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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
      Навчальна програма розроблена для студентів денної та заочної форми 

навчання та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до 
виконання семестрової контрольної роботи.  

 Мета курсу: формування сучасних знань теоретичних основ економіки 
охорони здоров'я, а також умінь та навичок щодо економічної оцінки та аналізу 
діяльності галузі на макро- та мікрорівнях, включаючи аналіз  ефективності 
використання наявних ресурсів закладів охорони здоров'я. 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація систематичної 
роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння 
навчальної дисципліни. 

 
І. Метою  проведення самостійних занять з курсу  „Економіка та фінанси 

охорони здоров’я”  є  допомога студентам  у підготовці та закріпленні теоретичних 
аспектів дисципліни   з  питань: 

 основ економіки охорони здоров'я; 
 ролі держави та ринкових механізмів в перебудові галузі; 
 економічних аспектів аналізу державної політики; 
 механізмів державного управління перебудовою галузі охорони здоров'я; 
 особливостей ринку організацій охорони здоров'я; 
 існуючих підходів до формування ціни на медичні послуги та допомогу;  
 форм та механізмів фінансування охорони здоров'я; 
 основних  принципів та методів економічного аналізу в галузі охорони 

здоров'я; 
 сучасних концепцій управління обмеженими ресурсами та стримування 

витрат, в тому числі й фармацевтичних; 
 основних типів систем охорони здоров'я і тенденцій їх розвитку; 
Виконання завдань для самостійних занять також спрямоване на набуття 

практичних навичок та вмінь з: 
 аналізу економічної ситуації в галузі охорони здоров’я та лікувально-

профілактичних закладах ; 
 ринкових моделей організації і фінансування охорони здоров'я; 
 застосування аналізу державної політики в галузі охорони здоров'я; 
 науково-обґрунтованого підходу до реформування галузі охорони здоров'я; 
 з теорії та практики ціноутворення  та методів оплати медичних послуг; 
 застосування кількісних методів аналізу економічної політики закладів, 

зокрема аналізу доходів і витрат, визначення ефективності і результативності 
політики; 

 економічного аналізу окремих сфер діяльності установ охорони здоров’я. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
І.  Самостійна робота з навчальної дисципліни «Економіки та фінанси охорони 

здоров'я» включає: 
 підготовку до практичних занять (для студентів денної форм навчання); 
 письмове виконання контрольних робіт (для студентів заочної форми 

навчання). Контрольна робота є комплексним завданням, в якому містяться два 
теоретичні і практичні завдання, виконання яких розвиває самостійність аналітичної 
обробки економічної інформації; 

 підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих тем навчальної 
дисципліни (для студентів денної форм навчання); 

 підготовку до рубіжного (модульного) контролю (для студентів денної форм 
навчання); 

 підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними питаннями. 
Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів відводиться 

індивідуальним та груповим консультаціям, їх мета – допомогти студентам у 
вивченні того чи іншого питання, в правильній організації самостійної роботи над 
вивченням предмета. 

Успішність підготовки до практичних занять і складання іспиту значною мірою 
залежить від організації самостійної роботи. Для здійснення самостійної роботи 
студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та 
навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку рекомендованої 
літератури, а також публікаціями періодичних видань, зокрема: „Вісник соціальної 
гігієни та організації охорони здоров’я України”, „Вісник стоматології”, „Главный 
врач”, „Журнал практичного лікаря”, „Лікарська справа”, „Охорона здоров’я 
України”, „Практична медицина”, „Экономика здравоохранения Украины”, „Вісник 
Національної академії державного управління при Президентові України”, 
„Офіційний вісник України”. Рекомендовану літературу необхідно вивчати 
систематично, згідно із списком і в такій послідовності: 

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 
б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 
в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної теми;  
г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми; 
д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 
При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати звіти 

підприємств і інші джерела економічної інформації, нормативно-правові документи 
України, аналізуючи зміни показників за методикою, поданою в підручниках. 

