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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливості державного управління, фінансуван#

ня та організації системи охорони здоров'я, пріори#

тети її діяльності, соціальна справедливість в доступі

до необхідних медичних послуг є ключовими факто#

рами збереження, зміцнення та відновлення здоро#

в'я населення. Державне управління та організаційні

особливості системи охорони здоров'я спрямовані на

підвищення ефективності її діяльності через цілесп#

рямовані зміни функцій (взаємодія між організація#

ми) та структури (кількість і види закладів в системі)

на різних рівнях, а також на забезпечення оптималь#

ного співвідношення між державними і приватними

надавачами медичних послуг, порядку розподілу

відповідальності між ними для досягнення основних

цілей державної політики у цій сфері. В сучасних умо#

вах реформування сфери охорони здоров'я в Україні
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необхідним є обгрунтування сутності та основних

принципів і механізмів децентралізації управління та

фінансування зазначеної сфери, здійснення привати#

зації за окремими напрямами діяльності, оптимізація

співвідношення між приватизацією та конкуренцією,

а також між суспільним і приватним секторами як

формами власності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

 Реагуючи на еволюцію зовнішнього середовища,

яке впливає на діяльність системи охорони здоров'я,

зокрема суспільних потреб, мінливих умови і проблем

у зазначеній сфері у багатьох країнах світу розробля#

ються стратегії проведення реформ на різних рівнях

системи. Одним з пріоритетних напрямів перебудови

системи охорони здоров'я є децентралізація і переда#
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ча повноважень на нижчі рівні державного управлін#

ня, а також залучення приватного сектора до надання

послуг з охорони здоров'я. У працях вітчизняних вче#

них (В.М.Лехан, В.Ф.Москаленко, В.М.Рудий) пропо#

нуються всебічні концепції теорії і політики реформу#

вання сфери охорони здоров'я в Україні. З іншого

боку, окремі автори (І.В.Рожкова, Н.Д.Солоненко,

А.Малагардіс, Р.Салтман та інші), посилаючись на ряд

факторів, зокрема таких, як історичні, політичні, еко#

номічні обгрунтовують системність та логічність роз#

витку державного управління реформуванням охоро#

ни здоров'я і вказують на доцільність поетапних ево#

люційних змін у сфері захисту здоров'я населення [1—

3, 4—5, 9, 10].

Децентралізація управління та фінансування

сфери охорони здоров'я є основним механізмом ре#

формування в багатьох європейських країнах. Тоді

як перші три типи децентралізації управління, а саме

деконцентрація, передача функцій і делегування

повноважень широко висвітлюються і обговорюють#

ся в наукових працях вітчизняних та іноземних ав#

торів, на нашу думку, виникла потреба в оновленні

методологічних засад приватизації у сфері охорони

здоров'я в контексті досвіду окремих країн світу.

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я,

перш за все, залежать від переважаючих соціальних

цінностей в окремій країні та очікуваних результатів.

Порівняльний аналіз міжнародного досвіду вказує

на те, що фінансова децентралізація та приватиза#

ція у сфері охорони здоров'я не вирішують питання

контролю над обмеженими видатками, не збільшу#

ють доходи та задоволення постачальників послуг,

що є важливою проблемою в багатьох країнах з пе#

рехідною економікою. Найбільш важливим спряму#

ванням децентралізації управління та фінансування

у сфері охорони є, перш за все, такі цілі, як ефек#

тивність діяльності системи та суспільна справед#

ливість щодо отримання необхідних, медично об#

грунтованих послуг [4—6, 8—10].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є обгрунтування принципів та ме#

ханізмів децентралізації управління і фінансування

у сфері охорони здоров'я, зокрема розвитку прива#

тизації за окремими напрямами діяльності, з'ясуван#

ня особливостей встановлення рівноваги між сус#

пільними та приватними інтересами на основі по#

рівняльного аналізу міжнародного досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

 Традиційна класифікація систем охорони здоров'я

може бути представлена як соціальне медичне страху#

вання (страхові внески на основі доходу, послуги нада#

ються організаціями і приватного, і державного секто#

ра); модель охорони здоров'я, яка фінансується цент#

ралізовано з державного бюджету та коштів місцевих

бюджетів (за рахунок податків, послуги надаються в

основному державними установами) та приватне медич#

не страхування (фінансується роботодавцями або са#

мими громадянами, послуги надаються приватними

організаціями) [3, 5, 10].

