки вакцини проти малярії (MVI); 

– Глобальний альянс з туберкульозу (TB-alliance); 

– Проект створення вакцини проти менінгіту (MVP); 

– План прискореного створення та впровадження пневмококової вакцини 

(PneumoADIP); 

– Міжнародний інститут вакцин (IVI); 
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– Південно-Африканська ініціатива з вакцини проти СНІДу (u1087);  

– Європейська ініціатива з вакцини проти малярії[100]. 

Загальними характеристиками таких глобальних партнерств є такі[230]: 

– для вирішення завдань, пов'язаних з НДДКР, використовуються 

організаційно-економічні механізми взаємодії з приватним сектором; 

– орієнтація на одне або декілька захворювань; 

– головним завданням є досягнення переважно суспільних, а не 

комерційних цілей; 

– засновниками таких ППП є фонди, а не урядові організації та установи.  

Упродовж останнього десятиріччя річні обсяги фінансування PDP для 

боротьби з найбільш вагомими сучасними захворюваннями людства, у тому 

числі "забутими" хворобами, дещо зменшилось (рис. 5.15).  

 

Рис. 5.15. Тенденції загальних витрат на фінансування PDP за 

визначеними хворобами 

Джерело: [346] 
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Окреслені тенденції фінансування PDP обумовлені рядом особливостей 

функціонування галузі охорони здоров'я та загальних факторів економічного 

розвитку, основними серед яких є такі:  

– циклічність глобального економічного розвитку; 

– світова фінансово-економічна криза 2008–2009 рр.; 

– спалахи нових небезпечних хвороб. 

У 2016 р. три PDP, зокрема IAVI, MMV і PATH, отримали 47% загального 

фінансування PDP за визначеним переліком захворювань (табл. 5.5).  

Визначені партнерства є лідерами у розробці сучасних інноваційних 

технологій та виробництва нових медичних препаратів, лікарських засобів та 

вакцин і створюють стимули для подальшого розвитку різноманітних 

програм із розробки, виробництва та поширення вакцин, а також залучення 

більшої кількості підприємств та некомерційних організацій. 

Таблиця 5.5  

Динаміка фінансування найбільших PDP за 2007–2016 рр., млн дол. США 

Найбільші 

PDP 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

IAVI 85 93 75 70 64 63 61 41 66 88 

MMV 85 50 45 73 76 52 67 74 77 60 

PATH 45 130 145 77 102 87 84 122 76 47 

DNDi 28 22 32 33 36 30 33 53 31 47 

TB Alliance 44 38 39 52 38 46 52 56 71 38 

IVCC  11 16 17 0,1 11 22 9,9 29 33 

Aeras 45 74 59 43 44 40 41 55 32 31 

FIND 26 35 23 27 23 22 23 24 15 22 

IPM 46 65 34 32 14 23 30 26 26 20 

CONRAD 18 17 24 19 26 32 27 18 3,9 9,2 

IDRI 9,5 17 19 13 24 11 6,1 14 6,3 8,2 

IVI 15 2,3 13 9,9 5,7 8,4 9,8 6,5 7,1 6,5 

Sabin Vaccine Institute 8,9 17 10 4,3 8,9 6,5 6,6 5,5 3,1 5,0 

EVI 7,1 4,0 3,5 4,8 7,1 2,0 6,0 2,8 3,4 1,8 

Джерело: [346] 
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До PDP-партнерств зазвичай залучаються такі суб'єкти:  

– державні інститути (державні та місцеві органи влади, які формують 

інституційні умови розвитку ППП із розробки та виробництва медичних 

препаратів, лікарських засобів та вакцин, координують і регламентують їх 

діяльність, а також беруть активну участь у прямому фінансуванні діяльності 

цих партнерств на різних етапах функціонування або через надання певних 

державних гарантій, забезпечують формування попиту на нові вакцини та їх 

сертифікацію і ліцензування);  

– науково-дослідні установи (державні та недержавні здійснюють розробку 

медичних препаратів, лікарських засобів та вакцин, проводять лабораторні та 

клінічні дослідження, у окремих випадках виробництво); 

– приватні компанії – резиденти країни та транснаціональні 

компанії(підприємства сфери нанотехнологій, фармацевтичної та 

біотехнологічної галузей зазвичай виконують функції виробництва медичних 

препаратів, лікарських засобів та вакцин, а також беруть активну участь у 

процесі розробки та фінансування таких проектів);  

– міжнародні організації (виконують функції зі створення та координування 

міжнародних програм з розробки медичних препаратів, лікарських засобів та 

вакцин; стимулювання профілактики населення, беруть активну участь у 

розробці та фінансуванні партнерств зі створення медичних препаратів, 

лікарських засобів та вакцин тощо);  

– некомерційні організації та благодійні фонди (стимулювання 

профілактики населення, фінансування наукових досліджень зі створення 

медичних препаратів, лікарських засобів та вакцин та проведення 

лабораторних та клінічних досліджень). 

Незважаючи на те, що транснаціональні фармацевтичні та біотехнологічні 

компанії залишаються важливими партнерами у спільних проектах ГППП, на 

практиці до співпраці досить часто залучають та невеликі біотехнологічні і 

фармацевтичні компанії, науково-дослідницькі установи державного і 

приватного сектора або університети. Фармацевтичний сектор прагне 
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знизити витрати на розробку нових медичних препаратів за допомогою 

встановлення тісніших партнерських взаємозв'язків з іншими 

учасниками[230]. 

Некомерційні організації та благодійні фонди стали брати активну участь у 

фінансуванні та організації досліджень, а також виступили активними 

партнерами багатьох ГППП, діяльність яких спрямована на боротьбу з 

найбільш вагомими сучасними хворобами людства, у тому числі шляхом 

фінансування розробок та виробництва нових медичних препаратів, 

технологій та ін. Найбільш вагому роль у цьому процесі на глобальному рівні 

відіграють Фонд Білла та Мелінди Гейтс[291].  

Отже, найбільшу частку коштів PDP отримують зазвичай від 

некомерційних організацій. Зокрема, у 2016 р. частка такого фінансування 

становила 57%. Іншу частину коштів PDP отримували від урядових 

організацій країн, які мають високий рівень доходів населення. Найбільші 

внески були здійснені організаціями з допомоги та розвитку: USAID, UK DFID, 

DGIS, BMBF, Swiss SD та ін. (табл. 5.6). 

Узагальнено проекти ГППП з розробки та виробництва медичних 

препаратів може бути реалізований за такими етапами: фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження та розробка медичних препаратів та 

вакцин; розробка бізнес-процесів виробництва медичних препаратів та 

вакцин; створення пілотних зразків; клінічні дослідження; виробництво 

медичних препаратів та вакцин для комерційного використання та 

сертифікація та ліцензування національними сертифікаційними агентствами. 

Однак експерти зауважують, що кожен проект PDP партнерства з розробки 

та виробництва медичних препаратів та вакцин є унікальним і може мати 

власну деталізацію етапів. 

Враховуючи широкий діапазон цілей проектів ГППП у сфері охорони 

здоров'я, а також види залучених суб'єктів, територіальну спрямованість, 

механізми та джерела фінансування, термін реалізації проекту та етап його 
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життєвого циклу, сьогодні створюється багато типів партнерств, проте 

уніфіковані принципи та стандарти їх діяльності відсутні[233]. 

Таблиця 5.6  

Динаміка фінансування PDP державними суб'єктами, млн дол.США 

Країна 

Державні  

суб'єкти 

фінансування PDP 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Велика 

Британія 
DFID 28 24 69 82 64 38 62 67 50 51 

США USAID 79 79 81 80 78 77 64 58 59 47 

Нідерланди DGIS 29 18 18 15 19 11 21 17 4,1 22 

США 

Національний 

інститут охорони 

здоров'я США 

4,9 3,9 8,8 3,0 21 8,2 12 9,5 4,7 8,8 

Німеччина BMBF     1,2 5,7 4,8 6,6 8,2 7,6 

Австралія DFAT      8,0  7,6 7,5 7,4 

Швейцарія SDC 2,3 2,3 2,5 4,6 3,6 3,3 4,4 6,6 7,8 5,7 

Ірландія Irish Aid 22 6,3 4,8 6,0 5,8 5,7 7,8 2,2 5,6 4,8 

Джерело: [346] 

Місія та цілі створення PDP-партнерства визначають структуру 

управління проектом та механізм прийняття управлінських рішень. Різні 

суб'єкти партнерств можуть мати відмінні рівні відповідальності у проектах 

PDP. Зокрема, у табл. 5.7 наведено особливості розподілу та формування 

вимог та відповідальності, а у табл. 5.8 – найбільш поширені ризики суб'єктів 

партнерств із розробки та виробництва вакцин у США.  
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Таблиця 5.7 

Вимоги та відповідальність до суб'єктів PDP з розробки та 

виробництва вакцин (досвід США) 

Суб'єкти PDP з розробки  

та виробництва вакцини  

у США 

Етапи життєвого циклу проекту PDP з розробки 

та виробництва вакцини 

Дослідження 
Розробка  

та розвиток 

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 

К
о

н
тр

о
л
ь 

та
 

п
о

ст
м

ар
к
ет

и
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в
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д
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сл

ід
ж

ен
н

я
 

Ф
у

н
д
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ен

та
л
ьн
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П
р

и
к
л
ад

н
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П
р

о
ц

ес
 с

тв
о

р
ен

н
я
 

К
л
ін

іч
н

і 

д
о
сл

ід
ж

ен
н

я
 

Національний інститут охорони 

здоров'я (NIH) 
+++ +++ - ++ - - 

Центр з контролю та профілактики 

захворювання (CDC)  
- - - - - ++ 

Управління з контролю якості 

харчових продуктів та ліків (FDA) 
- + + + - + 

Міністерство оборони США (DOD) - + + + - + 

Незалежне агентство федерального 

уряду США  

з міжнародного розвитку (USAID) 

- +  + - - 

Великі фармацевтичні підприємства + +++ +++ +++ +++ +++ 

Середні фармацевтичні підприємства + +++ + + + - 

Науково-дослідні  

установи 
+++ +++ - +++ - - 

Примітки: +++ – високий рівень вимог та відповідальності; ++ – 

помірний рівень вимог та відповідальності; + – базовий рівень вимог та 

відповідальності; - – відсутність вимог та відповідальності. 

