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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

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, 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 
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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 

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 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;  



3 

«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; 

– 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; 

– обґрунтувати особливості функціонування централізованих та 

децентралізованих механізмів фінансування системи охорони здоров’я; 

– визначити потенційні ризики децентралізації фінансування системи 

охорони здоров’я; 
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– 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. 

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 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:  
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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; 

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 
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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 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», що забезпечує покриття фіскального розриву, спричиненого 

забезпеченням цільового показника державного боргу та фінансуванням 

бюджетних наслідків демографічного старіння. Його застосування дозволятиме 

більш точно оцінити поточну фіскальну позицію країни та 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 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 



7 

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; 

– обґрунтування циклічності функціонування держави добробуту в частині 

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. 

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-

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); 
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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 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 
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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. 

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, – 55,72 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Її повний обсяг 

становить 448 сторінок друкованого тексту, а основний зміст викладено на  

367 сторінках. Робота містить анотацію на 7 сторінках, список публікацій 

здобувача на 9 сторінках, 48 таблиць, 65 рисунків (з них 4 таблиці та 3 рисунки 

на окремих сторінках), 10 додатків на 20 сторінках. Список використаних 

джерел налічує 397 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У розділі 1 – «Теоретичні засади фінансування соціальних функцій 

держави» – розкрито засади еволюції та становлення наукових підходів до 

фінансування соціальних функцій держави, визначено особливості сучасного 

його етапу; узагальнено зарубіжний досвід формування сучасних моделей 

фінансування соціальних функцій держави, а також виявлено відмінні риси 

методичних підходів до їх бюджетного фінансування; систематизовано підходи 

до класифікації держави добробуту та визначено сучасні чинники її кризи; 

окреслено канали формування соціального капіталу на макрорівні внаслідок 

зміни фінансування соціальних функцій держави.  

Визначено, що сучасні системи фінансування соціальних функцій досягли 

апогею розвитку за весь історичний період людства як за розмірами створеного 

для таких цілей фіскального простору, так і за переліком доступних соціальних 

послуг та чисельністю населення, яке охоплене відповідною соціальною 

допомогою. Поряд із цим спостерігається рух до «уніфікації» та «конвергенції» 

моделей фінансування соціальних функцій держави. Проте результати аналізу 

фінансування соціальних функцій держави протягом останніх декількох 

десятиріч доводять, що ці процеси відбуваються циклічно, і це спричинено не 

тільки етапами циклів макроекономічної динаміки та, відповідно, зміною 

періодів фіскальної експансії та фіскальної рестрикції, а й загостренням 

суперечностей між необхідністю дотримання фіскальної стійкості, 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних 

глобальних викликів та, з іншого боку, – фінансуванням зростаючих потреб у 

соціальних функціях держави, що спричиняє збільшення етапів фіскальної 
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рестрикції. Такими викликами сьогодні є: періодичність загострення 

економічних та фінансових криз; розвиток науково-технічного прогресу, що 

постійно змінює виробничі відносини, та, як наслідок, викликає об’єктивну 

потребу в реалізації тих або інших соціальних функцій держави; глобальне 

зрушення демографічної структури населення у бік старіння та зростання 

довголіття; епідеміологічні зрушення; нерівність у суспільстві та погіршення 

соціальних детермінант здоров’я серед малозабезпечених верств населення; 

міграція; екологічні катастрофи; зміна соціокультурних очікувань населення. 

Обґрунтовано, що концептуальні відмінності підходів до фінансування 

соціальних функцій та їх перелік у різних країнах визначається такими 

чинниками, як: тип державного устрою; різне трактування сутності та складу 

соціальних функцій; етап циклу економічного розвитку країни; домінуюча 

концепція економічної теорії; роль держави у країні; потенціал фіскального 

простору та стійкість системи державних фінансів; історична традиція та 

існуюча у країні модель соціального захисту; рівень участі держави в реалізації 

соціальної політики; вид моделі соціальної політики, яка реалізується в 

державі; структура економіки та рівень зайнятості; очікування населення щодо 

виконання державою соціальних функцій; посилення впливу глобальних 

економічних та соціальних тенденцій на національну економіку; прискорення 

зміни демографічних соціальних та економічних тенденцій; рівень впливу 

глобальних ризиків на економіку та соціальну сферу. Так, серед країн 

найбільший обсяг фінансування соціального забезпечення, охорони здоров'я, 

освіти, рекреації, культури загалом має Данія (76,1% загальних державних 

витрат), Фінляндія (72,2), Німеччина (71,9%) та Норвегія (71,1%). У переважній 

кількості країн світу державні витрати на фінансування соціальних функцій 

держави становлять понад половину загальних державних витрат.  