Хоча ця класифікація базується на переважаю#

чому законодавчо визначеному механізмі фінансу#

вання сфери охорони здоров'я, "чистої" системи не

існує: система бюджетного фінансування часто

включає елементи соціального страхування, а стра#

хова система — елементи бюджетної. Тому назвати

ту чи іншу систему охорони здоров'я  виключно дер#

жавною або приватною неможливо, тому що вони

містять поєднання різних типів фінансування та

діяльності, кожен з яких може бути суспільним, при#

ватним або змішаним — суспільно#приватним.

Одним із сучасних напрямів перебудови системи

охорони здоров'я є пошук раціонального співвідно#

шення між суспільним і приватним секторами. Не

дивлячись на те, що з цього приводу ведуться три#

валі всебічні обговорення, значення цього співвідно#

шення залишається не зовсім ясним і часто недо#

оціненим. Так, саме поняття "приватизація" у сфері

охорони здоров'я — термін, який часто використо#

вується без точного розуміння значення. За окреми#

ми напрямами діяльності системи охорони здоров'я

співвідношення між суспільним і приватним сектора#

ми може бути різним. Крім того, очевидно, що при

реформуванні галузі орієнтація тільки на суспільну

або тільки на приватну систему охорони здоров'я

практично не має сенсу, тому що складність сто#

сунків в зазначених системах не дозволяє чітко ок#

реслити відмінності між суспільним і приватним [9].

Відповідно до класифікації, яка використовуєть#

ся в Канаді та розроблена професорами Дж. Стод#
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Рис. 1. Моделі організації закладів охорони здоров'я
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дартом і Р. Лабелем можна виокремити шість еко#

номічних функцій, які здійснюються в системах охо#

рони здоров'я: власність на засоби обслуговування

і постачання послуг, фінансування, управління, ад#

міністрування, регулювання та надання інформації

[9].

Власність на засоби обслуговування і постачан#

ня послуг. Кожна система охорони здоров'я може

містити поєднання суспільних і приватних складових.

У зарубіжних країнах останнім часом очевидна тен#

денція до збільшення частки приватного сектору у

наданні стаціонарної медичної допомоги, який до#

сить активно конкурує з державними закладами охо#

рони здоров'я, надаючи якісні послуги та більш ком#

фортні умови перебування. Використання різних

форм власності сприяє впровадженню ринкових сти#

мулів, підвищенню якості та ефективності управлін#

ня ними. Причому характер державно#приватної

взаємодії істотно різниться [6—10].

У сучасних системах охорони здоров'я розріз#

няють 4 основні організаційно#правові моделі зак#

ладів охорони здоров'я: бюджетний, автономний,

корпоративний та приватний (рис. 1).

Бюджетні заклади охорони здоров'я повністю

підлеглі державному управлінню та регулюванню.

Основне джерело коштів для них — це кошти дер#

жавного та місцевих бюджетів, а фінансування

здійснюється на основі постатейного використання

ресурсів. Управляють такими закладами, по суті,

державні чиновники — управлінці бюджетної сфе#

ри; всі рішення, зокрема стосовно оплати праці, ух#

валюються директивними документами органів дер#

жавної влади. В автономних закладах охорони здо#

ров'я розподіл загального бюджету здійснюється на

основі фінансового плану, в межах якого заклад має

право самостійно розпоряджатися коштами, зокре#

ма і запроваджувати механізм диференційованої

оплати праці. Контроль держаних регулятивних

організацій зберігається, але лише в чітко окресле#

них межах. Крім того, заклад охорони здоров'я має

право отримувати плату з деяких категорій хворих і

утримувати за собою невитрачені бюджетні кошти.

У корпоративних закладах охорони здоров'я майже

всі управлінські, організаційні та фінансові рішення

ухвалюються в межах закладу. Заклад  самостійний,

несе повну фінансову відповідальність і підзвітний

перед своїм власником (державою). Отриманий при#

буток залишається в лікарні, але і збитки не покри#

ваються [2—5, 7—10].

Чому заклади охорони здоров'я державного і

приватного секторів ведуть себе по різному у своїй

діяльності? Передусім це стосується стимулів. При#

ватний сектор, щоб отримати прибуток, має орієн#

туватись на ринки: конкуруючі виробники змушені

приваблювати споживачів, пропонуючи їм послуги

прийнятної якості і вартості, однак вони не зацікав#

лені в наданні допомоги тим, хто не в змозі платити.