Джерело: [270] 

Дослідження міжнародної некомерційної організації "Біо-венчур для 

глобального здоров'я" (BVGH) також свідчать про значне поширення у 

світі публічно-приватних партнерств для розробки та виробництва ліків та 

вакцин. Ця організація ідентифікувала 348 таких організацій, що 

самостійно або у партнерстві з іншими перебувають на етапі розробки та 

(або) виробництва 374 вакцин і фармацевтичних продуктів від 23 
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захворювань (з яких: 45 вакцин для профілактики туберкульозу, 48 вакцин 

для профілактики ВІЛ, 23 – малярії, 13 – пневмонії різних видів, 4 – 

ротавірусу та ін.)[266].  

Таблиця 5.8 

Найбільш поширені ризики PDP з розробки та виробництва вакцин 

(досвід США) 

Ризики Вплив на суб'єктів PDP 

Скорочення обсягів бюджетних 

видатків 

Національні інститути охорони здоров'я та 

інші державні установи 

Погіршення бізнес-клімату та 

зміна інших регуляторних умов 

Великі та середні фармацевтичні 

підприємства; науково-дослідні установи 

Посилення контролю 

Великі та середні фармацевтичні 

підприємства; 

науково-дослідні установи 

Монопольний стан покупця 

вакцини на ринку 

Великі та середні фармацевтичні 

підприємства; 

науково-дослідні установи 

Негативні реакції вакцини на 

організм людини 

Національні інститути охорони здоров'я та 

інші державні установи; 

великі та середні фармацевтичні 

підприємства; науково-дослідні установи 

 

Джерело: [270] 

Зокрема, з усіх перелічених вакцин 39% розробляються саме на засадах 

публічно-приватного партнерства. Якщо говорити про загальну кількість 

вакцин, то публічно-приватні партнерства створювались на таких етапах їх 

розробки та виробництва[266]: 

– на етапі винаходу – 43% вакцин; 

– на етапі доклінічних досліджень – 26% вакцин; 

–на етапі клінічних досліджень – 47% вакцин; 

– на інших етапах розробки та виробництва – від 22 до 41% вакцин.  

До проектів ППП з розробки та виробництва загальної кількості вакцин 

залучають: 52% вакцин – науково-дослідні установи;46% вакцин – 
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біотехнологічні компанії; 6% вакцин – великі фармацевтичні компанії; 16% 

вакцин – інші партнерства)[266]. 

Кількість партнерів у проектах ППП з розробки та виробництва вакцин є 

різною. Так, 29% із загальної кількості вакцин розробляються більш ніж 

чотирма партнерами; 66% вакцин розробляються більш ніж трьома 

партнерами та лише 5% вакцин розробляються двома суб'єктами партнерств.  

Суспільні результати, яких досягнуто ГППП з розробки, виробництва та 

поширення вакцин,вражають. Тільки завдяки діяльності одного такого 

партнерства з розробки та поширення вакцин, як Глобальний альянс з 

вакцинації та імунізації (GAVI), протягом 2000–2017 рр. вдалося уникнути 

близько 10 млн майбутніх потенційних смертей людей від різних 

хвороб[281]. За цей період – завдяки підтримці GAVI планових програм 

імунізації, мотивації вакцинації, забезпечення вакцинами – у різних країнах 

світу було вакциновано690 млн дітей.  

Результативність фінансування PDP партнерств є також досить значною. 

Так, дослідження науковців із США,що охоплює 73 країни21, показує, що 1 

дол. США інвестицій GAVI у програми імунізації та вакцинації дає змогу 

зберегти 18 дол. США загальних витрат на охорону здоров'я[358]. Ці 

потенційні витрати могли би бути понесені внаслідок недоотримання 

заробітної плати, зниження продуктивності праці, які спричинені відсутністю 

вакцинації та майбутнім захворюванням. Окрім цього, при врахуванні 

факторів економічної цінності зростання тривалості життя та збільшення 

періоду здорового довголіття внаслідок вакцинації GAVI економія загальних 

витрат на охорону здоров'я збільшуватиметься до 48 дол. США на 1 дол. 

США інвестицій[358].  

Для України розвиток проектів публічно-приватного партнерства у сфері 

винаходу, розробки, виробництва та поширення вакцин є нагальним 

питанням, оскільки може сприяти вирішенню актуальної проблеми 

 
21 Дослідження здійснено з урахуванням результатів та прогнозів діяльності GAVI за 

період 2011–2020 рр.  
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сьогодення та покращити доступ населення до необхідних вакцин, 

зменшити їх вартість, збільшити якість профілактичної медичної допомоги. 

З метою впровадження механізмів публічно-приватного партнерства у сфері 

винаходу, розробки, виробництва та поширення вакцин в Україні 

доцільними, на наш погляд, є: 

– розроблення концептуальних та методичних підходів до формування 

публічно-приватних партнерств у сфері розробки, виробництва та 

поширення вакцин, а також порядку та алгоритму залучення: науково-

дослідних установ (державних та недержавних, які здійснюють розробку 

вакцин, проводять лабораторні та клінічні та доклінічні дослідження), 

приватних підприємств резидентів країни та транснаціональних 

компаній(фармацевтичної та біотехнологічної галузей); міжнародних 

фінансових та некомерційних організацій, а також благодійних фондів 

згідно з етапами життєвого циклу проекту PDP (фундаментальні 

дослідження, прикладні дослідження та розробка вакцин; розробка бізнес-

процесів виробництва вакцин; створення пілотних зразків; лабораторні, 

доклінічні та клінічні дослідження; виробництво вакцин для комерційного 

використання; сертифікація та ліцензування відповідними установами); 

– розроблення методичних засад оцінки ефективності, розподілу 

продукції, оцінки та розподілу ризиків реалізації проектів ППП у сфері 

розробки, використання та поширення вакцин в Україні; 

– формування механізмів стимулювання створення ППП, спрямованих 

на вітчизняні наукові (фундаментальні та прикладні) дослідження з 

розробки вакцин, а також підвищення можливості застосування існуючого 

наукового потенціалу України у цій сфері; 

– нормативно-правове врегулювання процесу трансферу технологій у 

сфері розробки та виробництва вакцин в Україні; 
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– розроблення та впровадження стандартизованої методики компаратора 

ППП та компаратора державного сектора у сфері розробки, використання та 

поширення вакцин в Україні; 

– визначення критеріїв, за якими визначатиметься обов'язковість 

застосування компараторів для проектів (наприклад, загальна вартість 

проектів або суспільна значущість проекту (виробництво суспільно важливої 

вакцини); 

розроблення форми договору про взаємодію різних державних партнерів у 

реалізації проекту публічно-приватного партнерства у сфері винаходу, 

виробництва та поширення вакцин, за умови необхідності залучення 

декількох державних партнерів, з чітким визначенням їх функцій та меж 

відповідальності.  

Отже, домінуючою ознакою початку ХXI ст. стала трансформація 

системи фінансування охорони здоров'я різних країн та поява його нових 

форм, у тому числі транснаціональних та глобальних. Інституціоналізовані 

механізми партнерства на глобальному рівні почали відігравати вагому роль 

у подоланні не тільки глобальних викликів у сфері охорони здоров'я,а й у 

підтримці фіскальної стійкості та забезпеченні потреб національних систем 

охорони здоров'я[263]. Суттєво змінюються функції фінансування галузі, 

що виконуються глобальними протоінститутами, а також державою та 

приватними партнерами. Однак домінуючі функції фінансування охорони 

здоров'я в більшості країн виконує держава. Разом із тим розкриття основних 

засад та особливостей функціонування глобальних публічно-приватних 

партнерств демонструє значний потенціал останніх для розвитку охорони 

здоров'я різних країн, утому числі з метою розширення фіскального 

простору. Розвиток в Україні нових форм публічно-приватного партнерства 

та залучення до глобальних проектів дасть змогу посилити потенціал 

окремих секторів охорони здоров'я, сприяти отриманню населенням 

доступу до інноваційних медичних послуг, удосконалити якість надання 
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медичної допомоги, а також підвищити стійкість фінансування системи 

охорони здоров'я. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. У посткризовий період загострення проблем фіскальної стійкості із 

одночасним зростанням потреб населення у медичних послугах у багатьох 

країнах стимулюють пошук альтернативних механізмів розширення 

фіскального простору для фінансування системи охорони здоров'я, зокрема, 

за допомогою залучення приватного сектора на засадах публічно-приватного 

партнерства. Охорона здоров'я є однією зі сфер, де реалізація проектів 

публічно-приватного партнерства дає можливість забезпечити стійкість 

функціонування окремих медичних установ та галузі в цілому, а також 

його фінансування.  