У таких умовах відбувається подальший розвиток та еволюція підходів до 

фінансування соціальних функцій держави з метою пошуку його оптимальних 

параметрів та механізмів, адекватних економічному потенціалу держави та 

потребам суспільства. Акцентовано увагу на тому, 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 у держави – 

нового рівня соціальної відповідальності. Створений фіскальний простір для 

фінансування соціальних функцій є однією з ключових ознак та критеріїв у 

типології сучасної держави добробуту. Однак посткризові тенденції розвитку 

економіки обумовили посилення концепцій, які визначають негативні сценарії 

для держави добробуту. З огляду на це, на державу добробуту здійснюється 

економічний, соціальний та фіскальний тиск, і це стає базовою причиною її 

кризи та транзитивного переходу до «держави соціальних інвестицій».  

Вагомим результатом функціонування ефективної системи фінансування 

та виконання соціальних функцій держави стає нагромадження соціального 

капіталу. На прикладі системи охорони здоров’я встановлено взаємозв’язок 

соціального капіталу та обсягів державного фінансування охорони здоров’я в 

країні. Доведено, що країни з вищими обсягами державних витрат на охорону 
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здоров’я мають вищі показники – детермінанти структурного соціального 

капіталу, зокрема соціальної згуртованості суспільства, а також такі показники 

– детермінанти когнітивного соціального капіталу, як загальний рівень довіри у 

суспільстві.  

У розділі 2 – «Теоретико-методологічні основи формування фіскального 

простору для охорони здоров’я» – досліджено засади формування та 

використання фіскального простору для охорони здоров’я в різних країнах та 

Україні; визначені основні методологічні підходи до формування фіскального 

простору для охорони здоров’я та його оцінки; розроблено систему індикаторів 

діагностики фіскального простору для охорони здоров’я в Україні; проведено 

аналіз сучасних методів фінансування медичних послуг як напряму використання 

фіскального простору, а також запропоновано заходи щодо їх імплементації в 

Україні.  
Однією зі стратегічних дилем, які постають у посткризовий період перед 

урядами багатьох країн, стає 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. Досліджено, що протягом останнього десятиріччя переважно 

використовувалися заходи трансформації фіскального простору, спрямовані на 

збільшення фінансування соціальних функцій держави. З цих позицій 

дослідження параметрів потенціалу фіскального простору для виконання 

соціальних функцій держави, зокрема охорони здоров’я, набуває особливого 

значення. Запропоновано авторську дефініцію фіскального простору для 

системи охорони здоров'я як динамічного потенціалу, що включає всю 

сукупність фактичних державних фінансових ресурсів та можливість залучення 

додаткових фінансових ресурсів із 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. Фіскальний простір для 

фінансування системи охорони здоров'я необхідно досліджувати як частину 

загальної макрофіскальної структури. Так, існує необхідність діагностики 

динаміки показників обсягу загальних та державних фінансових ресурсів, які 

суспільство виділяє на охорону здоров'я.  
Держава може створювати фіскальний простір для системи охорони 

здоров'я (рис. 1) на основі трьох складових: системи збору фінансових ресурсів; 

системи акумулювання фінансових ресурсів; системи розподілу фінансових 

ресурсів при наданні медичної допомоги населенню. Визначено базові три 

механізми залучення фінансових ресурсів задля 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  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Механізм розвитку фіскального простору для охорони здоров’я 

Джерело: складено автором.  
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залучення фінансових ресурсів для формування фіскального простору, в яких 

один виконує роль основного механізму, а інші – допоміжні функції. 

Потенціал формування фіскального простору для охорони 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 її фінансування становить  

6,5% ВВП, у тому числі за рахунок бюджетів усіх рівнів – 6,1% ВВП. В 

Україні сьогодні також функціонує бюджетний механізм фінансування галузі. 

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. Незважаючи на 

зростання номінальних показників державних витрат на фінансування 

медичної галузі, якість та доступність медичної допомоги для населення 

України залишаються значною проблемою, що обумовлена також: 

неоптимальною та нераціональною системою розподілу фінансових ресурсів 

галузі; невідповідністю діючої моделі системи охорони здоров'я сучасним 

потребам щодо підвищення 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. 
Доведено, що у кризовий та посткризовий період розвитку найбільш 

стійкими стали механізми фінансування охорони здоров’я, які базуються на 

домінуючих бюджетних механізмах фінансування галузі. Країни, що 

використовують для формування фіскального простору домінуючий 

механізм обов’язкового (соціального) медичного страхування, у період 

розгортання кризи переважно були змушені використовувати додаткові 

програми розширення фіскального простору за рахунок бюджетів різних 

рівнів. 