Основними видами контролю рівня оволодіння навчального матеріалу, 
відведеного на самостійне опрацювання студентами денної форм навчання є усне 
опитування (заочної форми навчання – перевірка контрольних робіт). За 
результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах поточної 
успішності за бальною системою модульно-рейтингового контролю. Підсумковий 
контроль знань у вигляді іспиту здійснюється за контрольними питаннями до 
іспиту, що сформовані у 30 білетів, кожний з яких містить два теоретичних та одне 
практичне питання. 
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Змістові модулі:  

 Змістовий модуль 1. Менеджмент формування, розвитку та 
використання ресурсів охорони здоров’я 

1. Економічний базис охорони здоров’я 
2. Ринок охорони здоров’я 
3. Менеджмент розвитку ресурсів охорони здоров’я 
4. Державне регулювання  ресурсів галузі охорони здоров’я 
5. Методи економічної оцінки програм в галузі охорони здоров’я 
6. Механізми розміщення ресурсів в системах охорони здоров’я 

 Змістовий модуль 2 Менеджмент фінансових ресурсів охорони 
здоров’я 

7. Характеристика основних методів фінансування медичних послуг 
8. Ціноутворення в охороні здоров’я 
9. Основні форми фінансування охорони здоров’я 
10. Маркетинг в охороні здоров’я та фармацевтичній діяльності 
11 Реформи управління і фінансування охорони здоров’я 

 Модуль 3. Менеджмент основного капіталу лікувально-
профілактичних закладів 

12. Оцінка стану матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних 
закладів 

13. Менеджмент основного капіталу лікувально-профілактичних закладів 
 

ІІ. За кожною з тем курсу «Економіки та фінанси охорони здоров'я» студент 
повинен виконати наступні  завдання : 

 
 
 
Зміст самостійної роботи з дисципліни “ЕКОНОМІКА ТА 

ФІНАНСИ  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

Змістовий модуль 1. Менеджмент формування, розвитку та 
використання ресурсів охорони здоров’я  

Тема 1. Економічний базис охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 
1. Економічні проблеми охорони здоров’я. 
2. Розподіл ресурсів охорони здоров’я: теоретичний підхід. 
3. Основи страхування та неспроможність приватного страхування здоров’я. 

Література [28] 
Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 
1. Що є товаром організацій охорони здоров’я?  
2. Фактори формування структури та обсягів попиту на здоров’я та охорону 

здоров’я .  
3. Яким чином здійснюється  розподіл ресурсів в системі охорони здоров’я в 
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Україні? Дайте порівняльну оцінку іншими країнами.  
4. Ефективність  сучасного  розподілу виділених  державних асигнувань 

(зверху - донизу). 
5. Роль  механізмів  особистих доплат  населення  за  витрати  на лікування. 
6. Обґрунтуйте необхідність вводу обов'язкового медичного страхування 
7. Перспектива розвитку добровільного медичного страхування в Україні. 
8. Забезпечення належного співвідношення принципів бюджетної 

солідарності і приватної конкуренції. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно підкреслити те, що економіка охорони здоров'я - це галузева 
економічна наука, що вивчає дію економічних законів у конкретних умовах ви-
робництва і споживання медичних послуг, а також умови і фактори, що 
забезпечують найбільш повне задоволення потреб суспільства в охороні здоров'я та 
медичному обслуговуванні за наявного рівня ресурсів. Економічні проблеми 
охорони здоров’я стосуються чотирьох базових питань будь-якої системи охорони 
здоров'я: 

 яке поєднання немедичних і медичних товарів і послуг необхідно 
запропонувати? 

 які окремі медичні товари і послуги потрібно виробляти в системі охорони 
здоров'я? 

 які специфічні ресурси охорони здоров'я слід використовувати 
для виробництва кінцевих медичних товарів і послуг?  

 як організувати справедливий та рівний доступ до медичних товарів і 
послуг? 

Медичне страхування може бути обов'язковим і добровільним. Обов'язкове 
державне страхування регламентується законодавством щодо сфери його 
поширення, механізму визначення страхової суми, правил надходження та способів 
використання страхових фондів. В Україні ще не прийнято закону про медичне 
страхування, хоча в Законі України "Про страхування" воно назване першим у 
переліку обов'язкових видів страхування. Очікується, що обов'язкове медичне 
страхування в Україні набуде ознак соціального страхування і ґрунтуватиметься на 
принципі "багатий платить за бідного, здоровий — за хворого". 

Література [28; 32-34; 30] 
 
Тема 2. Ринок охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Асиметрична інформація і проблема невизначеності. 
2. Елементи економічної структури на ринку охорони здоров’я. 
3. Медичне страхування та його особливості у різних країнах світу. 