Визначено, що проекти публічно-приватного партнерства у системі охорони 

здоров'я найчастіше реалізовуються у таких формах: проектування, 

будівництво, експлуатація та управління інфраструктурою медичних установ; 

надання медичних послуг; управління медичною установою в цілому; 

розробка, виробництво та поширення нових медичних препаратів (ліків, 

вакцин та ін.); розробка та виробництво нової медичної техніки, інструментів 

та обладнання; послуги з медичних досліджень (лабораторні дослідження, 

МРТ, УЗД та ін.); надання немедичних послуг: послуги з охорони медичних 

установ; комунально-господарські послуги; організація харчування в 

медичних установах; транспортні послуги (у т.ч. перевезення автомобільним 

та авіатранспортом); збір, знешкодження, транспортування та розміщення 

медичних відходів (шкідливих та нешкідливих); організація і ведення 

бухгалтерського обліку; технічне обслуговування медичної техніки; прання 

білизни; послуги цифрової економіки та технічне обслуговування 

інформаційних систем (BIM, BIG DATA та ін.; телемедицина, онлайн-послуги 

– електронна реєстратура, заповнення медичних карток онлайн та 
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впровадження технологічних інновацій як у сфері охорони здоров'я та 

соціальних послуг, так і в інших суміжних секторах економіки, роботизація); 

медична освіта, перепідготовка та підвищення кваліфікації медичного 

персоналу. 

2. В Україні нормативно-правове підґрунтя для реалізації публічно-

приватних партнерств уже сформовано, розроблена методична регламентація 

їх діяльності, оцінки ризиків та ефективності впровадження проектів 

публічно-приватного партнерства, що, однак, не сприяє його поширенню у 

сфері охорони здоров'я. Так, сьогодні в Україні існує нагальна потреба 

удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації проектів 

публічно-приватногопартнерства у сфері охорони здоров'я, а також 

формування ефективної інституційної інфраструктури їх реалізації. З цих 

позицій, на наш погляд, доцільно вжити таких організаційно-економічних 

заходів, спрямованих на стимулювання залучення приватного сектора до 

реалізації таких проектів, як збільшення припливу фінансових ресурсів у 

медичну галузь, та, як наслідок, розширення фіскального простору, зокрема 

щодо: розроблення та прийняття Концепцію реалізації проектів публічно-

приватного партнерства у сфері охорони здоров'я з визначенням основних 

напрямів, механізмів та форм їх реалізації в галузі; запропонування органам 

місцевого самоврядування розробити Стратегії розвитку публічно-приватного 

партнерства у сфері охорони здоров'я на регіональному та місцевому рівнях 

з урахуванням рівня економічних та соціальних потреб територіальної 

громади, бюджетної забезпеченості, готовності приватного сектора брати 

участь у реалізації зазначених проектів, особливостей соціально-

економічного розвитку територіальної громади; розроблення на державному 

та на місцевому рівнях Реєстрів проектів публічно-приватного партнерства 

відповідно до запитів публічного партнера, а також місцевих ініціатив 

приватних партнерів; сприяння створенню на державному та місцевому 

рівнях центрів публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я з 

відповідною координацією з уповноваженим органом з державно-
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приватного партнерства – Міністерством економіки і торгівлі України, 

Міністерством охорони здоров'я України та Національною службою здоров'я 

України; розроблення механізмів формування та покриття компенсаційних 

платежів державних партнерів приватним партнерам при реалізації різних 

моделей проектів публічно-приватного партнерства в Україні з урахуванням 

провідного світового досвіду. 

Доведено, що в сучасних умовах відбувається трансформація 

фінансування системи фінансування охорони здоров'я, розширюється 

фіскальний простір, змінюються функції основних його суб'єктів та 

з'являються нові актори, зокрема глобальні публічно-приватні партнерства. 

Визначено, що такі глобальні публічно-приватні партнерства 

перетворюються у нові протоінститути системи охорони здоров'я та 

змінюють баланс організаційно-економічної взаємодії й виконують нові 

функції щодо фінансування галузі. Такі сучасні протоінститути не тільки 

сприяють розширенню фіскального простору для охорони здоров'я, а й 

виконують функції, які раніше виконували держава та некомерційні 

організації у середині країни. Причинами постійного поширення їх діяльності 

у сфері охорони здоров'я визначено проблеми, які в сучасних умовах нездатні 

подолати окремі країни: глобалізація економіки, демографічні тенденції 

розвитку, епідемії та появи нових захворювань, проблеми доступу до 

окремих видів ліків, вакцин, нових медичних технологій та ін. Визначено 

найбільш поширені типи глобальних публічно-приватні партнерств, 

основними серед яких є такі: партнерства, діяльність яких орієнтована на 

розробку, виробництво та поширення нових медичних препаратів, 

технологій, а також розвиток та удосконалення існуючих; партнерства, що 

сприяють удосконаленню доступу населення до медичних послуг, 

фармацевтичної продукції, нових медичних технологій тощо; удосконалення 

надання медичної допомоги та підвищення ефективності функціонування 

системи охорони здоров'я; партнерства, які створені з метою координації 

діяльності, інформування, пропаганди, освіти населення з окремих питань 
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охорони здоров'я. Найбільш ефективним типом партнерства в сучасній 

глобальній системі охорони здоров'я є партнерства, діяльність яких 

спрямована на розробку інноваційних технологій та виробництво нових 

медичних препаратів та вакцин, що з кожним роком залучають дедалі більші 

обсяги фінансування. Обґрунтовано, що залучення України до діючих таких 

партнерств та створення нових є нагальним питанням, оскільки може сприяти 

не тільки розширенню фіскального простору у сфері охорони здоров'я, а й 

також вирішенню актуальної проблеми сьогодення та покращенню доступу 

населення до необхідних вакцин та інших лікарських засобів, посиленню по-

тенціалу окремих секторів системи охорони здоров'я, підвищенню якості 

надання медичної допомоги населенню. 

Основні наукові результати, отримані в процесі підготовки п’ятого 

розділу дисертації, опубліковано автором у таких наукових працях: [39, 40, 

98, 99, 154, 155, 156, 160, 170, 171, 177, 181, 182, 187]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення важливої наукової проблеми – розробки теоретико-

методологічних засад розвитку фіскального простору для охорони здоров’я, 

який полягає у забезпеченні стійкості державних фінансів в умовах зростання 

довголіття та демографічного старіння; трансформації джерел та механізмів 

фінансування медичної галузі та впровадження нових методів фінансування 

медичної допомоги населенню. В результаті сформульовано ряд теоретико-

методологічних, аналітичних і практичних висновків. 

1. Теоретичне узагальнення і дослідження процесів еволюції та 

становлення наукових підходів до фінансування соціальних функцій держави 

дозволили зробити висновок, що їх механізми досягли найвищого рівня 

розвитку та дозволили охопити найбільшу частку населення необхідними 

соціальними послугами за весь історичний період людства. Однак виклики та 

зміни, спричинені загостренням базових проблем сучасної цивілізації, 

висувають нові концептуальні вимоги до стійкості державних фінансів та 

стабільності функціонування суспільства. Більшість держав внаслідок впливу 

глобальних чинників опинилася перед стратегічною дилемою: необхідністю 

задовольняти зростаючий попит на функціонування держави добробуту, 

покриття дедалі більшого числа соціальних ризиків, потребою впровадження 

нових видів соціальних функцій та інноваційних методів їх фінансування та – 

одночасно – подолання деструктивних процесів у формуванні зменшеного 

фіскального простору для фінансування соціальних функцій, спричиненого 

доцільністю підтримки стійкості системи державних фінансів.  

 Встановлено, що розвиток держави добробуту протягом ХХ – початку 

ХХІ ст., у частині фінансування соціальних функцій, відбувався відповідно до 

циклів економічного розвитку з певним часовим лагом та послідовною зміною 

періодів фіскальної експансії та фіскальної рестрикції. Обґрунтовано, що в 
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сучасних умовах розвитку на державу добробуту здійснюється економічний, 

соціальний та фіскальний тиск,  перетворюючись на базову причину його 

кризи. 

2. Узагальнено теоретико-методологічні підходи до формування та 

використання фіскального простору для фінансування соціальних функцій 

держави, зокрема охорони здоров'я, які спрямовані передусім на визначення 

можливості для фіскального маневру з огляду на поставлені цілі або 

обґрунтування методів фіскального коригування з метою забезпечення 

стійкості державних фінансів. Фіскальний простір визначено як динамічний 

потенціал сукупності наявних державних фінансових ресурсів та додатково 

залучених державою фінансових ресурсів для фінансування програм та заходів 

охорони здоров'я та без порушення умов довгострокової стійкості державних 

фінансів. Систематизація та аналіз світового досвіду формування та 

використання фіскального простору для охорони здоров'я засвідчує, що 

держава може змінювати його на етапі: збирання фінансових ресурсів; 

акумулювання (об'єднання) фінансових ресурсів; розподілу фінансових 

ресурсів за надання медичної допомоги населенню.  

 Доведено, що у кризовий та посткризовий період розвитку найбільш 

стійкими стали механізми фінансування охорони здоров'я, що базуються на 

домінуючих бюджетних механізмах фінансування галузі. Переважна 

кількість країн, які використовують для формування фіскального простору 

домінуючий механізм обов'язкового (соціального) медичного страхування, у 

період розгортання кризи була змушена використовувати додаткові програми 

розширення фіскального простору за рахунок бюджетів різних рівнів.  

3. Виявлено, що сучасний етап реалізації реформи фінансування системи 

охорони здоров'я в Україні актуалізував потребу розвитку механізмів 

фінансування галузі в контексті забезпечення їх стійкості. Розроблений 

методологічний підхід до діагностики фіскального простору для охорони 

здоров'я сприятиме виявленню його оптимальних параметрів та може стати 

основою для визначення цільових орієнтирів та економічно обґрунтованих 
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ефективних управлінських рішень у сфері як фіскальної, так і соціальної 

політики та удосконалення стратегії реформування системи охорони здоров'я 

в Україні. Такий підхід запропоновано формувати на основі індикаторів:  

діагностики макроекономічного та фіскального потенціалів, потенційного 

тиску витрат на охорону здоров’я на стійкість державних фінансів України, а 

також демографічних та соціальних змін в суспільстві.  