Заклади охорони здоров'я державного сектору, що

фінансуються з державного бюджету, намагаються

надавати значну кількість послуг, сподіваючись, що

їх споживачі будуть здійснювати певний тиск на орга#

ни державної влади та місцевого самоврядування,

щоб збільшити бюджет на охорону здоров'я. Існу#

ють також державно#приватні відмінності в стиму#

лах для керівників різних рівнів: зарплати та збере#

ження місця роботи керівників приватного сектора

часто залежать від прибутку організації. Приватні

компанії можуть надавати своїм управлінцям певний

пакет акцій, щоб підвищити свою рентабельність.

Державні ж управлінці є службовцями бюджетної

сфери країни, які мають недостатньо важелів влади

та навичок, обмежені в можливостях щодо викорис#

тання ресурсів, бюрократичними правилами і регу#

люванням, до того ж багато з них є медичними фах#

івцями, які не мають управлінської кваліфікації та не

зацікавлені в управлінській кар'єрі. Нарешті, є

відмінності між приватними і державними наймани#

ми працівниками. Однак вибір полярних форм влас#

ності та їх співвідношення в охороні здоров'я є до#

сить складним, тому часто на ринку охорони здоро#

в'я діють неприбуткові неурядові організації, які

поєднують стимули і відповідальність управлінців з

незалежною наглядовою радою. Такі організації

можуть бути ефективнішими, ніж негнучкі державні

інституції, та мають більші повноваження щодо за#

лучення та розпорядження персоналом закладів

охорони здоров'я.

Фінансування як акумулювання доходів системи

охорони здоров'я також часто включає суспільні і

приватні джерела, починаючи з податків (податки на

особистий дохід, на корпоративний дохід, податки

з продажів і акцизи тощо) та соціального страхуван#

ня і закінчуючи приватним страхуванням та прямою

оплатою споживачем за надану послугу (включаючи

не платежі) приватного сектора.

Термін управління як економічна функція, вико#

ристовується в найширшому сенсі і стосується стра#

тегічного планування, вироблення тактики і ухвален#

ня управлінських рішень у сфері охорони здоров'я.

Адміністрування як економічна функція, викори#

стовується для того, щоб позначити щоденні дії та

управлінські рішення, які необхідно виконати. Дея#

кими аспектами діяльності у сфері охорони здоро#

в'я, що публічно фінансуються можна управляти кон#

фіденційно, як, наприклад, у разі, коли вимоги, що

пред'являються до діяльності суспільної страхової

сфери охорони здоров'я суперечать вимогам до при#

ватної фірми.

Регулювання, тобто встановлення норм та пра#

вил діяльності, зазвичай втілене в законодавстві.

Особливості державного втручання у сферу охоро#

ни здоров'я в окремій країні в значній мірі є резуль#

татом відмінностей в економіці, соціальній і полі#

тичній сферах, в тому числі збереження політичних

зобов'язань та інституційних утворень, зокрема

стабільність мережі закладів охорони здоров'я. У

цих умовах роль державного сектора в забезпеченні

здоров'я населення залишається дискусійною. Од#

нак найскладніше практичне питання полягає в тому,

що економічна теорія, обгрунтовуючи необхідність

втручання держави на ринках медичних послуг, не

дає однозначної відповіді про його обсяг і форми, а

саме до якої межі державний та приватний сектори

компенсують недоліки один одного, а коли почина#
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ють використовувати іншого в своїх інтересах, за#

буваючи в кінцевому рахунку про інтереси пацієнтів?

Поки приватна медична практика у більшості роз#

винених країн світу  формується як додаткова

діяльність, то вона може служити як засіб розширен#

ня вибору споживача і зниження надмірного попиту

на окремі послуги. Але якщо вона буде надмірно

зростати, то можлива ситуація, коли найбільш вимог#

ливі споживачі вийдуть з державного сектора, зни#

жуючи тим самим тиск на державу щодо збільшення

видатків на охорону здоров'я. Це може призвести до

формування двоступеневої системи — високоякіс#

на медична допомога для заможних і недостатньо

якісне обслуговування в державній системі для реш#

ти громадян, і в свою чергу, до перерозподілу ре#

сурсів від бідних до багатих, а також зростання ви#

датків у приватному секторі (приклад системи охо#

рони здоров'я США).

