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THE MODERN PROCESS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN HEALTH CARE
У статті досліджено сучасні світові тенденції фінансової децентралізації в охороні здоров'я,
а також визначено орієнтири його впровадження в Україні. Проведено аналіз теоретикомето
дичних підходів до децентралізації системи охорони здоров'я, а також практичних напрацю
вань у цій сфері, який дозволив виявити ефективність таких інструментів у кожній країні, які
побудовані з урахуванням соціальнодемографічних особливостей структури населення, ва
гомості ролі держави в системі охорони здоров'я, економічного потенціалу регіональних та
місцевих громад, домінуючою моделлю фінансування медичної галузі. Виявлено, низький
рiвень бюджетних видаткiв на охорону здоров'я міських та регіональних органів влади в краї
нах з домінуючою страховою моделлю фінансування; обгрунтовано домінування дворівневих
механiзмiв розподiлу бюджетних видаткiв на фiнансування охорони здоров'я в умовах бюджет
ної децентралiзацiї в зарубiжних країнах. Визначено, що механізм закупівлі послуг первинної
медичної допомоги в країнах Європи зазвичай делегований місцевим та регіональним орга
нам влади, а нормативноправове забезпечення та регулювання залишається функцією дер
жавної влади. Окреслено основні виклики реалізації стратегії децентралізації в охороні здо
ров'я України.
In the article the modern world trends fiscal decentralization in health care, and also the orientation
of its implementation in Ukraine are observed. The analysis of theoretical and methodological
approaches to the decentralization in health system and practical developments in this field are
identified, which are caused by sociodemographic characteristics of population structure in the
country, the weight of the state's role in health care, the economic potential of regional and local
communities, the dominant model of financing healthcare. In the article are substantiated: a low
level of budgetary expenditure on health care of local and regional authorities in countries with
dominant insurance model of financing; dominant twolevel mechanisms of distribution of budget
expenditure on health care in terms of fiscal decentralization. Determined that the mechanism for
procurement of services of primary health care in Europe is usually delegated to local and regional
authorities, and regulatory support and control is a function of the government. The basic challenges
of implementing the strategy of decentralization in health Ukraine are offered.
Ключові слова: система охорони здоров'я, децентралізація, коефіцієнт децентралізації, розподіл
функцій та повноважень в охороні здоров'я, рецентралізація, державні фінанси.
Key words: decentralization, health care, decentralization ratio, distribution of functions and responsibilities in
health care, recentralization, public finance.

ВСТУП

безпечення національної безпеки. Разом з тим, сьогодні
У сучасних умовах в Україні ефективне функціону системі охорони здоров'я властиві фундаментальні про
вання системи охорони здоров'я набуває особливої не блеми, які потребують прийняття нових рішень щодо
обхідності для сталого розвитку суспільства та для за його реформування. Як свідчить кращий зарубіжний
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Таблиця 1. Європейський досвід децентралізації фінансування системи охорони здоров'я
(2013 р.)
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Джерело: стовпчики 1—5 [13], стовпчики 6, 7 — розраховано автором.

досвід, важливою тенденцією розвитку систем охоро
ни здоров'я є зміщення пріоритету від максимальної
економії витрат при наданні медичної допомоги до мак
симальної ефективності використання фінансових ре
сурсів, спрямованих суспільством на охорону здоров'я.
Одним із механізмів, який сприяє підвищенню цієї ефек
тивності є децентралізація функцій, повноважень в
організації та фінансуванні медичної галузі.