Зі стартом реформи фінансування охорони здоров’я в Україні проблема 

пошуку ефективних пропорцій та дієздатних механізмів фінансування галузі 

особливо актуалізується стає вкрай нагальною. З цих позицій автором 

розроблено методологічний підхід до діагностики фіскального простору для 

охорони здоров’я, що базується на системі індикаторів (рис. 2): 

макроекономічного потенціалу, фіскального потенціалу, індикаторів тиску 

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

демографічного та соціального тиску, що дозволяє виокремити параметри, 

фактичні та латентні проблеми розвитку фіскального простору для охорони 

здоров’я.  

Для практичної реалізації запропонованого методичного інструментарію 

запропоновано «форму-табло» діагностики фіскального простору для 

фінансування  системи  охорони  здоров’я.  Результати  діагностики  потенціалу 
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Рис. 2. Індикатори діагностики фіскального простору для охорони здоров’я 

Джерело: складено автором. 

фіскального простору для охорони здоров’я на постійній основі  відповідно до 

запропонованого підходу дадуть змогу: оцінити фактичний стан та перспективні 

напрями формування фіскального простору для фінансування охорони здоров'я; 

дослідити взаємозв'язки формування потенціалу фіскального простору для 

охорони здоров'я у країні із зовнішніми параметрами економічного та 

соціального розвитку; оцінити динаміку функціонування системи фінансування 

охорони здоров'я у країні з урахуванням макроекономічних тенденцій та змін; 

обґрунтувати поточні та потенційні ризики впливу зміни фінансування охорони 

здоров'я на стійкість державних фінансів унаслідок макроекономічного, 

демографічного та соціального тиску; визначити 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; дослідити потенціал фіскального простору для охорони здоров'я з метою 
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виявлення в динаміці ознак потенційних явищ, зокрема кризових, які можуть 

стати причиною невиконання державою завдань щодо фінансування медичної 

допомоги; розробити стратегії подолання тиску кризових явищ та (або) зміни 

цілей, методів та пропорцій формування потенціалу фіскального простору для 

охорони здоров'я. 

Аналіз останніх тенденцій реформування медичної галузі у контексті 

децентралізації дає можливість 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. У стратегічних актах законодавства, де 

визначено концептуальні підходи та принципи децентралізації в  Україні,  

простежуються суттєві суперечності з нормативними положеннями 

реформування системи охорони здоров'я, зокрема щодо: механізмів розподілу 

фінансових ресурсів; впровадження централізованих та децентралізованих 

механізмів фінансування галузі одночасно; методів фінансування медичної 

допомоги населенню та ін. Так, проголошено принцип фінансування медичної 

допомоги «за послугу», однак на практиці продовжується фінансування на 

основі кошторисного методу.  

Аналіз заходів реформування фінансування системи охорони здоров’я в 

Україні допоміг сформулювати пропозиції щодо удосконалення методичних 

підходів до оплати медичної допомоги, зокрема обґрунтовано необхідність: 

врахування у тарифі оплати деталізованих статево-вікових еквівалентів надання 

медичної допомоги; приведення до відповідності визначення питомої одиниці 

послуги медичного обслуговування до національних стандартів 

бухгалтерського обліку, де чітко визначені: елементи витрат, об’єкт витрат, 

склад витрат, умови визнання витрат та принципи калькулювання; розроблення 

та впровадження пілотних проєктів 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 на місцевому рівні. 

У третьому розділі – «Розвиток фіскального простору в умовах 

становлення економіки довголіття» – процеси та засади трансформації 

фіскального простору досліджено в проекції становлення економіки довголіття; 

визначено механізми впливу економіки довголіття на стійкість системи 

державних фінансів у довгостроковій перспективі; розроблено сценарні 

прогнози впливу структурних змін фінансування системи охорони здоров’я на 

стійкість системи державних фінансів. 

Проведений аналіз тенденцій трансформації фіскального простору для 

охорони здоров’я протягом останніх двох десятиріч доводить, що цей процес 

відбувається в умовах формування нової системи економічних відносин, що 

отримала назву «економіка довголіття». Передумови для її виникнення  

закладаються глобальними демографічними тенденціями розвитку людства. 

Систематизація основних підходів та наукових гіпотез щодо впливу економіки 

старіння населення та зростання довголіття на розвиток економіки та стійкість 
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державних фінансів дала змогу виокремити два їх основні концептуально 

протилежні напрями, перший з яких визначає окреслені фактори як ризик, а 

другий – як потенціал. У наукових дослідженнях за другим напрямом 

акцентовано, що 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. 