Література: [ 28] 
Дати відповіді на питання: 
1. Визначте  позитивні та негативні аспекти  функціонування моделей систем 

охорони здоров’я Бісмарка, Бевериджа та ринкової (або приватної) системи охорони 
здоров’я.  Обґрунтуйте неспроможність застосування в Україні приватного 
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страхування здоров'я. 
2. Обґрунтуйте доцільність та можливі негативні зовнішні ефекти становлення 

багатоукладної ринкової економіки (розвиток усіх форм власності). 
3. Перерахуйте та охарактеризуйте основні елементи економічної структури на 

ринку охорони здоров'я. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що галузь охорони здоров’я є сферою державної 
опіки, діяльність якої спрямована збереження стану багатства української нації – 
здоров’я її громадян відповідно до норм Конституції України. Ринкова 
трансформація України передбачає перебудову системи охорони здоров’я, яка, з 
одного боку, забезпечувала б справедливий та рівний доступ до медичних товарів, 
послуг та допомоги, а з іншого боку - ефективне функціонування закладів охорони 
здоров’я та оптимальне використання специфічних ресурсів галузі. 

Завдання для самостійної роботи. 
За результатами огляду різних програм і систем медичного страхування в 

різних країнах складіть їх порівняльну характеристику та визначте їх особливості. 
 
Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах 
Медичне страхування має глибокі історичні корені. Надання матеріальної 

допомоги громадянам у випадку хвороби здійснювалося ще в Древній Греції та 
Римській імперії. Так, у рамках професійних колегій функціонував механізм збору 
та виплат при настанні страхового випадку (травма, тривале захворювання із 
втратою працездатності, каліцтво). У Середньовіччя функції страхового захисту 
населення виконували цехові чи ремісничі гільдії (союзи), а також церква, вплив на 
суспільство якої було домінуючим. Проте медичне страхування отримало статус 
форми соціальної допомоги у випадку хвороби тільки в другій половині XIX ст.  
З економічної точки зору не кожну форму фінансової допомоги у випадку втрати 
працездатності і хвороби можна розглядати як медичне страхування: воно повинне 
ґрунтуватися на певних принципах і виконувати основні функції медичного 
страхування (рис. 1).  

Зазначені на схемі одинадцять принципів за ступенем важливості в організації 
медичного страхування можна умовно розділити на соціально-економічні 
(максимальна довіра сторін, страховий інтерес, відрахування в рамках реально 
заподіяних збитків страхувальнику, франшиза, суброгація, контрибуція, 
співстрахування, перестрахування, диверсифікація) і ринкові (вільний вибір 
страховика і виду страхування, страховий ризик). Об'єктом страхування є здоров'я і 
життя громадян, а суб'єктами страхової діяльності — страхувальники (дієздатні 
громадяни), страховики (страхові компанії, що мають ліцензію на здійснення 
медичного страхування), аптеки, лікувально-профілактичні установи, лікарі, 
благодійні організації та фонди.  

Накопичений багаторічний досвід у галузі медичного страхування свідчить 
про високу ефективність різних моделей і систем медичного страхування та 
страхування здоров’я. Зараз визначаються три основні види фінансування охорони 
здоров’я: державне, через обов'язкове і добровільне медичне страхування та змішана 
форма. Треба зауважити, що ці види окремо практично не використовуються в 
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жодній державі, але в деяких країнах одна з них може займати домінуючі позиції. 
Так, наприклад, в Англії, Ірландії, Шотландії, Італії та Данії домінує державна 
система фінансування. У таких країнах як Німеччина, Франція, Австрія, Бельгія, 
Нідерланди, Швеція та Японія домінує система обов'язкового медичного 
страхування, у той час як у США переважає змішана форма фінансування медичної 
допомоги, де близько 90% населення користується послугами приватних страхових 
компаній.  

Однією з перших країн, де було запроваджено медичне страхування, є 
Німеччина. Система медичного страхування створена тут ще в 1881 році. 
Основним принципом німецької системи медичного страхування є те, що уряд не 
бере на себе відповідальність за фінансування охорони здоров'я (за винятком деяких 
його сегментів), а лише надає умови для того, щоб необхідні фонди були створені 
працівниками та роботодавцями, а також здійснює нагляд над функціонуванням 
усієї системи медичного страхування. У Німеччині діє децентралізована система 
медичного страхування: ним займається близько 1200 страхових кас (страхових 
фондів) побудованих за професійним принципом (шахтарі, фермери, моряки та ін.), 
за територіальним принципом та ерзац-каси. Територіальні страхові каси беруть на 
себе страхування тих категорій населення, що не охоплені страхуванням на 
підприємствах. Усі три різновиди кас входять у систему керованого державою 
медичного страхування. 