В Україні у 2015 році було визначено нові засади
децентралізації, які передбачають у тому числі зміни в
системі розподілу функцій та повноважень у сфері охо
рони здоров'я. Однак адаптація системи державних та
місцевих фінансів до нових особливостей управління в
медичній галузі досі не завершена, більше того, неви

значеність інструментів та способів децентралізації бюд
жетного процесу може привести до дисбалансу соціаль
ноекономічного розвитку регіонів. З цих позицій, ре
формування системи охорони здоров'я на засадах де
централізації вимагає ретельної розробки та опрацю
вання відповідних методів, процедур та механізмів
організації та фінансування охорони здоров'я, що впли
вають у тому числі на забезпечення консолідації дер
жавних та місцевих фінансів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичне підгрунтя децентралізації розроблено
як напрям теорії економіки суспільного сектора, яка
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була закладена в фундаментальних наукових роботах
Ч. Тібу, Р. Масгрейва та У. Оутса [2,19]. У сфері охоро
ни здоров'я організаційноекономічні засади децентра
лізації досліджували Салтман Р., Врангбек К, Чіма Ш.,
Родінеллі Д. [17, 18], які доводять, що рівень влади, який
знаходиться найближче до споживачів медичних послуг,
здатен забезпечити більш ефективне витрачання бюд
жетних коштів для задоволення потреб у медичній до
помозі місцевих громад.
В Україні проблеми фінансової децентралізації, у
тому числі в охороні здоров'я досліджувалися в науко
вих працях Т. Бондарук, Г. Ігнатьєвої О. Кириленко, І. Лу
ніної, В. Лєхан, В. Москаленко, К. Павлюк, Г. Слабкий
та інших дослідників.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження та аналіз властивостей
зарубіжних моделей децентралізації у сфері охорони
здоров'я, виявлення основних переваг та недоліків фун
кціонування їх механізмів та інструментів, а також ви
значення потенціалу впровадження в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Як свідчить світовий досвід, активний процес де
централізації у сфері охорони здоров'я розпочався в
країнах близько 30 років тому [11, 16, 17, 18]. Поетап
на децентралізація управління системою державної
охорони здоров'я з передачею владних повноважень
фінансування на територіальний та місцевий рівень
управління охороною здоров'я в багатьох країнах
дозволила створити підгрунтя для підвищення ефек
тивності медичної допомоги, а також наблизити якість
медичних послуг до потреб населення. Однак дискусії
з цих питань тривають і сьогодні в наукових та про
фесійних колах щодо переважної ефективності вико
нання різних функцій з організації, фінансування та
адміністрування надання медичної допомоги на дер
жавному, регіональному та місцевому рівнях [3]. Існу
ючі моделі децентралізації організації та фінансуван
ня системи охорони здоров'я не є сталими, постійно
змінюються та включають різні методи та процедури
[9; 10]. Фінансова децентралізація сфери охорони
здоров'я навіть у країнах зі схожими домінуючими ме
ханізмами фінансування може мати значні від
мінності, оскільки фінансування такої галузі — це не
тільки процес залучення коштів, а й об'єднання фінан
сових ресурсів у пули та закупівлі медичних послуг
(таблиця 1).
Проведення порівняльного аналізу зарубіжного
досвіду децентралізації фінансування та управління у
сфері охорони здоров'я дозволяє зазначити, що цей
процес є складною задачею, що обумовлено наступни
ми питаннями [10; 17; 18]:
— країни відрізняються за типом державного ус
трою, кількістю рівнів адміністративного управлін
ня;
— відмінна питома вага участі центральних органів
влади у фінансуванні та управлінні системи охорони
здоров'я на місцевих рівнях;
— країни мають відмінні домінуючі механізми
фінансування охорони здоров'я (бюджетний, страхо
вий);
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— різна ступінь розподілу відповідальності та по
вноважень за видами медичної допомоги у сфері управ
ління та фінансування охорони здоров'я між адмініст
ративними рівнями та суб'єктами (парламент, уряд, стра
хові медичні фонди, медичні установами, місцеві орга
ни влади та ін.).