Обґрунтовано, що у рамках сучасної парадигми фінансування соціального 

захисту та соціального забезпечення, а також охорони здоров’я демографічне 

старіння населення має фактичні та латентні ризики фіскальної стійкості для 

більшості країн світу, спричинені стрімким зростаннями витрат на охорону 

здоров’я та збільшенням фіскального розриву. Як наслідок, відбувається процес 

кардинальних змін структури бюджетних доходів та витрат, за якої система 

охорони здоров’я та соціального забезпечення «споживає» дедалі більшу частку 

державних витрат та витісняє інші види витрат. Окрім цього, соціальні видатки 

бюджету перестають виконувати функції «вирівнювання» суспільства, що 

призводить до зростання нерівності між поколіннями. З цих причин в Україні 

обіг потребують дослідження та оцінки на постійній основі «віково-залежні 

бюджетні витрати на фінансування соціальних функцій держави» (англ. age-

related expenditure»), які визначатимуть критерії зміни витратного профілю 

бюджету, зумовлені трансформацією статево-вікової структури населення 

країни та (або) громади та диференціацією споживання ними публічних послуг. 

Використання такої дефініції дозволить розвинути понятійно-категоріальний 

апарат оцінки стійкості державних фінансів, точніше визначати латентні 

фіскальні ризики – фактори, які порівняно з плановими бюджетними 

показниками вимагатимуть додаткового фіскального коригування, з метою 

подолання фіскального розриву.  

Визначено, що поряд із демографічним старінням населення драйверами 

зростання витрат на охорону здоров’я та, як наслідок, зменшення стійкості 

системи державних фінансів стають: стрімкий технологічний прогрес у 

медичній галузі; зростання доходів та потреб населення, що збільшує попит на 

медичну допомогу; поява нових небезпечних хвороб та збільшення кількості 

людей з мультиморбідністю. 

Інструментарій прогнозування зміни віково-залежних витрат розроблено 

на основі декомпозиції фактичних витрат Зведеного бюджету 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, визначених відповідно до офіційних рекомендацій ВООЗ, а також 

з урахуванням факторів: демографічного старіння, еластичності бюджетних 

витрат на охорону здоров'я за доходами, потенційного впливу технологічного 

прогресу в охороні здоров'я на витрати для фінансування медичної галузі. 

Проведені розрахунки (рис. 3) 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 всіма 

оцінюваними сценаріями у середньостроковій та довгостроковій перспективах.  
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Рис. 3. Прогнозні сценарії зростання віково-залежних витрат на охорону 

здоров'я в Україні до 2060 р.
1
 

Джерело: розрахунки автора. 

Розроблено методологічний підхід до оцінки впливу бюджетного 

фінансування системи охорони здоров’я на середньострокову та 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 (табл.1).  

Такий підхід дав змогу визначити ризики стійкості державних фінансів у 

довгостроковій перспективі на основі показника фіскального розриву, 

викликаного потенційними стресовими змінами фіскальної системи та 

макроекономічного розвитку, їх конвергентним потенціалом до інституційних 

принципів ЄС, боргової стабілізації та демографічного старіння. Також ці 

показники можуть стати основою для визначення цільових орієнтирів 

фіскальних правил для України.  

                                                           
1
 Для розрахунків використано демографічні прогнози України до 2060 року за даними 

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. 

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

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, % ВВП 
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Таблиця 1 

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)2 -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. 

Виклики демографічного старіння населення обумовлюють об’єктивну 

необхідність 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 у середньостроковій та довгостроковій перспективах. За 

такого стану речей обсяг фіскального простору для охорони здоров’я 

запропоновано визначати за формулою (1): 

iiti PFRFAEFS
     

(1) 

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 

                                                           
2
 Методологію розрахунків індикаторів середньострокової (S1) та довгострокової (S2) 

стійкості державних фінансів на основі методології ЄС адаптовано в частині розрахунків 

віково-залежних витрат для України. 
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демографічного старіння населення для підтримки стійкості державних 

фінансів у середньостроковій та (або) довгостроковій перспективах, % ВВП;  

iPFR – потенціал залучення фінансових ресурсів у i-му році, які можуть 

бути спрямовані на фінансування державної системи охорони здоров’я на 

принципах публічно-приватного партнерства, та інших законодавчо 

врегульованих механізмів, що передбачають дотримання стійкості державних 

фінансів, % ВВП. 

 
Рис. 4. Фіскальний простір для охорони здоров'я з урахуванням п'ятирічного 

фіскального коригування та забезпечення стійкості державних фінансів у 

середньостроковій перспективі, % ВВП 
Джерело: розрахунки автора. 

Рис. 5. Фіскальний простір для охорони здоров'я з урахуванням фіскального 

коригування та забезпечення стійкості державних фінансів  

у довгостроковій перспективі, % ВВП 

Джерело: розрахунки автора. 