4. Феномен демографічного старіння населення закладає основи для 

розвитку нової системи економічних відносин – «економіки довголіття», що 

обумовлює кардинальні зміни фіскального простору для охорони здоров’я у 

світі. Виявлено, що такі зміни є актуальними і для України. З метою 

визначення впливу окреслених процесів на стійкість державних фінансів 

розроблено інструментарій прогнозування зміни віково-залежних бюджетних 

витрат населення на охорону здоров'я, що базується та таких детермінантах, 

як: прогноз зміни статево-вікової структури населення; декомпозиція 

структури бюджетних витрат на охорону здоров'я з урахуванням еквівалентів 

надання медичної допомоги за статтю та віком; коефіцієнти залежності зміни 

бюджетних витрат від медичного технологічного прогресу. Доведено, що за 

усіма досліджуваними прогнозами населення – відбуватиметься зростання 

бюджетних витрат на охорону здоров’я в Україні, як на середньострокову, так і 

на довгострокову перспективу. Обґрунтовано, що основними драйверами 

зростання витрат на охорону здоров'я та, як наслідок, зменшення стійкості 

системи державних фінансів в Україні виступають: зрушення демографічних 

структур у бік старіння населення та зростання довголіття; стрімкий 

технологічний прогрес у медичній галузі; зростання доходів та потреб 

населення, що збільшує попит на медичну допомогу; поява нових 

небезпечних хвороб та зростання кількості людей з мультиморбідністю.  

5. Узагальнення теоретичних та методологічних засад формування 

стійкості державних фінансів дозволило удосконалити методологічний 

підхід до оцінки стійкості державних фінансів на основі показника 

фіскального розриву та адаптувати його для України в частині врахування 
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віково-залежних бюджетних витрат. Проведено оцінки ризиків стійкості 

державних фінансів в Україні за різними сценаріями стресових змін 

фіскальної системи та макроекономічного розвитку, а також їх конвергенції 

до фіскальних вимог ЄС та демографічного старіння. За результатами таких 

багатоваріантних розрахунків встановлено, що з метою подолання 

фіскального розриву в Україні, спричиненого такими потенційними 

стресовими змінами існує нагальна необхідність проведення відповідного 

фіскального коригування та збільшення структурного первинного балансу. 

Аргументовано, що такі оцінки можуть стати цільовими орієнтирами для 

розроблення фіскальних правил в Україні. 

6.  Визначено необхідність розвитку методології оцінки стійкості 

державних фінансів в України в частині удосконалення її понятійно-

категоріального апарату. З метою виявлення латентних фіскальних ризиків 

необхідно оцінювати «віково-залежні бюджетні витрати» на фінансування 

соціальних функцій держави, які визначено як витрати, що обумовлюють 

зміни витратного профілю бюджету внаслідок трансформації статево-вікової 

структури населення країни та (або) громади та диференціації споживання 

ними публічних послуг.  

7. Обґрунтовано доцільність застосування та оцінки індикатору 

необхідного структурного балансу, який повинен бути сформований у 

державі для покриття фіскального розриву, спричиненого забезпеченням 

цільового показника державного боргу та фінансуванням бюджетних 

наслідків демографічного старіння та повинен стати орієнтиром для 

реалізації фіскальної політики з метою досягнення середньострокової та 

довгострокової стійкості державних фінансів. 

8. Реалізація заходів фіскальної політики, зокрема спрямованої на 

реформування та розвиток системи охорони здоров’я в Україні обумовлює 

вагомість визначення розміру фіскального простору для визначеного галузі. 

Результати оцінки розміру фіскального простору для охорони здоров’я в 

Україні доводять, що для фінансування видатків демографічного старіння 
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населення та забезпечення стійкості державних фінансів у середньостроковій 

та довгостроковій перспективах поряд з видатками бюджетів усіх рівнів слід 

врахувати відповідні обсяги фіскального коригування. За різними 

сценарними оцінками розмір фіскального простору для охорони здоров’я в 

Україні потребує збільшення від 0,5 до 1,76 % ВВП на рік для досягнення 

означених цілей та підтримки стійкості державних фінансів.  

9. Встановлено необхідність державному рівні розроблення та 

впровадження системи заходів, спрямованих на подолання потенційних 

викликів стійкості системи державних фінансів у частині фінансування 

охорони здоров'я та формування фіскального простору. Систематизовано 

стратегії трансформації фіскального простору для охорони здоров'я, що 

зорієнтовані на впровадження заходів фіскального коригування. Така 

систематизація включає три основні групи альтернативних стратегій, які 

спрямовані на: 1) раціоналізацію державних витрат та адресну підтримку 

населення; 2) оптимізацію державних витрат та регулювання покриття 

населення; 3) мобілізацію державних доходів та збільшення бюджетних 

трансфертів.  

10. Реформа децентралізації влади, яка триває в Україні обумовлює 

потребу аналізу досягнутих результатів та виявлення ризиків. Обґрунтовано, 

що процеси децентралізації фінансування системи охорони здоров’я можуть 

призводити до: збільшення трансакційних витрат на функціонування галузі; 

децентралізація до рівня занадто малих територіальних громад може 

спричинити зменшення обсягів фінансування охорони здоров'я; зниження 

територіальної та фінансової доступності первинної та спеціалізованої 

медичної допомоги внаслідок обмеженості коштів місцевих бюджетів або 

неготовності персоналу низового рівня до прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

11. Доведено нагальність деталізованого врахування делегування усіх 

функцій та повноважень за рівнями влади та суб’єктами системи охорони 

здоров’я для проведення комплексної оцінки процесів децентралізації 



397 

 

 

фінансування в галузі. Результати такої оцінки на прикладі країн ОЕСР, 

відповідно до розробленого методологічного підходу до оцінки рівня 

децентралізації фінансування системи охорони здоров'я, свідчать, що 

коефіцієнти регіональної децентралізації у країнах з бюджетним 

фінансуванням системи охорони здоров'я вищі за такими функціями: 

фінансування поточних витрат лікарень, а найнижчі – за встановленням 

ставок внесків, надходження яких спрямовуються на охорону здоров'я, та 

визначенням методів оплати послуг лікарів. У країнах зі страховим 

фінансуванням охорони здоров'я регіональним та місцевим органам влади 

делеговано значно менше функцій та повноважень, ніж у країнах із 

бюджетним фінансуванням медичної галузі. Це пояснюється тим, що значна 

частина функцій у таких країнах делегована страховим фондам.  

12. В сучасних умовах відбувається подальший розвиток та еволюція 

підходів до фінансування охорони здоров'я, розширюється фіскальний 

простір для фінансування галузі у світі, змінюються функції основних його 

суб'єктів та з'являються нові актори, зокрема публічно-приватні партнерства. 

Визначено, що глобальні публічно-приватні партнерства перетворюються у 

нові протоінститути системи охорони здоров'я та змінюють баланс 

організаційно-економічної взаємодії й виконують нові функції щодо 

фінансування галузі. Такі сучасні протоінститути не тільки сприяють 

розширенню фіскального простору для охорони здоров'я, а й виконують 

функції, які раніше виконували держава та некомерційні організації у середині 

країни. 

Наукові розробки та пропозиції було використано ДУ "Інститут 

економіки та прогнозування НАН України" при підготовці наукових 

доповідей, аналітичних записок і пропозицій, які враховано у практичній 

роботі органів державної влади, а також у навчальному процесі, що 

підтверджено відповідними довідками.  

Висновки та рекомендації дисертації можуть використовуватись 

органами загальнодержавного управління для забезпечення стійкості системи 
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державних фінансів, розвитку фіскального простору для системи охорони 

здоров’я та удосконалення механізмів фінансування соціальних функцій 

держави. 
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Додаток 1 

Таблиця 1.1 

Теоретичні підходи до визначення сутності соціальних функцій держави 

Автор РІК ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКЦІЯ 

Тропіна В.  2008 

Обов’язок держави щодо умов для реалізації екстремальних принципів у життєдіяльності індивідів, тобто забезпечення 

умов для максимізації позитивних соціальних явищ і мінімізації негативних за рахунок зміни елементів, зв’язків, 

властивостей і відносин у суспільстві з метою забезпечення його цілісності та стабільного розвитку 

Безпекова, 

нейтралізації та 

мінімізації 

ризиків 

Соколовська А. 2008 Забезпечення на всій території країни прав і свобод кожної людини і громадянина Ціннісна 

Андрущенко В.  Соціальна функція правової демократичної держави – це проголошення вищою цінністю соціальну справедливість Ціннісна  

Конституція 

України (ст. 3)  
2006 

Проголошення людини, її життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканості та безпеки найвищою соціальною цінністю; 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження й забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави 

Ціннісна 

Горбатюк С.  2017 

Основа забезпечення соціогуманітарної безпеки спрямована на досягнення цілей соціогуманітарного розвитку, рівень якого 

визначається системою параметрів, які свідчать про стан реалізації політичних, громадянських, економічних, соціальних, 

гуманітарних прав, досягнення соціальної злагоди в суспільстві, створення умов для задоволення соціальних, культурних, 

духовних потреб людини і суспільства тощо і реалізується за активної участі інститутів громадянського суспільства на 

засадах соціального і державно-громадського партнерства, субсидіарності, соціальної солідарності та 

взаємовідповідальності влади, суспільства, людини і громадянина 

Безпекова, 

суспільна 

Родіонова О.  2013 
Діяльність держави, спрямована на мінімізацію відмінностей у доступі членів держави до суспільних благ з метою 

забезпечення стабільності (самозбереження) соціуму 

Мінімізації 

суспільних 

ризиків 

Северюков Д. 2013 

Історично обумовлений та національно-культурно детермінований напрям діяльності держави як соціального інституту з 

вирішення соціальних проблем суспільства 
 

Суспільна 

Урбан Х.  