Аналіз інформації, наведеної у таблиці 1, дозволяє
зробити висновок про незначну роль регіональних та
місцевих органів влади у фінансуванні системи охоро
ни здоров'я в країнах з домінуючою страховою модел
лю. Соціальне медичне страхування є домінуючим ме
ханізмом фінансування та покриття фінансових ризиків
медичної галузі у 2013 році у Франції (95,13% держав
них витрат на охорону здоров'я), Нідерландах (92,7%),
Німеччині (70, 4 %), Чехії (92,68%) та Словаччині
(90,03%) [14]. У країнах таких, як Німеччина та Нідер
ланди, переважна більшість адміністративних та орга
нізаційних функцій, а також частина фіскальних функцій
були делеговані приватним некомерційним організаці
ям (лікарняним касам) з метою поширення засад само
регулювання в цій сфері. Повноваження зі збору до
ходів передаються фондам медичного страхування, які
зазвичай здійснюють також і закупівлю медичних по
слуг. Так, в Австрії фондів медичного страхування 24, в
Бельгії більше 100 (об'єднані в 5 організацій взаємодо
помоги), у Франції — 19, в Німеччині — 420 (об'єдна
них в 7 асоціацій), Нідерландах — 30 [9]. Тобто, пули
для фінансування охорони здоров'я можуть об'єднува
тись не обов'язково на територіальних принципах, а на
інших засадах.
Серед досліджуваних країн ЄС тільки 5 мають три
рівневу систему фінансування системи охорони здоро
в'я (Бельгія, Німеччина, Іспанія, Австрія, Швейцарія).
Найбільш активну роль місцеві органи управління у
фінансуванні охорони здоров'я мають у Данії (8,6 %
ВВП у 2013 році), Італії (7,3% ВВП), Фінляндії (7,0 %
ВВП) та Швеції (6,8 % ВВП)[13]. Зауважимо, що всі ці
країни мають переважно бюджетну модель фінансуван
ня охорони здоров'я. Велика Британія та інші країни з
бюджетним механізмом фінансування охорони здоро
в'я мають централізовані системи фінансування охоро
ни здоров'я.
Отже, оскільки фінансування системи охорони
здоров'я може мати різні концептуальні підходи до
збору, акумулювання та розподілу фінансових ре
сурсів в контексті децентралізації їх необхідно досл
ідити всі окремо. Багато науковців вважає, що фак
тичні показники розподілу видатків та доходів фінан
сування за територіальним принципом не є прямими
ознаками реальної децентралізації функцій та повно
важень, оскільки вони розкривають частку кінцевих
витрат (наявних ресурсів після передачі трансфертів)
центрального, регіональних і місцевих бюджетів у
видатках бюджетної системи країни [12]. При оцінці
рівня децентралізації видатків необхідно мати на
увазі, що наявність права витрачати кошти не завжди
передбачає наявність права розпоряджатися ними.
Якщо витрати низових рівнів регламентовані закона
ми, прийнятими на вищих рівнях влади, то навіть при
сильній децентралізації витрат реальна самостійність
у місцевих органів влади буде відсутня. Крім того,
обсяг видатків місцевих бюджетів залежить від обся
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гу цільових трансфертів, передача яких показує де
централізацію видатків, але може не надавати повно
важень, якщо витрачання цих коштів підлягає жорст
кому контролю. Значна частка нецільових коштів, що
надходять в місцеві бюджети у вигляді відрахувань
від нормативів регулюючих податків і у вигляді транс
фертів вирівнювання, також може бути не в повному
розпорядженні місцевих органів влади [7].
Для аналізу рівня фінансової децентралізації в охо
роні здоров'я слід дослідити розподіл повноважень та
відповідальності щодо прийняття управлінських рішень
у цій сфері. Проведений аналіз різних аспектів децент
ралізації у сфері охорони здоров'я дозволяє система
тизувати їх та акцентувати увагу на тому, що механізм
закупівлі послуг первинної медичної допомоги в краї
нах Європи зазвичай делегований місцевим та регіо
нальним органам влади [18]. Виключенням є такі краї
ни, як Нідерланди, Естонія, Чехія, Словенія, Португалія,
Ірландія, Греція, Люксембург, в яких держава через ме
ханізм соціального замовлення здійснює закупівлю по
слуг у постачальників [10].