Індикатори стійкості державних фінансів з урахуванням демографічного 

старіння населення мають вагоме практичне значення, оскільки дозволяють 

оцінити ризик поточної фіскальної позиції та визначити вектори реалізації 

системної фіскальної політики, спрямованої на забезпечення середньострокової 

та довгострокової стійкості державних фінансів в умовах розвитку економіки 

довголіття. Проведені оцінки необхідного структурного первинного балансу 

дають можливість визначити, що навіть за найбільш оптимістичним 
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стабілізаційним сценарієм в Україні виникає об'єктивна потреба формування 

додаткового фіскального простору для подолання фіскального розриву та 

забезпечення стійкого 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 

потребуватимуть суттєвого збільшення.  

З огляду на 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.  

На основі узагальнення світового досвіду фіскальної політики, що 

включала систему вбудованих автоматичних стабілізаторів та (або) заходів 

дискреційної політики, автором систематизовано стратегії трансформації 

фіскального простору для охорони здоров’я (рис. 6), що передбачають 

впровадження заходів фіскального коригування, розроблених з урахуванням 

оцінки ризику стійкості державних фінансів. Запропонована систематизація 

включає три 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. 

У розділі 4 – «Концептуальні підходи до децентралізації фінансування 

соціальних функцій держави» визначено засади співвідношення централізації 

та децентралізації в умовах впровадження різних домінуючих моделей 

фінансування охорони здоров’я, а саме бюджетних та страхових; розкрито 

особливості децентралізованих та централізованих механізмів державного 

фінансування соціального захисту населення; розроблено методологічні основи 

оцінки децентралізації державного механізму фінансування охорони здоров’я. 

Обґрунтовано особливості співвідношення засад централізації та 

децентралізації в системі державного фінансування системи охорони здоров’я: 

системи зі страховим домінуючим механізмом фінансування охорони здоров’я 

є більш децентралізованими до рівня страхових фондів, порівняно з країнами з 

домінуючими бюджетними механізмами фінансування; збільшення рівня участі 

держави у фінансуванні охорони здоров’я, як правило, має взаємозв’язок із 

підвищенням рівня централізації фінансування галузі; різні принципи 

децентралізації можуть бути застосовані на етапах збирання 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. Виявлено ризики децентралізації фінансування 

охорони здоров'я, основними з яких є: 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  
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Рис. 6. Стратегії трансформації фіскального простору для охорони здоров’я 
Джерело: розробка автора. 
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Стратегія альтернативних 

методів фінансування медичної 

допомоги  (оплата за результати, 

DRG, глобальний бюджет, 

об'єднані платежі) 

Стратегії 

референтного 

ціноутворення 
Стратегія впровадження 

нових методів оцінки 

медичних технологій (HTA) 

Компенсаторна стратегія 

(підвищення рівня охоплення, 

доступу населення до медичної 
допомоги, зменшення 

очікування) 

Стратегія проциклічного 

фінансування (визначення 

цільових індикаторів державних 
на охорону здоров’я відповідно 

до зміни ВВП, балансу бюджету, 

загальних державних витрат) 

Стратегія фіскальних стимулів 

(визначення цільових індикаторів 
граничних рівнів державних витрат 

на охорону здоров’я) 

Стратегія зменшення рівня 

охоплення медичною допомогою, 

за  рахунок державних/ місцевих 

бюджетів (за територіальними 

ознаками, рівнем доходу) 

Стратегія зменшення пакету 

медичних послуг, які 

фінансуються за рахунок 

державних/місцевих бюджетів 

Стратегія обмеження або 

скасування державних бюджетних 
трансфертів  

фондам медичного страхування 

Стратегія впровадження методів 

співоплати населення за визначені 

види медичної допомоги та (або) 
збільшення тарифів та вартості 

медичних послуг  

Стратегія обмеження темпів 

зростання державних витрат на 

охорону здоров’я та зміна системи 

оплати праці в державних та 

муніципальних установах  

Стратегія дефіцитного 

фінансування системи 

державної / муніципальної 

системи охорони здоров'я 

Стратегія впровадження 

цільових трансфертів та 

блокових грантів з державного 
бюджету місцевим бюджетам та 

фондам медичного страхування  

 

Стратегія збільшення 

прямого бюджетного 

фінансування або 
переорієнтації з інших видів 

бюджетних витрат 

 
Стратегія автоматичної 

стабілізації (використання 

резервів для збільшення 

доходів) 

Стратегія адресних цільових 

податків, зборів для фінансування 

системи охорони здоров’я (податки на 

продукти нездорового харчування, 

тютюн, алкоголь та ін.)  