Виділяє компенсаторну функцію (включення до системи соціального страхування усіх форм занятості), інвестиційну 

функцію (розвиток освіти та науки), емансипаторну функцію (надання індивіду можливостей для індивідуального 

розвитку, що передбачає не лише соціальний захист, а й гарантований доступ до освіти) та функцію розподілу та 

перерозподілу доходів 

Мінімізації 

суспільних 

ризиків, 

ціннісна 

Гвасалія Д. 2011 

Найголовніша функція демократичної держави, що передбачає створення рівних умов для розвитку й усебічної реалізації 

особистісного соціального потенціалу кожної людини, захист особи на рівні державних мінімальних стандартів і 

соціальних гарантій, створення середовища для повноцінного розвитку кожного громадянина країни 

Ціннісна, 

суспільна 

Трофімов А. 2015 
Турбота про людину як про члена соціуму: задоволення потреб людей у житлі, роботі, підтримці здоров’я, освіті; 

підтримка незахищених груп населення 
Ціннісна 

Бабаєв В. 2002 Забезпечення суспільного добробуту, тобто гідного життя і розвитку кожної людини, створення рівних можливостей для Ціннісна, 
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Автор РІК ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКЦІЯ 

усіх громадян у досягненні цього добробуту суспільна 

Арістова І. 2006 

Один із напрямів діяльності держави, який полягає у створенні державою необхідних умов, що забезпечують гідне життя 

людини незалежно від її соціального стану, участі у виробництві сукупного національного доходу, а також належного 

правового механізму її соціальної захищеності відповідно до міжнародних стандартів 

Безпекова 

Калашников С. 2003 Цілеспрямована діяльність держави із задоволення конкретних потреб людей Суспільна 

Барр Н . 2004 

Функція спрямована на досягнення декількох основних цілей: недопущення крайнього ступеня бідності через законодавче 

встановлення та гарантоване забезпечення певного мінімуму доходу; створення необхідних умов для вертикальної та 

горизонтальної перерозподільчої справедливості 

Ціннісна, 

безпекова, 

мінімізації 

суспільних 

ризиків 

Сьомкіна Т., 

Тарасевич О. 
2011 

Широке значення – це такий основний напрям діяльності держави, що покликаний забезпечити соціальний захист, 

соціальне забезпечення, охорону здоров’я та нормальні умови життя для всього населення (передусім для тих категорій 

громадян, які через різні обставини та об’єктивні умови не можуть повноцінно працювати), а також пов’язаний із 

виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, будівництво доріг, житла, роботу транспорту і зв’язку тощо. 

Вузьке значення – напрям діяльності держави, пов’язаний із соціальним забезпеченням громадян (формами соціального 

забезпечення є соціальне страхування, в тому числі й пенсійне, та соціальна допомога), а також забезпеченням достатнього 

життєвого рівня людині та членів її сім’ї 

Ціннісна, 

безпекова, 

мінімізації 

суспільних 

ризиків 

Бульба В. 2011 

Спрямовується на згладжування соціальних нерівностей для усіх верств населення, зокрема, кожен індивід повинен мати 

можливість отримати освіту, професійну кваліфікацію та гідну заробітну плату, іншими словами – стати членами 

суспільства, спроможними  забезпечити собі гідне життя своєю працею 

Ціннісна 

Рабінович П. 2001 
Забезпечення на всій території країни прав і свобод кожної людини і громадянина, створення умов для відтворення та 

розвитку людини, стимулювання творчого зростання людини, утілення в життя принципів соціальної справедливості 
Ціннісна 

Скакун О. 2001 Створення державою умов, що забезпечують гідне життя людини Ціннісна 

Вашкович В. 2016 Діяльність держави, яка спрямована на вирішення соціальних проблем суспільства 

Суспільна, 

мінімізації 

суспільних 

ризиків 

Омелянович Л. 2009 Забезпечення суспільного добробуту, створення рівних можливостей для всіх громадян у його досягненні 
Ціннісна, 

суспільна 

Пасічник Ю. 2012 
Обов’язок щодо забезпечення умов для максимізації позитивних і мінімізації негативних соціальних явищ за рахунок змін 

елементів, зв’язків, властивостей і відносин у суспільстві з метою забезпечення його цілісності та стабільного розвитку 

Нейтралізації та 

мінімізації 

ризиків, 

суспільна 

Джерело: [7,15,18,25,29,31,51,89, 119,124,139,141,195,198,201,202,240]. 
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Додаток 2 

Таблиця 2 

Методичний підхід до визначення складу державних витрат  

на соціальний захист та охорону здоров’я 
УСТАНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАД ВИТРАТ 

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ/ 

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ 

МІЖНАРОДНИЙ 

ВАЛЮТНИЙ 

ФОНД (МВФ) 

Державні витрати на соціальний захист. 

Державні витрати на соціальний захист включають витрати на 

послуги та трансферти, що надаються фізичним особам та 
домогосподарствам, а також на витрати на послуги, що 

надаються на колективній основі. Витрати на соціальний 

захист включають також витрати на: формування та 
управління державною політикою; розроблення та 

впровадження законодавства та стандартів забезпечення 

соціального захисту населення, а також прикладних 
досліджень та експериментальних розробок у сфері 

соціального захисту та послуг. 

Державні витрати на охорону здоров'я. 

Державні видатки на охорону здоров'я включають витрати на 

послуги, надані окремим особам та послуги, що надаються на 

колективній основі, зокрема, витрати на медичну допомогу, 
лікарські засоби, вироби медичного призначення, прилади та 

обладнання 

Тимчасова непрацездатність, 

інвалідність, старість, втрата 

годувальника, сім'я та діти, 
безробіття, житлово-комунальне 

господарство, соціальне 

виключення та інші вразливі 
верстви населення, дослідження у 

сфері соціального захисту, 

управління у сфері соціального 
захисту 

 

 
Охорона здоров’я  

 
СТАТИСТИЧНА 

СЛУЖБА 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ  

(ЄВРОСТАТ) 

Державні витрати на соціальний захист. 

Витрати на соціальний захист включають: соціальні виплати, 

витрати на адміністрування (що охоплюють витрати на 

управління та адміністрування) та інші витрати (що включають 
різні витрати з соціального захисту) 

Тимчасова непрацездатність, 
інвалідність, старість, сім'я та 

діти, безробіття, житло, соціальне 

відчуження (соціальна допомога. 

 
ОРГАНІЗАЦІЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ 

СПІВПРАЦІ ТА 
РОЗВИТКУ  

(ОЕСР) 

Державні витрати на соціальний захист. 

Витрати включають грошові виплати, прямі виплати та 

трансферти, надання натуральних товарів та послуг, а також 

податкові пільги за соціальними ознаками.  
Виплати надаються малозабезпеченим сім'ям, людям похилого 

віку, інвалідам, хворим, безробітним, молоді. Соціальні 

витрати поділяються на державні (центральні, державні та 

місцеві органи влади, включаючи фонди соціального 

страхування) та приватні. Усі соціальні витрати, що не 

надаються урядом, вважаються приватними. Приватні 
трансферти між домогосподарствами не вважаються 

«соціальними» і не враховуються до приватних соціальних 

витрат. 
Державні витрати на охорону здоров’я. 

Витрати на охорону здоров'я включають споживання товарів 

та послуг у сфері охорони здоров'я, а саме витрати як 
державних, так і приватних установ на медичні послуги та 

товари, профілактику та громадську систему охорони здоров'я 

, а також витрати на управління системою. Проте такі витрати 
не включають витрати на основний  капітал 

Старість, втрата годувальника, 
непрацездатність, сім'я, програми 

регулювання ринку праці, 

безробіття, житло та інші сфери 
соціальної політики. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Охорона здоров’я  

 

ЕКОНОМІЧНА 

КОМІСІЯ ООН У 
КРАЇНАХ 

ЛАТИНСЬКОЇ 

АМЕРИКИ ТА 

КАРИБСЬКОГО 

БАСЕЙНУ  
(ECLAC) 

Державні витрати на соціальний захист 

ECLAC визначає державні витрати за методологією Євростату 

та ОЕСР 
 

 

 

Державні витрати на охорону здоров’я 

Розрахунок витрат ECLAC здійснюється за методологією 
МВФ. 

Особи похилого віку, інваліди, 

тимчасова непрацездатність,  

безробітні, малозабезпечені, сім`я 
та діти, бездомні, корінні народи, 

мігранти, біженці, особи, що 

вживають алкоголь та наркотичні 

речовини та ін. 

Охорона здоров’я 

 

МОНІТОРИНГ 

ДЕРЖАВНИХ  
ВИТРАТ 

 (GSW) 

Державні витрати на соціальний захист 

Загальні державні витрати, що надаються бідним верствам 

населення та сприяють інклюзивному соціальному захисту і 
зайнятості. Проте така методологія заснована на включенні  

прямих державних витрат 

Мережі соціальної підтримки, 

фонди соціального страхування, 

соціальна допомога / послуги, 
інтервенції на ринку праці та 

програми соціального 

страхування (включаючи пенсійне 
страхування). Не включає всі 

соціальні послуги, що надаються 

державою, проте ті, що надаються 
у сфері освіти або охорони 

здоров’я, харчування або 

санітарні програми (англ. WASH – 
вода, санітарія та гігієна) 

Джерело: [427] 
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Додаток 3 

Таблиця 3.1 

Визначення складу державних витрат на охорону здоров’я за 

методологією ВООЗ, ООН, Європейської Комісії 

 
НАЗВА МЕТОДОЛОГІЇ  

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРАХУНКУ ДЕРЖАВНИХ ВИТРАТ 

 НА ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ВООЗ 

ВООЗ розроблено та використовуються міжнародні гармонізовані підходи для 
оцінки витрат в системі охорони здоров'я на споживання, надання та фінансування послуг в 

охороні здоров'я. На підставі методології національних рахунків охорони здоров’я (далі – 

НРОЗ), поточні державні витрати на охорону здоров'я визначаються як витрати на реалізацію 
основних функцій системи охорони здоров'я.  