Щодо розподілу фінансування на медичну допомо
гу, то аналіз практики децентралізації в країнах Європи
дозволяє виокремити дві групи країн: в бюджетних сис
темах фінансування охорони здоров'я, рівень управ
ління, який формує бюджет охорони здоров'я несе відпо
відальність (наприклад, у Фінляндії та Данії розподіл
фінансування на послуги первинної, спеціалізованої та
громадської охорони здоров'я децентралізовано на
місцевий рівень); у системах соціального медичного
страхування, це організація, яка регулює доходи стра
хових фондів (наприклад, у Німеччині та Бельгії такі
функції здійснює уряд) [15].
Так, у більшості країн ОЕСР законодавчий держав
ний орган влади бере участь у прийнятті управлінських
рішень щодо обсягів фінансування системи охорони
здоров'я. Нормативноправове регулювання для пер
винної, спеціалізованої медичної допомоги та громадсь
кої охорони здоров'я здійснюється на державному рівні.
Виключенням є Велика Британія, де нормативноправо
ве регулювання надання медичної допомоги здійснюєть
ся окремо в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та
Уельсі [10]. Тільки частина країн не залучає парламент
до цих процесів, а саме: Японія, Чехія, Нідерланди, Іспа
нія та Швейцарія. Деякі країни залучають парламент до
прийняття управлінських рішень при визначенні розмі
ру податків та (або) внесків для фінансування охорони
здоров'я. В Канаді, Італії, Швеції та Великій Британії
регіональні органи влади, а в Фінляндії та Швеції місцеві
органи влади також беруть участь у прийнятті таких
рішень [16].
Податкові та страхові ставки внесків на фінансу
вання охорони здоров'я зазвичай є предметом додат
кових угод між провідними фондами медичного стра
хування в Японії та Республіці Корея. В Люксембурзі
фонди медичного страхування визначають ці ставки
самостійно. У більшості країн ОЕСР визначення бю
джету для фінансування системи охорони відбуваєть
ся централізовано на урядовому рівні. Однак регіо
нальні органи влади залучаються до цього процесу в
Австралії, Канаді, Італії та Великій Британії. В Австрії,
а в Польщі та Швеції — три адміністративних рівня

визначають бюджет фінансування охорони здоров'я
[15].
Планування розподілу фінансових ресурсів між
регіонами, видами та рівнями медичної допомоги в
країнах з домінуючим страховим механізмом фінан
сування безумовно є функцією та повноваженнями
провідних страхових медичних фондів або їх об
'єднань. Проте ключові питання щодо механізму рег
іонального розподілу фінансових ресурсів на основі
дискусії визначають в парламенті або в уряді. Однак
розподіл коштів між секторами системи охорони здо
ров'я є зазвичай прерогативою страхових медичних
фондів [17].
Методи оплати медичної допомоги медичних уста
нов та лікарів є повноваженнями страхових фондів у
країнах зі страховим механізмом фінансуванням та уря
ду в країнах з бюджетним механізмом фінансування
охорони здоров'я. В деяких країнах, такі питання є пред
метом переговорів та спільної угоди між урядом, регіо
нальними органами влади, фондами медичного страху
вання та асоціацій лікарів [18].
У країнах з бюджетним механізмом фінансування
охорони здоров'я, наприклад, у Фінляндії та Данії му
ніципалітети залучені до фінансування усіх видів медич
них послуг, в Угорщині — до фінансування послуг
лікарів, в Ісландії та Норвегії до фінансування первин
ного рівня медичної допомоги [15].
Аналіз тенденції фінансування охорони здоров'я за
останні півтора десятиріччя дозволяють виявити тенден
цію до зростання частки місцевих бюджетів[17]. Таке
зростання частки місцевих бюджетів відбувається, за
визначенням ВООЗ, внаслідок тиску на них держави.
Проте ефективність фінансування медичної допомоги
з місцевих бюджетів обмежується рядом факторів, зок
рема, потенціалом місцевих громад зі збору додатко
вих доходів бюджету, зростанням внутрішньої та зов
нішньої міграції населення, зростання частки осіб пен
сійного віку. Такі тенденції є викликом для стабільності
місцевих бюджетів в середньостроковій та довгостро
ковій перспективі [15].