Стратегія підвищення 
ставок та бази 

оподаткування, 
обов’язкового 

медичного страхування  

Стратегія централізації 

збору коштів (внесків) 

на фінансування 

охорони здоров’я  

Зміна 

фіскального 

простору 

Забезпечення 

стійкості 

державних 

фінансів 

Адміністративна 

ефективність 

Фінансовий 

доступ 

населення до 

медичної 

допомоги 

Справедливість  

фінансування 

охорони  

здоров’я  

Стан здоров'я 

населення 

Ефективність та 

якість медичної 

допомоги 

РЕЗУЛЬТАТИ  
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громад, що 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, що викличе 

необхідність у підвищенні ефективності управління державними фінансами. 
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, 

апробацію якого проведено на прикладі країн ОЕСР (табл. 2).  

Таблиця 2 

Результати оцінки децентралізації основних функцій та повноважень щодо 

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 спрямовуються 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 в 
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. 

Запропонований методологічний підхід до оцінки децентралізації дозволяє 

провести комплексну оцінку процесів децентралізації фінансування системи 

охорони здоров’я за визначеними функціями та повноваженнями, а також стати 

основою для прийняття ефективних управлінських рішень та визначити найбільш 

оптимальні засади фінансування системи охорони здоров’я на різних рівнях 

влади. 

У розділі 5 – «Публічно-приватне партнерство як нова форма 

розширення фіскального простору для охорони здоров’я» – розкрито 

дуалістичну природу взаємодії держави та приватного сектора в системі 

фінансування системи охорони здоров’я; визначено інституційні засади 

фінансування проєктів публічно-приватного партнерства в галузі та виявлені 
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особливості застосування різних форм та моделей публічно-приватного 

партнерства в охороні здоров’я; обґрунтовано положення глобального публічно-

приватного партнерства в контексті розширення фіскального простору для 

охорони здоров’я.  

Визначено, що у посткризовий період загострення проблем фіскальної 

стійкості із одночасним зростанням потреб населення у медичних послугах в 

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. Обґрунтовано, що в Україні сформовано певне інституційне та 

нормативно-правове підґрунтя для реалізації публічно-приватних партнерств, 

розроблена методична регламентація їх діяльності, оцінки ризиків та 

ефективності впровадження проєктів публічно-приватного партнерства, що, 

однак, не сприяє його поширенню у сфері охорони здоров’я. В Україні існує 

нагальна потреба удосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації 

проєктів публічно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я, а також 

формування ефективної інституційної інфраструктури їх реалізації. З цих позицій, 

доцільно вжити таких організаційно-економічних заходів, спрямованих на 

стимулювання залучення приватного сектора до реалізації таких проєктів, 

збільшення припливу фінансових ресурсів у медичну галузь та, як наслідок, 

розширення фіскального простору, зокрема у таких питаннях, як: розробити та 

прийняти Концепцію реалізації проєктів 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 проєктів, особливостей 

соціально-економічного розвитку територіальної громади; на державному та на 

місцевому рівнях розробити Реєстри проєктів 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 розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерством охорони здоров’я України та Національною службою здоров’я 

України; розробити механізми формування та покриття компенсаційних платежів 

державних партнерів приватним партнерам при реалізації різних моделей 

проєктів публічно-приватного партнерства в Україні з урахуванням провідного 

світового досвіду. 

Обґрунтовано, що 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. Інституціоналізація 

механізмів партнерства на глобальному рівні почали відігравати вагому роль у 

подоланні не тільки глобальних викликів у сфері охорони здоров'я, а й у 
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підтримці фіскальної стійкості та забезпеченні потреб національних систем 

охорони здоров'я. Глобальні публічно-приватні партнерства стали набувати ознак 

нових протоінститутів системи фінансування галузі. Визначено, що одним із 

найбільш ефективних типів партнерств у сучасній глобальній системі охорони 

здоров'я є партнерства, діяльність яких спрямована на розробку інноваційних 

технологій та виробництво нових медичних препаратів і вакцин і які з кожним 

роком залучають дедалі більші обсяги фінансування. Їх широке використання у 

сфері охорони здоров'я  викликано проблеми, які окремі країни нездатні подолати 

в сучасних умовах: 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-приватних 

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 охорони здоров'я. 

Виявлено ризики для залучення національних систем охорони здоров’я до 

глобальних публічно-приватних партнерств: залучення до таких партнерств, а 

іноді навіть їх створення може маскувати мотиви приватизації як окремих 

медичних закладів, так і системи охорони здоров'я; зміна векторів управління та 

пропорцій фінансування систем охорони здоров'я з державного рівня; штучне 

перенесення виконання та нормативне регулювання соціальних функцій держави 

на глобальний рівень; 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.  