Головна функція уряду стосовно медичного страхування — забезпечення 
відповідності діяльності страхових кас нормам закону, зокрема, щодо виконання 
страхових програм. У зв’язку з цим держава надає медичному страхуванню 
обов’язкового характеру та визначає його головні умови (базові ставки страхових 
внесків, схему фінансування та організації медичної допомоги), бере участь у 
формуванні цін на медичні послуги, надає недержавним органам, страховим 
компаніям та асоціаціям лікарів, значні повноваження в управлінні системою та 
право представляти інтереси застрахованих і медичних працівників. 
Страхові каси в Німеччині – це автономні організації, яким надано право 
встановлювати ставки страхового внеску вище його базового рівня, розширення 
сфери медичних послуг вище базової програми, вибору форми взаєморозрахунків із 
лікувально-профілактичними закладами. Звідси їх повна фінансова незалежність від 
держави. Але це, у свою чергу, не означає, що страхові каси не є частиною системи 
охорони здоров’я Німеччини. Вони є її органічною невід’ємною часткою, її 
підсистемою. Страхові каси тісно взаємодіють з урядом у виконанні активної 
політики стримування росту вартості медичної допомоги, беручи на себе 
зобов'язання більш жорсткої системи взаєморозрахунків з медичними закладами, 
введенням доплат застрахованим та інше, у результаті чого страхові каси не є 
опонентами органів управління охороною здоров'я та розділяють із ними 
відповідальність за стан медичної допомоги населенню. 

У Франції медичне страхування було запроваджено в 1910 році спочатку у 
вигляді фондів взаємодопомоги, а починаючи з 1928 року ці фонди були перетворені 
у страхові компанії. На сьогодні у Франції існує єдина ієрархія страхових кас, діє 
вертикальна система медичного страхування: могутня страхова організація — 
Національна страхова організація (національна каса страхування найманих 
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робітників), що знаходиться під контролем Міністерства соціального забезпечення 
та праці й обіймає 78% населення, має 129 місцевих відділень, кожне з яких 
відповідає за страхування в окремому регіоні і не конкурує з іншими. Місцеві 
відділення мають певну автономію, але, у цілому, підлягають адміністративному 
контролю з центру. 

Фермери Франції зберегли свої страхові компанії, але і вони, у цілому, 
підпорядковані загальним правилам, встановленим урядом. Ці фермерські та інші 
професійні страхові каси обіймають 12% населення. Окрім цього, Франція має 
розвинуту мережу приватних страхових компаній. У випадку отримання страхового 
поліса у приватній страховій компанії, вона, як і будь-яка страхова каса, оплачує 
госпітальні затрати та рахунки пацієнта за прийом лікарів. Перелік додаткових 
послуг варіюється та є предметом конкуренції між приватними страховими 
компаніями. 

У Нідерландах медичне страхування зародилось у 1901 році і на той час 
являло собою декілька сот товариств взаємодопомоги та страхових компаній. Деякі 
були великими, але більшість – маленькими організаціями, які представляли 
інтереси населення невеликого міста, підприємства. У 1940 році почалося 
впровадження керованого медичного страхування, яке вимагало стандартизації у 
створенні системи медичного страхування, у зв'язку з чим більшість невеликих 
компаній об'єднались у страхові фонди. Діяльність територіальних страхових 
організацій зараз регулюється Центральною Радою страхових фондів, що 
складається із представників роботодавців, профспілок, медичних асоціацій, органів 
управління. Цей орган не є урядовим, але йому делеговано ряд важливих 
повноважень, зокрема, слідкувати за тим, щоб страхові компанії не відмовляли 
населенню в наданні страхових медичних послуг, контролювали витрати ресурсів, 
надавали інформацію, необхідну для визначення нормативу централізованого 
фінансування страхових організацій, розрахунку страхових внесків і тарифів. 
Більша частина населення була включена в систему керованого страхування з 
наданням права самостійно вибирати страхову компанію. 