У Великій Британії видатки місцевих бюджетів для
фінансування системи охорони здоров'я формують
ся як за рахунок трансфертів із державного бюдже
ту, так і власних доходів. В Нідерландах такі видатки
формуються виключно за рахунок трансфертів, а в
Швейцарії за рахунок власних доходів. Однак в
більшості країн з домінуючою страховою моделлю
фінансування не такі трансферти не мають значного
впливу на загальні обсяги фінансування медичної
допомоги [16].
Блокові гранти переважно виділяються на охорону
здоров'я в Австралії, Австрії та Норвегії, а в Нідерлан
дах, Мексиці та Словаччині такі гранти прикріплені до
конкретних видів медичної допомоги. Найвищий рівень
контролю центральним урядом управлінських рішень
щодо видатків за рахунок грантів, що призначені для
конкретних програм з охорони здоров'я (Республіка
Корея, Мексика) або відшкодування наданих медичних
послуг (Данія, Мексика та Норвегія).
Планування державою змін щодо фінансування охо
рони здоров'я на місцевому рівні в цілому зазвичай
відбувається в середньостроковій перспективі та по ок
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Таблиця 2. Переваги та недоліки децентралізації в умовах домінування різних механізмів
фінансування системи охорони здоров'я
ɎȺɄɌɈɊɂ

ȾȿɉɊɂȼȺɐȱə ɌȺ
ɊȱȼɇȱɋɌɖ
ȾɈɋɌɍɉɍ ȾɈ
ɆȿȾɂɑɇɂɏ
ɉɈɋɅɍȽ

ȼɂɄɅɂɄɂ
ȾȿɐȿɇɌɊȺɅȱɁȺɐȱȲ

ɉȿɊȿȼȺȽɂ
ȾȿɐȿɇɌɊȺɅȱɁȺɐȱȲ

ȼɂȾɂ ɆȿɏȺɇȱɁɆɍ ɎȱɇȺɇɋɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɈɏɈɊɈɇɂ ɁȾɈɊɈȼ'ə
Ȼɸɞɠɟɬɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɋɬɪɚɯɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ȼɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɋɤɥɚɞɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɿɠ
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɿɠ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɦɿɠ
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ (ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ).
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ (ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ).
ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ
Ɋɿɜɟɧɶ «ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ» ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
(ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ).
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɫɨɤɿ
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ
ɪɿɜɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɞɥɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɨɛɭɦɨɜɢɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɠɟ
ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɽ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɞɨ
ɛɭɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ
ɝɪɨɦɚɞɚɯ.
ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɬɚ
(ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ).
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɪɿɡɧɢɯ
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɜɢɬɪɚɬ
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ ɞɨ
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɚ
ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ (ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ)
ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜ
Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɪɿɡɧɿ
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɞɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɪɿɜɧɿ ɰɿɧ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɽ
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ
ɫɩɿɜɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɨɸ
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɿ
ɝɪɨɦɚɞɚɯ ɡ ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ.
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.
ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɟ
ɉɟɪɟɯɪɟɫɧɟ ɫɭɛɫɢɞɭɜɚɧɧɹ ɽ
ȼɿɞɦɿɧɧɿ ɪɿɜɧɿ ɜɧɟɫɤɿɜ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɛɭɬɢ ɩɿɞ ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɜɢɛɨɪɭ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ
ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ (ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ)
ɨɛɭɦɨɜɥɸɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, ɡɚɞɚɱɟɸ ɹɤɢɯ ɽ
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ
ɩɨɫɥɭɝ
ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ «ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ»
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜ
ɡ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
ɰɿɥɨɦɭ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚ ɪɢɧɤɨɜɿ ɬɚ ɧɟɪɢɧɤɨɜɿ
Ɉɛɦɟɠɟɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɹɤɨɫɬɿ
ɦɟɞɢɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜ ɪɿɡɧɢɯ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɫɮɟɪɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ.