Обґрунтовано, що залучення України до таких вже діючих партнерств та 

створення нових є нагальним питанням, оскільки може зумовлювати не тільки 

розширення фіскального простору у сфері охорони здоров'я, а й також сприяти 

вирішенню актуальної проблеми сьогодення та покращенню доступу населення 

до необхідних вакцин та інших лікарських засобів, посиленню потенціалу 

окремих секторів системи охорони здоров'я, підвищенню якості надання медичної 

допомоги населенню. 

ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження в дисертації 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, зокрема 
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удосконалення децентралізації та впровадження механізмів публічно-приватного 

партнерства, а також використання нових методів фінансування медичної допомоги 

населенню. В результаті сформульовано ряд теоретико-методологічних, аналітичних 

і практичних висновків. 

1. Сучасні механізми фінансування соціальних функцій держави досягли 

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 перетворюються на два протилежні 

напрями, за якими відбувається розвиток теоретико-методологічних та практичних 

підходів до розвитку фінансування соціальних функцій у різних країнах. Такі 

виклики стають імпульсами для початку нового періоду кризових трансформацій в 

економіці та суспільстві, що змінює підхід до організації соціальної сфери та, 

відповідно,  створює передумови для появи нових інститутів її фінансування.  

2. 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. 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 на державу добробуту здійснюється економічний, соціальний та 

фіскальний тиск,  перетворюючись на базову причину його кризи. 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.  

3. 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. 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 
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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.  

4. 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 виявити сприятиме виявленню його оптимальних параметрів та може 

стати основою для визначення цільових орієнтирів та економічно обґрунтованих 

ефективних управлінських рішень у сфері як фіскальної, так і соціальної політики 

та удосконалення стратегії реформування системи охорони здоров'я в Україні.  

5. Обґрунтовано авторську позицію, що основними драйверами зростання 

витрат на охорону здоров'я та, як наслідок, зменшення стійкості системи 

державних фінансів виступають: зрушення демографічних структур у бік старіння 

населення та зростання довголіття, що  веде до збільшення кількості населення 

старшого віку та зменшення населення працездатного віку; 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.  

6. Розроблено методологічний підхід до оцінки впливу бюджетного 

фінансування системи охорони здоров'я на середньострокову та довгострокову 

стійкість державних фінансів в Україні – на основі відповідної методології 

Європейської Комісії, адаптованої до українських реалій, 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.  

7. Обґрунтовано модель 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.  

8. 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. 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 
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розроблення механізмів подолання потенційних проблем щодо стійкості на 

середньострокову та довгострокову перспективи.  

9. Запропоновано систематизацію стратегій трансформації фіскального 

простору для охорони здоров'я, що зорієнтовані на впровадження заходів 

фіскального коригування, розроблених, зважаючи на оцінку ризику стійкості 

державних фінансів України з урахуванням зміни витрат на охорону здоров'я , 

обумовленого старінням населення. 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. 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 із 

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.  

11. 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 

підхід дає змогу провести комплексну оцінку процесів децентралізації 

фінансування системи охорони здоров'я за визначеними функціями та 

повноваженнями. Результати проведеної оцінки рівня децентралізації 

фінансування системи охорони здоров'я на прикладі країн ОЕСР дають 

можливість зробити висновки: коефіцієнти регіональної децентралізації у країнах 

з бюджетним фінансуванням системи охорони здоров'я вищі 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.  

12. 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, 
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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. Причинами постійного поширення їх діяльності у сфері охорони здоров'я 

визначено проблеми, які в сучасних умовах окремі країни подолати не здатні: 

глобалізація економіки, демографічні тенденції розвитку, епідемії та появи нових 

захворювань, проблеми доступу до окремих видів ліків, вакцин, нових медичних 

технологій та ін. Обґрунтовано, що залучення України до таких діючих 

партнерств та створення нових є нагальним питанням, оскільки може сприяти не 

тільки розширенню фіскального простору у сфері охорони здоров'я, а й також 

покращенню доступу населення до необхідних вакцин та інших лікарських 

засобів, посиленню потенціалу окремих секторів системи охорони здоров'я, 

підвищенню якості надання медичної допомоги населенню. 
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С. 148–154. (0,1 д.а.) (особистий внесок: визначені потенційні наслідки 

гальмування процесів розвитку партнерства держави та бізнесу у соціальній 

сфері в Україні).  
 

АНОТАЦІЯ 

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

системі соціальних функцій держави. – Рукопис. 

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 розробленню 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 перспективах. Запропоновано систему 
індикаторів діагностики фіскального простору для охорони здоров’я, формування 
якої базується на макроекономічному потенціалі країни, фіскальному потенціалі, 
зміні витрат на охорону здоров’я внаслідок  демографічних та соціальних викликів.  