До 1990 року 60% населення Нідерландів знаходилось в системі 
регульованого страхування. Більше 30% населення було застраховано в приватних 
страхових компаніях. Приватний сектор страхування намагається привабити 
клієнтів меншим розміром страхового внеску. Близько 40% приватного страхування 
складають групові угоди страхування між підприємцями та страховими компаніями. 
Підприємці сплачують половину і більше від суми страхового внеску, останнє 
доплачують працівники. Також існує персональне або сімейне страхування. 
Реформи, проведені на початку 90-х років, відомі під назвою "план Деккера", 
замінили напрацьовані фрагментарні страхові програми на універсальну систему 
обов'язкового медичного страхування. Запроваджена єдина для всіх категорій 
населення ставка страхового внеску, розрахована як відсоток від фонду прибутку і 
не відображає індивідуальні ризики. Зібрані на цій основі кошти акумулюються у 
страховому фонді і потім повертаються страховику, якого вибрав клієнт, або 
страхувальник, що репрезентує його інтереси. Платіж страховику виконується на 
основі зважених нормативів на одного застрахованого. Страхова компанія повинна 
знати, що незалежно від складу застрахованих вона отримає відрахування, що 
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відображають реальний можливий обсяг затрат. У Нідерландах також витрати 
враховані у нормативі. При цій системі відповідальність уряду за стан охорони 
здоров'я зберігається, але багато функцій управління та планування переходять до 
страхових компаній. 

Один із найвищих у світі життєвих рівнів має Швеція. Тут страхові закони про 
медичне страхування були видані в 1898 році. Всезагальне обов'язкове медичне 
страхування було запроваджено в 1955 році. Воно обіймало всіх громадян у віці від 
16 років. Національна система соціального страхування – загальна й обов'язкова для 
всього населення країни. А медичне та стоматологічне страхування є його 
невід'ємними частинами. Управління всією системою виконується 26 регіональними 
бюро соціального страхування, нагляд за діяльністю яких виконує Національна Рада 
соціального страхування. Затрати на соціальне благо компенсуються за рахунок 25% 
бюджету центрального уряду, 26% затрат несуть муніципальні та окружні ради та 
48% – роботодавці. На охорону здоров'я та медичну допомогу 18% коштів виділяє 
уряд, 51% – місцеві органи влади, 31% — роботодавці. Однією з особливостей 
шведської системи страхування є передача застрахованими до страховиків своїх 
юридичних прав з питань медичного страхування. 

У Великій Британії використовується система бюджетного фінансування 
охорони здоров'я, що обумовлює його державний характер із великим рівнем 
централізації управління. Закон про страхування, прийнятий у 1912 році, запровадив 
принцип обов'язковості та охопив обов'язковим медичним страхуванням третю 
частину населення Англії, Шотландії та Ірландії, практично всіх осіб, які 
працювали, та службовців за договором найму. 

Фінансовою основою Національної системи охорони здоров'я є надходження з 
податків, які складають 90% бюджету охорони здоров'я. Тільки 7,5% бюджету 
формується за рахунок внесків роботодавців. Таким чином, Національна система 
охорони здоров'я практично існує за рахунок коштів, що вносяться платниками 
податків та виділяються урядом на охорону здоров'я зі статті затрат на соціальні 
потреби. 
У цілому, пацієнти платять 10% вартості лікування. Усі працюючі підлягають 
обов'язковому страхуванню здоров’я за винятком непрацюючих жінок у шлюбі, які 
можуть приєднатися до страхування за добровільними програмами. За рахунок цих 
коштів часто надаються фінансові допомоги за тимчасовою непрацездатністю у 
зв'язку з хворобою. 

Уряд Великої Британії пропонує стимулювати спроби Національної системи 
охорони здоров'я підвищити ефективність медичної допомоги за рахунок 
збільшення конкуренції між її різновидами. Запроваджено розмежування 
відповідальності за придбання медичної допомоги та за її надання. Система 
медичного страхування також приєднана до придбання медичної допомоги. 
Приватне медичне страхування у Великій Британії охоплює переважно ті сфери 
медичних послуг, що не забезпечуються Національною службою охорони здоров'я. 
Приватним добровільним медичним страхуванням охоплено понад 13% населення. 
Добровільним медичним страхуванням в Англії займаються різні страхові компанії. 
Але провідну роль серед них відіграє страхова асоціація "БУПА", що виникла в 1947 
році в результаті об'єднання невеликих страхових організацій. Прибуток, що 
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отримується від страхових операцій "БУПА" практично йде на розширення та 
модернізацію мережі комерційних медичних закладів. Він використовується як у 
рамках страхових програм, так і поза ними. Прибуток від комерційної діяльності 
медичних закладів у свою чергу підтримує медичне страхування, забезпечуючи 
фінансову стабільність "БУПА". 