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ
ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɜɿɞ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɬɚ ɫɤɥɚɞɭ
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭ ɪɿɡɧɢɯ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ
ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ,
ɪɟɝɿɨɧɚɯ.
ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɤɪɟɦɢɯ
ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ
Ɉɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɹɤɟ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɮɭɧɤɰɿɣ ɧɚ ɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɬɚ
ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɭ
ɡɨɜɧɿɲɧɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.
ɪɟɝɿɨɧɭ.
ɧɚɞɚɧɧɿ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɚ
Ɉɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ
Ɋɿɡɧɿ ɪɿɜɧɿ ɪɢɡɢɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɦɟɞɢɱɧɢɯ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɪɚɯɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɩɚɤɟɬɿɜ.
ɩɨɫɥɭɝ
ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɥɚɬɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ
ɜɢɫɨɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
(ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɿɬɟɬɚɦɢ)
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɝɪɭɩ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ
ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɫɭɰɿɥɶɧɨɝɨ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨɸ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɤɪɚʀɧɢ
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
Ɍɚɤɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɧɚ
ɫɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɽ ɦɟɧɲ
ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɦɟɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ
ɜɪɚɡɥɢɜɢɦɢ ɞɨ ɡɦɿɧɢ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɚ
ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ
ȼɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ.
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɞɨ
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɥɿɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɬɚ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ,
ɭɩɪɚɜɥɹɽɦɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɨɸ
ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɬɚ
ɹɤɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ.
(ɦɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɿɣ) ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɯɨɪɨɧɢ
ȼɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
Ȼɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ.
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɬɚ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ
ȼɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ
ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚ
ɪɿɲɟɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ
ɪɿɜɧɿ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
ɪɟɫɭɪɫɿɜ

Джерело: складено автором на основі [18].

ремим цілям з року в рік (Данії, Фінляндії, Італії, Швей
царії та ін.). Наприклад, в Австрії фінансові ресурси, що
виділяються урядом автоматично передаються місцево
му рівню по формулі, що визначається в середньостро
ковій перспективі. На відміну від Австрії, уряди Чехії,
Франції та Норвегії можуть змінювати обсяги фінансо
вих ресурсів (вносити зміни до формули міжбюджетних
трансфертів, частки фінансування різних видів медич
ної допомоги тощо), які передаються місцевим бюдже
там щорічно [16].
Уряд зазвичай покриває дефіцит місцевих бюджетів
для фінансування охорони здоров'я в Данії, Франції,
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Угорщини, Італії, Японії, Республіці Корея та Нідерлан
дах, та не несуть відповідальності за дефіцит уряди
Австралії, Австрії, Канаді, Фінляндії, Мексиці, Швеції
та Швейцарії [10].
Більшість з досліджуваних країн постійно вирішу
ють завдання пов'язані з необхідністю раціонального
використання обмежених ресурсів, що надаються сус
пільством на охорону здоров'я. Централізовані систе
ми дозволяють досить ефективно стримувати зростан
ня витрат на охорону здоров'я. Деякі країни встанов
люють обмеження на збільшення видатків на охорону
здоров'я в цілому, або на окремі програми чи види ме
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дичної допомоги з метою забезпечення консолідації
місцевих та державних фінансів [8]. Такі рішення є заз
вичай предметом гострих дискусій між державою, ре
гіонами, медичними установами, медичними страхови
ми фондами. Так, в Австрії починаючи з 2016 року фе
деральні та національні органи влади погодились об
межити збільшення видатків на охорону здоров'я на
рівень росту номінального ВВП. У Канаді провінції са
мостійно приймають рішення щодо обмеження зрос
тання видатків місцевих бюджетів на охорону здоро
в'я, наприклад, в Онтаріо впровадили обмеження на
збільшення видатків на охорону здоров'я до 2,1 % на
рік протягом 2013—2016 років [16]. Очевидно, що цен
тралізована система охорони здоров'я має як перева
ги, так і недоліки, проте аналіз різних систем охорони
здоров'я показує, що функціонування інших моделей,
також стає причиною виникнення цілого ряду нових
проблем [8].