Методологія НРОЗ дозволяє провести оцінку державних витрат на охорону здоров’я 

у чіткий та структурований спосіб. Це дає можливість виключити із загальних державних 
витрат на охорону здоров’я витрати на довготривалий догляд в охороні здоров’я. Крім того, 

загальні витрати на здоров'я також включають капітальні витрати у сфері охорони здоров'я. 

Відповідно до методології НРОЗ, термін охорона здоров’я широко використовується 
та включає «усі види діяльності, основною метою яких є покращення, підтримка та 

запобігання погіршенню стану здоров’я населення і зменшенню наслідків стану поганого 

здоров’я шляхом застосування кваліфікованих медичних знань». 
Державні витрати на послуги з довготривалого догляду в охороні здоров’я (англ.: 

long term care – LTC) відповідно до методології НРОЗ включають витрати на організацію та 

надання широкого спектра послуг та допомоги особам, які мають обмежену здатність 
самостійно функціонувати щодня протягом тривалого періоду часу.  

Послуги можуть надаватися в різних установах, у тому числі, інституційних, 

житлових, тобто підтримки житлових закладів, крім будинків для соціального догляду, або 
догляду вдома. Витрати на довготривалий догляд на охорону здоров’я поєднують витрати, що 

виникають у сфері охорони здоров’я, та витрати, що виникають у сфері соціального захисту 

та соціального забезпечення, які стосуються як сфери охорони здоров’я, так і сфери 
соціального захисту 

КЛАСИФІКАЦІЯ 

ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ,  

ООН  

Відповідно до методології ООН «Класифікації функцій держави» (далі, КФД), 

здійснюється розподіл на загальні державні витрати за функціями уряду, включаючи охорону 

здоров’я і соціальний захист. На наступному етапі кожна функція дезагрегується, включаючи 
поточні витрати та капітальні витрати у сфері охорони здоров'я.  

Показники державних витрат у сфері системи охорони здоров’я, дезагреговані за 
функціями, що дозволяють розрахувати капітальні витрати для відповідних функцій охорони 

здоров’я. Система класифікації видатків КФД не має на меті детальне визначення витрат на 

охорону здоров’я, і тому чітке розмежування між «основними» медичними послугами та 
витратами на довготривалого догляду в охороні здоров’я за цією методологією – неможлива. 

Показники державних витрат на охорону здоров’я, що розраховані за методологією КФД, 

відрізняються від аналогічних категорій витрат, розрахованих за методологією НРОЗ, 
унаслідок різниці масштабів охоплених послуг 

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА 

ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

Європейська система інтегрованої системи соціального захисту (далі – ЄСІССЗ) 

класифікує витрати за проекціями схем соціального захисту та пільг. Методологія ЄСІССЗ 

може використовуватися для розрахунку державних видатків на фінансування функцій 
держави у сфері охорони здоров’я, поєднуючи категорії витрат за кількома функціями. Однак 

є деякі важливі обмеження у методології ЄСІССЗ. Перше обмеження полягає в тому, що, на 

противагу методології НРОЗ, методичний інструментарій розрахунку аналогічних витрат 
ЄСІССЗ не передбачає проведення деталізованого розрахунку витрат, які виникають у сфері 

охорони здоров’я. Тому державні витрати на охорону здоров’я та довготривалий догляд 

ЄСІССЗ не є однозначними відповідним категоріям витрат за методологією НРОЗ. 
Використання методології ЄСІССЗ для оцінки державних витрат на охорону здоров’я також 

може призвести до виникнення похибок подвійного рахунку, якщо державні витрати на 

довготривалий догляд обчислюються за методологією, відмінною від даних ЄСІССЗ. Тим 
більше, що вимога включення витрат на державні програми громадської системи охорони 

здоров’я не є обов’язковою у ЄСІССЗ, на відміну від НРОЗ. 

За методологією ЄСІССЗ розраховуються витрати на охорону здоров’я за різними 
типами схем, витратами на які є не тільки державні Крім того, методологія ЄСІССЗ не 

включає витрати на формування основного капіталу. 

Джерело: [217, 261, 277, 401]. 
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Додаток 4 

Таблиця 4.1 

Динаміка бюджетних видатків на окремі соціальні функції України у 2007–2017 рр., млн грн 

Джерело видатків 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зведений бюджет 125 256,22 176 505,12 190 444,06 240 631,65 251 404,80 298 961,41 325 831,26 309 121,96 377 762,79 480 165,13 590 412,23 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

48 517,33 74 069,73 78 775,35 104 534,87 105 434,76 125 306,90 145 062,61 138 004,68 176 339,84 258 326,14 285 761,73 

на освіту 44 333,58 60 959,37 66 773,56 79 826,05 86 253,55 101 560,95 105 538,70 100 109,53 114 193,49 129 437,71 177 915,76 

на охорону здоров'я  26 717,56 33 559,90 36 564,91 44 745,37 48 961,62 58 453,93 61 568,77 57 150,07 71 001,12 75 503,43 102 392,43 

на духовний та 

фізичний розвиток   
5 687,75 7 916,12 8 330,25 11 525,37 10 754,86 13 639,63 13 661,18 13 857,67 16 228,34 16 897,85 24 342,31 

Державний бюджет 52 678,78 82 635,69 86 194,92 112 043,39 108 709,61 122 344,63 137 481,59 124 689,28 151 956,20 204 211,51 210 403,64 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

29 220,35 50 798,31 51 517,56 69 311,31 64 366,67 75 254,43 88 547,28 80 558,24 103 700,93 151 961,47 144 478,88 

на освіту 15 149,68 21 554,27 23 925,68 28 807,53 29 277,09 30 243,23 30 943,08 28 677,87 30 185,70 34 826,48 41 297,31 

на охорону здоров'я  6 321,02 7 365,51 7 534,95 8 759,02 10 922,89 11 358,50 12 879,34 10 580,81 11 450,42 12 464,61 16 729,38 

на духовний та 

фізичний розвиток   
1 987,73 2 917,60 3 216,72 5 165,53 4 142,97 5 488,47 5 111,89 4 872,37 6 619,15 4 958,95 7 898,07 

Місцеві бюджети 72 577,44 93 869,43 104 249,14 128 588,26 146 577,55 176 616,77 188 349,67 184 432,68 225 806,59 275 953,61 380 008,59 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

19 296,99 23 271,42 27 257,79 35 223,56 41 894,54 50 052,47 56 515,33 57 446,44 72 638,90 106 364,66 141 282,85 

на освіту 29 183,90 39 405,10 42 847,88 51 018,52 59 020,81 71 317,71 74 595,62 71 431,67 84 007,79 94 611,23 136 618,45 

на охорону здоров'я  20 396,54 26 194,39 29 029,95 35 986,35 38 737,76 47 095,43 48 689,43 46 569,26 59 550,70 63 038,82 85 663,05 

на духовний та 

фізичний розвиток   
3 700,02 4 998,52 5 113,52 6 359,84 6 924,44 8 151,15 8 549,29 8 985,31 9 609,19 11 938,90 16 444,24 

Джерело: за даними Державної казначейської служби України. 
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Додаток 5 

Таблиця 5.1 

Частка видатків бюджету України на соціальні функції у ВВП, у 2007–2017 рр., % ВВП 

Джерело видатків 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зведений бюджет 17,38 18,62 20,85 21,47 18,63 20,49 21,40 19,73 19,08 20,13 19,79 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

6,73 7,81 8,62 9,33 7,81 8,59 9,53 8,81 8,91 10,83 9,58 

на освіту 6,15 6,43 7,31 7,12 6,39 6,96 6,93 6,39 5,77 5,43 5,96 

на охорону здоров'я  3,71 3,54 4,00 3,99 3,63 4,01 4,04 3,65 3,59 3,17 3,43 

на духовний та 

фізичний розвиток   
0,79 0,83 0,91 1,03 0,80 0,93 0,90 0,88 0,82 0,71 0,82 

Державний бюджет 7,31 8,72 9,44 10,00 8,06 8,38 9,03 7,96 7,68 8,56 7,05 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

4,05 5,36 5,64 6,19 4,77 5,16 5,82 5,14 5,24 6,37 4,84 

на освіту 2,10 2,27 2,62 2,57 2,17 2,07 2,03 1,83 1,52 1,46 1,38 

на охорону здоров'я  0,88 0,78 0,82 0,78 0,81 0,78 0,85 0,68 0,58 0,52 0,56 

на духовний та 

фізичний розвиток   
0,28 0,31 0,35 0,46 0,31 0,38 0,34 0,31 0,33 0,21 0,26 

Місцеві бюджети 10,07 9,90 11,41 11,48 10,86 12,10 12,37 11,77 11,41 11,57 12,74 

У т.ч.  