Нарешті, надання інформації як економічна фун#

кція, про вартість, ефективність, потреби в медич#

ному обслуговуванні і його відповідності суспільним

потребам відбувається як у державному, так і в при#

ватному секторах систем охорони здоров'я

більшості розвинених країн світу.

Зазначені економічні функції у сфері охорони

здоров'я є механізми, за допомогою яких в окремих

країнах намагаються досягти цілей або результатів

реалізації державної політики, зокрема таких, як

поліпшення стану громадського здоров'я, забезпе#

чення рівності у доступі до медичного обслуговуван#

ня і при оплаті за нього, прийнятну ефективність та

якість медичного обслуговування, контроль за ви#

датками та задоволення потреб споживачів і нада#

вачів послуг. Тому виклик, що стоїть перед окреми#

ми країнами, полягає в тому, щоб знайти оптималь#

не поєднання суспільної і приватної діяльності у

сфері охорони здоров'я в межах і за рамками цих

функцій, яке найкраще дасть змогу досягти постав#

лених результатів. Проте, потрібно розуміти, що

приватизація будь#якої функції — засіб, а не са#

моціль. У кожному конкретному випадку важливо

поставити питання: яка мета приватизації і чи є рен#

табельніші альтернативи, а ніж приватизація для

досягнення цієї мети?

Важливий урок міжнародного досвіду полягає в

тому, що протиставлення суспільної і приватної влас#

ності на засоби обслуговування і постачання послуг

з охорони здоров'я може бути одним з найменш важ#

ливих аспектів для обговорення, особливо у по#

рівнянні з особливостями механізмів фінансування,

управління та регулюючих функцій. Зазначені

функції вміщають в себе визначення умов діяльності

системи охорони здоров'я (наприклад, забезпечен#

ня всеохоплюючого доступу до медичної допомоги,

наявність необхідних фахівців охорони здоров'я,

дотримання стандартів якості і рентабельності), не#

залежно від того, чи надаються послуги в суспіль#

них  або приватних закладах. Особливості фінансу#

вання, управління і регулювання у сфері охорони

здоров'я можуть забезпечити контроль над витра#

тами та споживанням послуг, необхідних для досяг#

нення цілей державної політики.

Кожна з моделей організації системи охорони

здоров'я має свої переваги і недоліки. Приватні зак#

лади охорони здоров'я, діяльність яких спрямована

на отримання прибутку, будуть себе вести не так, як

державні заклади, для яких отримання прибутку не

є основним мотивом діяльності. Також особливості

управління власністю є важливішими, ніж сама

власність. Це не означає, що мотивація управлінців

державного сектора, діяльність яких не пов'язана з

прибутком, є незначною. Необхідно враховувати, що

мотивація отримання прибутку часто перебуває заз#

вичай в суперечності з суспільно очікуваними резуль#

татами.

Окремі механізми фінансування у сфері охоро#

ни здоров'я теж мають свої обмеження. Фінансуван#

ня шляхом приватного страхування або прямої оп#

лати користувача є регресивним, оскільки тягар вит#

рат на охорону здоров'я розподіляється нерівномі#

рно, а щодо доходу, то у незаможних громадян ви#

никають  проблеми при доступі до послуг з охорони

здоров'я. Міжнародний досвід також свідчить про те,

що в цьому разі важко контролювати загальні вит#

рати на охорону здоров'я [7, 8, 10]. Суспільне фінан#

сування як частка державного бюджету, який фор#

мується з податкових надходжень, функціонує на#

багато краще з погляду контролю за видатками у

сфері охорони здоров'я, а також є більш прогресив#

ним щодо забезпечення справедливого доступу до

послуг. Проте це викликає постійні політичні дебати

між урядами в окремих країнах і постачальниками у

сфері охорони здоров'я щодо прийнятного рівня по#

слуг (і доходів), оскільки обсяги державного фінан#

сування обмежені. Ця модель також вимагає ефек#

тивної системи збору податків, що є проблемою в

окремих країнах. Модель суспільного фінансування,

заснована на соціальному страхуванні — альтерна#

тива моделі фінансування із загальних податкових

надходжень.  В рамках таких моделей добре

здійснюється контроль за видатками.