Однак децентралізація в цій сфері може сприяти
підвищенню ефективності державних видатків на охо
рону здоров'я за рахунок оптимізації фінансування шля
хом усунення розбіжностей між потребами територіаль
ної громади та фінансовим забезпеченням медичних
установ. Теоретичні обгрунтування прийняття управ
лінського рішення впровадження децентралізації в
управлінні та фінансуванні системи охорони здоров'я
зазвичай базуються на результатах оцінки компромісу
між її перевагами та недоліками (табл. 2).
Стимулюючий ефект фінансової децентралізації
у сфері охорони здоров'я має свою інструментарно
функціональну специфіку, обумовлену структурою
витрат, що здійснюються на низових рівнях системи,
яка полягає в можливості підвищення ефективності
фінансування та організації надання медичних послуг
[8]. Проблема набуває особливої актуальності у зв'яз
ку з тим, що фінансова децентралізація, не будучи са
мостійною метою, є необхідною передумовою забез
печення фіскальної стабільності системи охорони
здоров'я, а також регіонального соціальноекономі
чного розвитку.
Однак на противагу процесам децентралізації про
тягом останнього десятиліття однією із тенденцій
діяльності охорони здоров'я стало посилення засад ре
централізації в окремих країнах Європи та світу. У дос
лідженнях Р. Салтмана [17] наводяться основні при
чини такого стану речей, а саме: сучасні демографічні
проблеми розвитку суспільства, швидкі темпи появи
нових високовартісних клінічних технологій, економі
чних обмежень необхідності фінансування зростаючих
потреб населення у медичній допомозі, поява яких ча
стково також обумовлена поширенням регіоналізації
охорони здоров'я та глобалізацією економіки. Досвід
таких країн, як Фінляндія, Норвегія та Данія свідчить,
що місцевий рівень контролю над прийняттям управл
інських рішень у сфері охорони здоров'я став причи
ною збільшення нерівності в доступі територіальних
громад до медичної допомоги та, як наслідок,
збільшення кількості вразливих груп населення у цих
громадах, загострення проблем справедливості. Од
нак у країнах Південної Європи спостерігається про
тилежна тенденція, зокрема, в Італії та Іспанії, а також
Балканських країнах та Бельгії процеси децентралі

зації продовжують успішно розвиватися у сфері охо
рони здоров'я.
Оскільки всі виявлені причини можуть бути вирішені
тільки в довгостроковій перспективі, то Р. Салтман до
водить, що рецентралізація у сфері охорони здоров'я
може бути довгостроковим структурним зрушенням в
функціонуванні національних стратегій охорони здоро
в'я [17], що означає початок нових "довгих хвиль" ре
централізації в контексті посилення функцій централь
них урядових установ у медичній галузі та послаблення
регіональних, місцевих органів влади.
Як було зазначено раніше, в Україні активно опра
цьовуються концептуальні орієнтири реформування
системи охорони здоров'я. Вектор реформування охо
рони здоров'я в Україні спрямований на підвищення
якості медичної допомоги, побудову ефективної систе
ми охорони здоров'я, у тому числі зміни джерел фінан
сування та принципів розподілу ресурсів та повноважень
між суб'єктами її інституційної структури в контексті
імплементації засад децентралізації державного управ
ління.
Зокрема в оприлюдненому Міністерством охорони
здоров'я України у 2014 році Проекті Концепції побу
дови нової національної системи охорони здоров'я Ук
раїни визначені задачі децентралізації [5]. Разом з тим,
прийнята у 2014 році Концепція реформування місце
вого самоврядування та територіальної організації вла
ди в Україні [6] означила ключові шляхи вирішення про
блем розподілу державних функцій та повноважень на
засадах децентралізації, у тому числі у сфері охорони
здоров'я. Починаючи з 2015 року в Україні розпочато
фінансову децентралізацію у сфері охорони здоров'я,
перші кроки якої закладені в Законі України "Про дер
жавний бюджет на 2015 рік" [1], що обумовило рекор
дне зростання медичних субвенцій до місцевих бюд
жетів — до 46,4 млрд грн.