на соціальні заходи 

та соціальне 

забезпечення 

2,68 2,45 2,98 3,14 3,11 3,43 3,71 3,67 3,67 4,46 4,74 

на освіту 4,05 4,16 4,69 4,55 4,37 4,89 4,90 4,56 4,24 3,97 4,58 

на охорону здоров'я  2,83 2,76 3,18 3,21 2,87 3,23 3,20 2,97 3,01 2,64 2,87 

на духовний та 

фізичний розвиток   
0,51 0,53 0,56 0,57 0,51 0,56 0,56 0,57 0,49 0,50 0,55 

Джерело: за даними Державної казначейської служби України. 
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Додаток 7 

Таблиця 7.1 

Розподіл видатків на фінансування соціального захисту та соціального 

забезпечення з державного та місцевих бюджетів України  

(станом на 2018 р.) 
ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

До видатків, що здійснюються з державного 

бюджету, належать видатки на:  

а) видатки на виплату пенсій 

військовослужбовцям рядового, 

сержантського та старшинського складу 
строкової служби та членам їхніх сімей, 

пенсій військовослужбовцям та особам 

начальницького і рядового складу органів 
внутрішніх справ, іншим особам, визначеним 

законом; сплату до Пенсійного фонду 

України страхових внесків за окремі категорії 
осіб, передбачені законом; виплату доплат, 

надбавок, підвищень до пенсій, додаткових 

пенсій, пенсій за особливі заслуги перед 
Україною, встановлених законом, державної 

соціальної допомоги на догляд особам, 

зазначеним у пунктах 1–3 частини першої 
статті 7 Закону України "Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю", а 
також на покриття різниці між розміром 

пенсії, обчисленим відповідно до абзаців 

першого та третього частини першої, частини 
третьої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування", та розміром пенсії, обчисленим 
відповідно до статті 27 Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування"; 

б) видатки на державні програми соціальної 

допомоги (грошова допомога особам, яких 

визнано біженцями або особами, які 
потребують додаткового захисту, та особам, 

яким надано тимчасовий захист; компенсації 

на медикаменти; програма протезування); 
програми і заходи із соціального захисту осіб 

з інвалідністю, у тому числі програми і 

заходи Фонду соціального захисту інвалідів; 
відшкодування збитків, заподіяних 

громадянам; заходи, пов’язані з поверненням 

в Україну кримськотатарського народу та 
осіб інших національностей, які були 

незаконно депортовані з України, та 
розміщенням іноземців і осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають на 

території України; щорічна разова грошова 
допомога ветеранам війни та жертвам 

нацистських переслідувань; довічні державні 

стипендії; кошти, що передаються до фондів 
загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; програми 

соціального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інші види цільової грошової 

допомоги, встановлені законом); 
в) видатки на державну підтримку громадських 

об’єднань осіб з інвалідністю і ветеранів, які 

мають статус всеукраїнських; 
г) видатки на державні програми і заходи 

стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; 

ґ) видатки на державну підтримку молодіжних та 
дитячих громадських організацій на 

виконання загальнодержавних програм і 

заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї 
згідно з переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України; 

До видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського, 

Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, 

бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать видатки на:  

а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не менше 70% 

кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію 

відповідного міста чи району); територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації 

дітей з інвалідністю; центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю, 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

б) державні програми соціального захисту: 

− допомога сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з 

дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасова державна допомога дітям, 
допомога по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, державна соціальна допомога особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю, державна соціальна допомога на догляд 
(крім державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у пунктах 

1–3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"), 
щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-

річного віку, тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка 
досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату; 

− додаткові виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-

комунальних послуг (житлові субсидії населенню), пільги окремим категоріям 

громадян, що надаються: ветеранам війни; особам, на яких поширюється дія 

Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та 

батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед 

Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; жертвам нацистських 

переслідувань; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх 
справ; ветеранам Національної поліції; ветеранам податкової міліції; 

ветеранам державної пожежної охорони; ветеранам Державної кримінально-

виконавчої служби; ветеранам служби цивільного захисту; ветеранам 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; 

вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції, ветеранів 
податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів 

Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 

захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за 

вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України; особам, 

звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за 

вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання 

службових обов’язків; звільненим з військової служби особам, які стали 

особами з інвалідністю під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли) 

або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та 
членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання 

службових обов’язків; реабілітованим громадянам, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами; депортованим особам, які 

повернулися в Україну на постійне проживання; громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; дружинам (чоловікам) та опікунам (на 
час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту 

рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист 
рослин"; громадянам відповідно до пункту "ї" частини першої статті 77 Основ 

законодавства України про охорону здоров’я, частини п’ятої статті 29 Закону 

України "Про культуру", частини другої статті 30 Закону України "Про 
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ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ  

НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ  

НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

д) державні програми підтримки будівництва 

(реконструкції) житла для окремих категорій 

громадян; 
е) забезпечення функціонування всеукраїнських, 

державних, міжрегіональних центрів 

професійної реабілітації осіб з інвалідністю і 
державних центрів соціальної реабілітації 

дітей з інвалідністю у порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України; 

є) інші програми в галузі соціального захисту та 

соціального забезпечення, що забезпечують 
виконання загальнодержавних функцій, 

згідно з переліком, затвердженим Кабінетом 

Міністрів України; 
ж) компенсацію дефіциту коштів Пенсійного 

фонду України для фінансування виплати 

пенсій у солідарній системі 
загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування (перевищення 

видатків над доходами, у тому числі з 
урахуванням резерву коштів Пенсійного 

фонду України); 

з) державну підтримку громадських об’єднань на 
виконання заходів щодо національно-

патріотичного виховання. 

бібліотеки і бібліотечну справу", абзацу першого частини третьої статті 57 

Закону України "Про освіту"; дітям війни; багатодітним сім’ям, дитячим 

будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, в яких не менше року 
проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім’ям (крім 

багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, 

враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; доставка 
громадянам повідомлень про призначення субсидії; 

− виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"; 

− оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної 

допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. 

в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для 

окремих категорій громадян; 
г) районні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики 

стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у тому числі утримання та програми 

районних і міських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

До видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих 

бюджетів, належать видатки на:   

а) видатки на програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, у 
тому числі на підтримку діяльності молодіжних центрів; 

б) видатки на місцеві програми соціального захисту окремих категорій 

населення; 
в) видатки на програми соціального захисту малозабезпеченої категорії учнів 

професійно-технічних навчальних закладів; 

г) видатки на центри обліку та заклади соціального захисту для бездомних осіб, 
центри соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань; 

ґ) видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян; 
д) видатки на компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 
допомоги; 

е) видатки на надання ветеранським організаціям фінансової підтримки та 

кредитування. 

До видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і 

обласних бюджетів, належать видатки на: 

а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення: виплати 

компенсації реабілітованим; дитячі будинки-інтернати; навчання та трудове 
влаштування осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю; будинки-інтернати для дітей з інвалідністю; центри 
з нарахування та здійснення соціальних виплат; притулки для дітей, центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (крім відповідних 
притулків, центрів і гуртожитків, визначених у підпункті "а" пункту 4 частини 

першої статті 89 цього Кодексу); пільгове медичне обслуговування громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; компенсаційні виплати 
особам з інвалідністю на бензин (пальне), ремонт, техобслуговування 

автотранспорту та транспортне обслуговування, а також на встановлення 

телефонів особам з інвалідністю I і II груп; відшкодування витрат на 
поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; 

центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, центри професійної 

реабілітації осіб з інвалідністю; 
б) республіканські Автономної Республіки Крим та обласні програми і заходи з 

реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї, в тому числі 

утримання та програми республіканського Автономної Республіки Крим і 
обласних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; 

в) інші державні соціальні програми 

Джерело: [16] 
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Додаток 8 

Таблиця 8.1  

Динаміка видатків на соціальний захист населення у країнах ОЕСР у 2007–2015 рр.,  

% до загальних видатків державного бюджету 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралія 27,91 30,87 26,40 26,80 27,02 27,16 27,71 28,23 28,19 

Австрія 39,38 39,23 39,19 40,42 40,63 40,81 41,72 40,95 41,96 

Бельгія 34,69 34,60 35,26 35,17 34,81 34,86 36,01 36,18 37,51 

Чехія 29,86 29,65 30,10 30,31 30,68 29,94 31,79 30,96 30,14 

Данія 43,28 42,84 42,93 43,82 43,76 42,41 43,93 43,46 43,02 

Естонія 27,16 28,89 33,50 35,17 33,69 31,28 30,97 31,09 32,07 

Фінляндія 40,93 40,22 41,43 41,65 41,66 42,32 43,10 43,80 44,91 

Франція 41,39 41,16 41,70 41,87 42,36 42,56 42,95 43,03 43,09 

Німеччина 43,77 42,79 43,23 42,12 42,05 42,51 42,25 42,31 43,09 

Греція 33,38 33,52 34,47 35,84 38,01 37,91 31,42 39,67 37,04 

Угорщина 34,43 35,78 35,87 35,24 34,12 34,44 33,41 31,52 29,90 

Ірландія 31,59 32,22 34,97 25,00 31,26 34,30 34,30 33,23 32,71 

Ізраїль 24,90 25,02 26,75 26,53 26,36 26,25 26,41 26,30 27,02 

Італія 37,47 37,86 38,73 39,80 40,06 40,33 41,39 41,76 42,59 

Латвія 23,38 24,32 32,06 31,74 31,50 30,72 31,22 30,54 30,96 

Литва 30,45 31,88 36,56 33,44 29,26 33,13 31,95 32,93 31,74 

Нідерланди 33,79 33,64 33,78 34,37 35,16 35,67 36,66 36,54 36,78 

Норвегія 36,70 37,25 38,15 38,69 39,25 39,75 39,97 39,57 39,82 

Польща 36,60 35,60 36,34 36,35 35,82 36,95 38,20 38,24 38,32 

Португалія 32,84 33,00 33,73 32,97 35,43 37,56 38,44 36,24 37,80 

Словаччина 36,00 33,87 33,99 35,96 35,87 36,75 36,66 35,68 32,95 

Словенія 36,10 35,41 36,19 36,83 37,30 38,07 31,14 35,78 36,13 

Іспанія 32,94 33,46 34,97 36,34 36,74 36,52 39,46 39,41 39,12 

Швеція 41,35 40,61 41,71 41,14 40,30 40,86 41,33 41,18 41,63 

Швейцарія 38,45 38,06 38,43 38,88 38,12 38,48 39,59 39,23 39,85 

Велика Британія 34,98 33,58 35,55 35,64 36,43 37,39 37,91 37,82 38,38 

США 18,16 19,61 20,13 21,05 20,67 20,46 20,90 20,67 20,79 

Джерело: [309] 
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Таблиця 8.4 

Динаміка видатків на охорону здоров’я у країнах ОЕСР у 2007–2015 рр., % до загальних видатків 