Зважаючи на таку безліч особливостей різних

моделей фінансування, власності та постачання по#

слуг у сфері охорони здоров'я, при переході від

однієї організаційної моделі до іншої необхідно зро#

бити все можливе для дослідження потенційних про#

блем. Наприклад, перехід від моделі, що фінансуєть#

ся на основі податків, до моделі соціального стра#

хування істотно збільшує потребу у відповідних фа#

хівцях. Еволюція до приватного страхування зумов#

лює необхідність спрямування державного регулю#

вання на забезпечення суспільно справедливого до#

ступу до послуг з охорони здоров'я всіх громадян.

Інший урок, пов'язаний з небезпекою прирівню#

вання понять, приватний і конкурентний. Терміни

приватний і суспільний мають відношення до стату#

су, а конкуренція — це процес. Приватний не озна#

чає конкурентний, що ілюструється існуванням при#

ватних монополій. І при цьому конкурентний не має

на увазі приватний. Конкуренція може використо#

вуватися в межах компонентів системи, які відно#

сяться до суспільної власності або фінансуються з

державного бюджету, а також і в приватних інсти#

туціях, або при їх взаємодії. Як зазначає Р. Салт#
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ман, конкуренція є найбільш успішною в досягненні

очікуваних суспільних результатів, коли вона зосе#

реджена безпосередньо на стороні пропозиції і нею

обмежена (контрактні неклінічні послуги, контрак#

ти на роботу постачальників клінічних послуг, то#

вари#замінники фармацевтичних препаратів тощо)

[6, 10].

Третій урок з поточних реформ у сфері охорони

здоров'я в окремих країнах, де відбулося розмежу#

вання покупців і постачальників послуг з охорони

здоров'я, тобто перехід на контрактну модель діяль#

ності, полягає в тому, що у даному випадку нівелю#

ються відмінності між суспільним і приватним сек#

торами у цій сфері. У деяких випадках складність

полягає в ухваленні рішення про те, як застосовува#

ти і чи застосовувати взагалі термін "державний" до

покупців, які можуть бути квазі#державними, неуря#

довими організаціями або корпораціями, якими уп#

равляють на некомерційній основі.

Можна виділити декілька спільних принципів, які

можуть бути використані в контексті кожної окре#

мої країни при реформуванні сфери охорони здоро#

в'я. Немає переваги в однорідності сфери охорони

здоров'я — ні для державної, ні для приватної форм

власності і окрема країна вибирає свій власний шлях

для досягнення поставлених цілей державної політи#

ки. Основна мета діяльності сфери охорони здоро#

в'я повинна полягати в тому, щоб досягнення цілей

державної політики, забезпечувалася найбільш

ефективними засобами.

Якщо принципи приватизації у сфері охорони

здоров'я розробляються з урахуванням національ#

них особливостей, вона може підвищити ефек#

тивність досягнення цілей державної політики, зао#

хочуючи творчі ініціативи до удосконалення діяль#

ності. Важливо, щоб були чітко визначені цілі дер#

жавної політики. Якщо є чітка мета перебудови га#

лузі охорони здоров'я, то ступінь доцільності при#

ватизації залежатиме від того, до якої міри вона

ефективно допомагатиме в досягненні мети протя#

гом тривалого періоду часу, а також від відносної

ефективності альтернатив приватизації. Необхідно

розробити та впровадити механізми оцінки рента#

бельності приватизації.

Вибіркова приватизація ймовірніше буде ефек#

тивна у сфері надання послуг, ніж у сфері фінансу#

вання. Приватне страхування охорони здоров'я може

бути визначене як страхування від вартості медич#

них витрат. Воно може бути і монополістським, і кон#

курентним. Якщо приватне страхування у сфері охо#

рони здоров'я монополістське, то частка державно#

го регулювання буде істотною, щоб обмежувати зло#

вживання, перш за все, у формі завищеної вартості

послуг. Один із способів контролю в умовах певної

монополії полягає в тому, щоб вивести із суспільно#

го страхування на обмежений проміжок часу найрен#

табельнішого приватного конкурента. Такий кон#

тракт важко контролювати і реалізувати. Проте ви#

користання слабших форм регулювання зменшує

ймовірність досягнення поставлених цілей і немину#

че спричинить підсилення контролю і витрати на ре#

алізацію. Також необхідний певний набір більш дос#

коналих механізмів регулювання, якими більшість

країн не володіють.

Конкурентоспроможне приватне страхування у

сфері охорони здоров'я часто призводить до виник#

нення ризиків дискримінації в питанні страхових

внесків і, в разі людей старшого віку або хронічних

хворих, зазвичай призводить до гранично високих

страхових внесків, що витісняє їх з ринку. У цьому

випадку необхідно розвивати суспільні страхові про#

грами.