Механізм реалізації медичної субвенції регулюєть
ся Постановою КМУ №11 від 23 січня 2015 року "Деякі
питання надання медичної субвенції з державного бюд
жету місцевим бюджетам" [4]. Виділення окремої статті
медичних субвенцій для місцевих бюджетів фактично є
початковим елементом нової моделі фінансування та
міжбюджетних відносин. Субвенція спрямовується на
оплату поточних видатків закладів охорони здоров'я та
програм у сфері охорони здоров'я, визначених у статті
103 (4) Бюджетного кодексу України [4]. Значущість
поставлених задач з децентралізації функцій та повно
важень обумовлює подальшу розробку адекватних ме
ханізмів формування та імплементації децентралізації
у сфері охорони здоров'я, на основі систематизації та
адаптації кращого світового досвіду до українських
реалій.

ВИСНОВКИ
Процес реформування системи охорони здоров'я,
який розпочато в Україні передбачає трансформацію
її інституційної структури, зміщення на більш низькі
ієрархічні рівні багатьох функцій та повноважень з
організації та фінансування, в результаті якого ство
рюється базис для формування децентралізованого
механізму медичної галузі. Діюча сьогодні переваж
но централізована модель управління системою охо
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рони здоров'я не відповідає потребам українського
суспільства та сучасної медицини. Децентралізована
модель організації та фінансування системи охорони
здоров'я дозволить сформувати вищий рівень гнуч
кості та оперативності реагування на зміни соціаль
нодемографічної та економічної ситуації в регіонах
та громадах.
Проведене дослідження зарубіжного досвіду, по
ряд з перевагами децентралізованої моделі фінансу
вання та управління охороною здоров'я дозволило ви
явити виклики, які можуть виникнути при її впровад
женні: впровадження децентралізованої моделі може
привести до збільшення витрат на охорону здоров'я, у
тому числі трансакційних; проблеми координації та
взаємодії при прийнятті управлінських рішень між
різними адміністративними рівнями та різними суб
'єктами управління та фінансування охорони здоров'я;
високий рівень політичної мотивації прийняття управ
лінського рішення щодо ставок внесків, обсягів фінан
сування охорони здоров'я, включення тих чи інших
видів медичних послуг до безкоштовного та (або)
пільгового пакету медичних послуг; децентралізація
моделі охорони здоров'я до занадто малих, за тери
торіальною ознакою, низових рівнів може привести до
від'ємного ефекту масштабу в наданні медичної допо
моги, а також фрагментації цієї системи в цілому; не
достатній рівень об'єднання ризиків може стати при
чиною зменшення обсягу фінансування медичної га
лузі регіону (району, громади), з демографічних при
чин (високої питомої ваги населення пенсійного віку,
низького рівня економічної активності регіону (райо
ну, громади)) тощо; відмінність територіальної та
фінансової доступності та якості як спеціалізованої
медичної допомоги, так і медичних послуг первинного
рівня; неготовність персоналу низового рівня до управ
ління системою охорони здоров'я до прийняття відпо
відних управлінських рішень з причини відсутності
відповідного управлінського потенціалу та досвіду;
вища складність механізму фінансування медичних
установ та їх бухгалтерського обліку; проблеми транс
парентності підзвітності прийняття управлінського
рішення та фінансування медичних установ; побудова
успішної моделі децентралізації системи охорони здо
ров'я потребує не одного десятиліття для розробки,
налагодження відповідних фінансових та управлінсь
ких механізмів; у країні обов'язково мають бути вста
новлені мінімальні гарантовані державою переліки ме
дичних послуг медичної допомоги, розроблені та впро
вадженні всі медичні стандарти та протоколи.
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