державного бюджету 

Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралія 18,92 18,13 18,81 18,98 19,08 18,91 18,79 18,89 19,38 

Австрія 14,95 15,06 14,48 14,89 15,03 15,01 15,25 14,95 15,49 

Бельгія 13,86 14,25 14,28 14,38 14,00 14,17 14,38 14,64 14,23 

Чехія 16,43 16,50 16,93 17,41 17,85 17,37 17,95 17,97 18,17 

Данія 15,46 15,64 15,69 15,09 14,97 14,93 15,25 15,50 15,61 

Естонія 12,76 12,95 12,04 13,13 13,19 12,72 13,00 13,43 13,67 

Фінляндія 14,11 14,43 14,36 14,36 14,40 14,58 14,43 14,31 12,57 

Франція 14,23 14,01 13,96 14,08 14,20 14,08 14,12 14,31 14,34 

Німеччина 14,77 14,79 14,95 14,75 15,20 15,39 15,75 16,13 16,29 

Греція 12,77 12,70 12,60 13,07 11,91 10,50 8,28 9,29 8,19 

Угорщина 9,92 10,10 10,24 10,20 10,35 10,61 10,21 9,91 10,62 

Ірландія 19,32 18,45 17,92 12,41 17,95 19,71 19,83 19,81 19,34 

Ізраїль 11,44 11,70 11,86 12,31 12,38 12,25 12,46 12,81 12,70 

Італія 14,33 14,70 14,62 14,88 14,48 14,15 14,12 14,06 14,14 

Латвія 11,86 11,62 10,51 9,35 10,54 10,49 9,91 10,15 10,26 

Литва 14,88 14,72 14,89 16,43 15,64 16,31 15,86 15,86 16,53 

Нідерланди 15,80 15,65 16,11 16,29 16,86 17,65 17,73 17,65 17,71 

Норвегія 16,75 16,54 16,41 16,51 16,54 16,91 16,98 17,16 17,17 

Польща 10,40 11,22 11,13 10,89 10,67 10,78 10,92 11,02 11,21 

Португалія 15,76 15,80 15,66 14,09 13,64 13,43 12,80 11,93 12,75 

Словаччина 16,69 18,14 16,36 17,11 16,70 16,69 16,52 16,75 15,72 

Словенія 13,86 13,84 14,16 14,17 14,11 14,62 11,44 13,07 13,95 

Іспанія 14,56 14,65 14,77 14,41 14,12 12,94 13,54 13,64 14,16 

Швеція 12,81 13,08 13,30 13,22 13,50 13,39 13,34 13,60 13,84 

Швейцарія 6,10 5,65 5,92 5,80 6,01 6,49 6,41 6,50 6,51 

Велика Британія 15,82 15,45 16,24 16,03 16,11 16,04 16,71 17,30 17,81 

США 20,71 20,20 20,27 20,54 20,95 21,63 22,27 23,31 24,18 

Джерело: [309] 
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Додаток 9 

Таблиця 9.1 

Динаміка видатків на соціальний захист населення у країнах ОЕСР у 2007–2015 рр., % ВВП 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралія 9,15 10,81 9,36 9,25 9,47 9,62 9,84 10,19 10,23 

Австрія 19,50 19,69 21,35 21,45 20,78 21,00 21,38 21,60 21,65 

Бельгія 16,73 17,39 19,09 18,74 18,94 19,46 20,07 19,93 20,20 

Чехія 11,93 11,91 13,13 13,02 13,20 13,32 13,54 13,08 12,65 

Данія 21,46 21,60 24,27 24,84 24,69 24,58 24,52 24,04 23,58 

Естонія 9,26 11,48 15,43 14,25 12,61 12,30 11,93 11,95 12,93 

Фінляндія 19,15 19,41 22,69 22,81 22,65 23,78 24,78 25,43 25,59 

Франція 21,62 21,81 23,67 23,63 23,69 24,18 24,47 24,66 24,55 

Німеччина 18,74 18,65 20,57 19,91 18,80 18,83 18,89 18,78 18,95 

Греція 15,71 17,04 18,64 18,81 20,63 21,01 19,57 20,07 20,52 

Угорщина 17,24 17,43 18,15 17,44 16,95 16,72 16,48 15,45 14,96 

Ірландія 11,32 13,48 16,48 16,32 14,37 14,35 13,65 12,56 9,63 

Ізраїль 10,60 10,56 11,29 10,91 10,67 10,87 10,82 10,70 10,71 

Італія 17,53 18,11 19,81 19,86 19,78 20,47 21,04 21,24 21,43 

Латвія 7,95 9,07 14,00 14,22 12,30 11,39 11,55 11,44 11,46 

Литва 10,73 12,14 16,41 14,15 12,43 11,96 11,34 11,43 11,13 

Нідерланди 14,35 14,66 16,27 16,55 16,52 16,80 16,96 16,88 16,60 

Норвегія 15,21 14,99 17,58 17,41 17,20 17,07 17,60 18,15 19,43 

Польща 15,78 15,73 16,33 16,61 15,68 15,79 16,21 16,10 15,89 

Португалія 14,61 14,96 16,94 17,09 17,72 18,23 19,20 18,76 18,28 

Словаччина 13,08 12,51 14,98 15,16 14,64 14,93 15,19 14,99 15,01 

Словенія 15,23 15,53 17,45 18,14 18,65 18,51 18,78 17,91 17,39 

Іспанія 12,82 13,77 16,00 16,58 16,83 17,56 17,98 17,69 17,12 

Швеція 20,55 20,46 22,17 21,07 20,41 21,14 21,66 21,22 20,90 

Швейцарія 11,91 11,86 12,73 12,80 12,54 12,80 13,52 13,26 13,51 

Велика Британія 14,43 15,08 17,01 17,12 16,92 17,32 16,94 16,52 16,43 

США 6,71 7,74 8,65 9,04 8,65 8,19 8,10 7,87 7,84 

Джерело: [385] 
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Таблиця 9.4 

Динаміка видатків на охорону здоров'я  у країнах ОЕСР у 2007–2017 рр., % ВВП 
Країна 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Австралія 6,20 6,35 6,67 6,55 6,69 6,70 6,67 6,82 7,03 9,3 9,1 

Австрія 7,40 7,56 7,89 7,90 7,69 7,72 7,81 7,89 7,99 10,4 10,3 

Бельгія 6,69 7,16 7,73 7,66 7,62 7,91 8,02 8,07 7,67 10,0 10,0 

Чехія 6,56 6,63 7,39 7,48 7,68 7,73 7,65 7,59 7,63 7,1 7,1 

Данія 7,67 7,89 8,87 8,55 8,45 8,65 8,51 8,58 8,56 10,4 10,2 

Естонія 4,35 5,15 5,54 5,32 4,94 5,00 5,01 5,16 5,51 6,7 6,7 

Фінляндія 6,61 6,96 7,86 7,86 7,83 8,20 8,30 8,31 7,16 9,5 9,2 

Франція 7,43 7,42 7,92 7,95 7,94 8,00 8,05 8,20 8,17 11,5 11,5 

Німеччина 6,32 6,44 7,11 6,97 6,80 6,82 7,04 7,16 7,16 11,1 11,3 

Греція 6,01 6,46 6,81 6,86 6,47 5,82 5,16 4,70 4,54 8,5 8,4 

Угорщина 4,97 4,92 5,18 5,05 5,14 5,15 5,04 4,86 5,31 7,4 7,2 

Ірландія 6,93 7,72 8,44 8,10 8,25 8,24 7,89 7,49 5,70 7,4 7,1 

Ізраїль 4,87 4,94 5,01 5,07 5,01 5,07 5,11 5,21 5,03 7,3 7,4 

Італія 6,71 7,03 7,48 7,42 7,15 7,18 7,18 7,15 7,11 8,9 8,9 

Латвія 4,03 4,33 4,59 4,19 4,12 3,89 3,66 3,80 3,80 6,2 6,3 

Литва 5,25 5,61 6,68 6,95 6,64 5,89 5,63 5,50 5,80 6,7 6,3 

Нідерланди 6,71 6,82 7,76 7,85 7,92 8,31 8,21 8,15 7,99 10,4 10,1 

Норвегія 6,94 6,66 7,56 7,43 7,25 7,26 7,48 7,87 8,38 10,5 10,4 

Польща 4,48 4,96 5,00 4,97 4,67 4,61 4,64 4,64 4,65 6,5 6,7 

Португалія 7,01 7,16 7,86 7,30 6,82 6,52 6,39 6,18 6,17 9,1 9,0 

Словаччина 6,07 6,70 7,21 7,21 6,82 6,78 6,85 7,04 7,16 7,1 7,1 

Словенія 5,85 6,07 6,83 6,98 7,06 7,11 6,90 6,54 6,71 8,5 8,3 

Іспанія 5,67 6,03 6,76 6,58 6,47 6,22 6,17 6,12 6,19 9,0 8,8 

Швеція 6,37 6,59 7,07 6,77 6,84 6,93 6,99 7,01 6,95 10,9 10,9 

Швейцарія 1,89 1,76 1,96 1,91 1,98 2,16 2,19 2,20 2,21 12,2 12,3 

Велика Британія 6,53 6,94 7,77 7,70 7,48 7,43 7,47 7,56 7,62 9,8 9,7 

США 7,65 7,97 8,71 8,82 8,76 8,66 8,63 8,87 9,12 17,1 17,2 

Джерело: [385] 
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