Крім того, конкуренція серед приватних стра#

хових інституцій, орієнтованих на прибуток, пород#

жує ризик дискримінації в межах застрахованих

груп населення. З тих пір, як у політично та еконо#

мічно розвинених суспільствах  хвороби і соціаль#

ний статус (або дохід) мають обернено пропорцій#

ний зв'язок, конкуренція серед страховиків зазви#

чай порушує дотримання принципу справедливості

в системі охорони здоров'я. Інколи також пору#

шується і прагнення до ефективності, наприклад,

коли мова йде про максимізацію споживання послуг

охорони здоров'я по відношенню до вигод здоро#

в'я в суспільстві.

Однією з умов успішного проведення реформ у

сфері охорони здоров'я є залучення як на етапі роз#

робки цілей державної політики, так і на етапі впро#

вадження програми змін всіх зацікавлених сторін, а

саме представників громадськості (споживачів по#

слуг), медичних працівників (виробників послуг),

органів державного управління та місцевого само#

врядування (розпорядників коштів державного та

місцевих бюджетів) тощо. Прийняття рішення щодо

стратегії та тактики реформування сфери охорони

здоров'я можна схвалювати після широкого проце#

су консультування у зв'язку з тим, що вироблення

консенсусу торкається складних процесів на рівні

системи, зокрема встановлення на державному рівні

меж суспільних витрат на охорону здоров'я, а на

нижчому рівні — співвідношення між високовартіс#

ним лікуванням окремих осіб та, наприклад, про#

філактичні заходи для більшості.

Зазначені принципи зачіпають суспільні цінності.

Важливим є встановлення чітких цілей та очікуваних

результатів для формування проекту перебудови

сфери охорони здоров'я і систем її підтримки. Хоча

зазвичай система охорони здоров'я повинна забез#

печувати суспільно справедливий та однаковий для

всіх громадян  доступ до послуг з охорони здоро#

в'я, в певній ситуації може бути потрібний компроміс

щодо розвитку приватного сектора медичного стра#

хування для задоволення окремих потреб (обслуго#

вування іноземних громадян, найбагатшого прошар#

ку населення), або ж досягнення компромісу в пи#

таннях використання високовартісних медичних тех#

нологій та ліків.

ВИСНОВКИ
Таким чином, окремі економічні функції, які

здійснюються у сфері охорони здоров'я поєднують

суспільні і приватні складові, тому важливо обгрун#

тувати та розробити механізми координації суспіль#

ної і приватної діяльності в межах і за рамками цих



ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

133

функцій, що дозволить ефективніше досягати по#

ставлених результатів діяльності зазначеної сфери.

Державний сектор у сфері охорони здоров'я в умо#

вах ринкової економіки не можна визначати як лише

антипод ринку: це сфера, в якій втілюються колек#

тивні соціальні цінності, що не можуть бути адекват#

но реалізовані за його межами. Ці цінності визнача#

ються в ході суспільного розвитку, політичних пре#

ференцій на основі врахування різноманітності соц#

іальних і  економічних інтересів ,  існуючих у

суспільстві, а не через ринкові механізми. В умовах

ринкової економіки було б необачно розглядати

державну форму надання медичних послуг як таку,

що вичерпує себе, навпаки, це найважливіша скла#

дова реалізації у сфері охорони здоров'я системи

соціальних цінностей, притаманних сучасному сусп#

ільству. Межі децентралізації у сфері охорони здо#

ров'я визначаються можливими видатками, наявні#

стю відповідних інформаційних систем, які дозволя#

ють контролювати сферу на загальнодержавному

рівні, а також політичними міркуваннями.

Досвід окремих країн світу показує, що медичні

послуги можуть  досить  успішно надаватися в

суспільній формі і в рамках ринкової економіки. При

цьому суспільно очікувані результати досягаються

саме за рахунок поєднання цілей ефективності та

справедливості,  підтверджуючи, що вони є не#

від'ємною частиною економічних підходів.

 Перспективу подальших досліджень вбачаємо у

ретельному аналізі зарубіжного досвіду з пробле#

ми приватизації у сфері охорони здоров'я, особли#

во у країнах Центральної та Східної Європи, а також

обгрунтування та розробка механізмів її розвитку в

Україні.
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