Обґрунтовано систематизацію стратегій трансформації фіскального простору 
для системи охорони здоров’я, що може стати основою для прийняття ефективних 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=801
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управлінських рішень в умовах фіскальної експансії або фіскальної рестрикції. 
Розвинуто методологічний підхід до оцінки стійкості державних фінансів України 
у середньостроковій та довгостроковій перспективах, що базується на адаптації 
методології ЄС до українських особливостей. Запропоновано методологічний 
підхід до оцінки децентралізації фінансування охорони здоров’я, який, на відміну 
від існуючих, заснований на інтегральних коефіцієнтах ознак децентралізації 
функцій та повноважень фінансування охорони здоров’я за рівнями влади, та 
іншими суб’єктами системи. Визначено сучасну трансформацію функцій 
основних суб’єктів системи фінансування охорони здоров’я та доведено 
посилення функцій глобальних публічно-приватних партнерств у 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 розроблення стратегічних та практичних 
управлінських рішень та заходів щодо формування і розвитку фіскального 
простору для охорони здоров’я в системі соціальних функцій держави у контексті 
забезпечення стійкості системи державних фінансів.  

Ключові слова: фіскальний простір, соціальні функції держави, система 
охорони здоров’я, державні фінанси, фіскальна стійкість, децентралізація, 
держава добробуту, глобальне публічно-приватне партнерство. 

АННОТАЦИЯ 

Степанова Е.В. Развитие фискального пространства для здравоохра-

нения в системе социальных функций государства. – Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.08 «Деньги, финансы и кредит» (08 экономические науки). – 
ГУ «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины». – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методологических основ 
развития фискального пространства для здравоохранения в системе социальных 
функций государства и разработке практических рекомендаций по обеспечению 
устойчивости государственных финансов в условиях воздействия демогра-
фического старения населения, а также оптимизации децентрализации в 
здравоохранении и расширения фискального пространства, в частности путем 
внедрения механизмов глобального государственно-частного партнерства. 

Раскрыта концептуальная основа формирования, трансформации и развития 
фискального пространства для здравоохранения, предусматривающая в том числе 
проведение фискальной корректировки вследствие демографического старения 
населения в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Предложена система 
индикаторов диагностики фискального пространства для здравоохранения, 
формирование которой базируется на макроэкономическом потенциале страны, 
фискальном потенциале, изменении расходов на здравоохранение в результате 
демографических и социальных вызовов. 

Обосновано систематизацию стратегий трансформации фискального 

пространства для системы здравоохранения, которая может послужить основой 

для принятия эффективных управленческих решений в условиях фискальной 

экспансии или фискальной рестрикции. Развит методологический подход оценки 
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устойчивости государственных финансов Украины в среднесрочной и 

долгосрочной перспективах, основанный на адаптации методологии ЕС к 

украинским особенностям. Предложен методологический подход оценки 

децентрализации финансирования здравоохранения, который основан на 

интегральных коэффициентах признаков децентрализации функций и 

полномочий финансирования здравоохранения по уровням власти и другими 

субъектами системы. Определена современная трансформация функций основных 

субъектов системы финансирования здравоохранения и продемонстрировано 

усиление функций глобальных публично-частных партнерств в этой системе, 

которые приобретают признаки современных протоинститутов и могут стать 

новой формой расширения фискального пространства для здравоохранения. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертации имеют 

практическое значение и могут быть использованы для разработки 

стратегических и практических управленческих решений и мероприятий с целью 

формирования и развития фискального пространства для здравоохранения в 

системе социальных функций государства в контексте обеспечения устойчивости 

системы государственных финансов. 

Ключевые слова: фискальное пространство, социальные функции 

государства, система здравоохранения, государственные финансы, фискальная 

устойчивость, децентрализация, государство благосостояния, глобальное 

публично-частное партнерство. 

ANNOTATION 

Olena Stepanova. Development of health care fiscal space within a framework of 

public social functions. - Manuscript. 

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

and Credit. – State Organization "Institute for Economics and Forecasting of NAS of 

Ukraine". – Kyiv, 2019. 

This thesis explores theoretical and methodological framework for development of the 

health care fiscal space within a framework of public social functions and development of 

recommended practices to ensure public finance sustainability under demographic ageing 

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 in the mid- and long terms. 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 expansion or fiscal 

restriction. This thesis develops methodological approach to estimation of public 

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

EU methodology to aspects of Ukrainian state. Based on estimations of the fiscal gap, 
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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 long terms.  

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.  

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

fiscal sustainability, decentralization, welfare state, global public-private partnership. 