Головний принцип діяльності приватних страхових компаній — це 
доповнення державної системи охорони здоров'я. Це означає, що об'єктом 
страхування є тільки ті ризики, які не бере на себе Національна служба охорони 
здоров'я. Враховуючи високий рівень розвитку Національної служби охорони 
здоров'я, сфера діяльності приватного медичного страхування достатньо обмежена, 
вона охоплює лише платну частину медичної допомоги, як у комерційних медичних 
закладах, так і в лікарнях Національної служби охорони здоров'я. Страхові програми 
добровільного медичного страхування розгалужуються тільки на ту частину 
діяльності державних медичних закладів, яка виходить за рамки суспільних 
зобов'язань. 

У державі Ізраїль немає державної системи медичного обслуговування, але 
94% його населення охоплено всебічним страхуванням здоров'я. В основному 
медичне страхування здійснюється в рамках медичного страхового фонду 
величезного профспілкового об'єднання Гістадрут (83% випадків), а також інших 
фондів медичного страхування (17%). Медичні заклади знаходяться під контролем 
різних установ, головними з яких є профспілки та уряд. У відомстві робочої 
профспілки Ізраїлю Купат Халім знаходяться найбільші й найкращі в країні лікарні, 
тому приватним організаціям належить невелика кількість лікарень. Найбільша 
профспілка Ізраїлю є головним поставником медичних послуг через посередництво 
Всезагального робочого фонду допомоги хворим. 

У США існує система медичного страхування, що базується на сполученні 
центрального страхового фонду із мережею місцевих незалежних страхових 
організацій. Кошти акумулюються в центральному фонді, що не виконує 
адміністративних функцій, а потім розділяються між страховими організаціями на 
основі законодавчо затвердженої форми розрахунків. Ця система діє в США в 
частині програм "Медікер" та "Медікейт". Ці системи обіймають більше 20% 
населення, групове страхування за місцем роботи складає 58% та добровільне 
медичне страхування не за місцем роботи – 2%. Близько 15% населення не мають 
доступу до медичного страхування: це малозабезпечені, безробітні, безпритульні та 
члени сімей працівників підприємств, що не забезпечуються системою медичного 
страхування. Наявність роботи не гарантує отримання медичної страховки. 
Найбільш широко медичним страхуванням охоплені робітники промисловості, 
державні службовці, члени профспілок, робітники, які працюють повний робочий 
день. Втрата робочого місця автоматично призводить до втрати медичної страховки. 
Таким чином, у США медичне страхування тісно пов'язане із трудовою діяльністю. 
Економіка медичного обслуговування в США – парадоксальна сукупність недоліків 
та переваг. США витрачають на охорону здоров'я 11,5% валового прибутку – 
більше, ніж будь-яка інша країна у світі і, водночас, понад 15% американців не 
мають ніякого фінансового захисту від великих витрат на медичну допомогу через 
відсутність страхових медичних полісів. 
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Серед приватних страхових компаній у США найбільш розповсюджені та 
відомі дві некомерційні страхові компанії: "Блу крос" та "Блу шилд". Вони 
проводять добровільне медичне страхування, що забезпечує оплату госпіталізації 
або лікарської амбулаторної допомоги та медичних послуг для клієнтів, які 
проживають в даному районі. Сьогодні діють чисельні асоціації цих товариств, що 
платять за всі види медичної допомоги. 

З 1981 року в США розроблена система класифікації випадків госпіталізації, 
або діагностичних груп. Розрахунок за медичне обслуговування за програмами 
"Медікер" та "Медікейт" виконувався при цьому в залежності від кількості 
медичних послуг. Така система розрахунків призводила до безпідставної затримки 
хворих на стаціонарі, зростання числа операцій без показників, клінічних, 
лабораторних та інших досліджень. При цьому, основної мети — доступності 
медичної допомоги для всіх громадян – так і не було досягнуто. 
У таких умовах функціонують практично всі медико-соціальні програми США. Нові 
моделі Національної системи охорони здоров'я передбачають збільшення розмірів 
страхових внесків, що супроводжують ріст цін. Тому, обов'язкове медичне 
страхування не розповсюджене серед малозабезпеченого прошарку населення у 
США. 

У Канаді з 1971 року запроваджена Національна система універсального 
медичного страхування, що включає оплату всіх видів стаціонарної та амбулаторної 
допомоги, окрім стоматологічної, протезування та придбання медикаментів. Більше 
ніж 90% витрат на стаціонарну та амбулаторну допомогу компенсується із 
громадських фондів. За рахунок прогресивного податку покривається 25% усіх 
затрат на охорону здоров'я. 

Добровільне медичне страхування не дуже поширене і забезпечує виплати 
тільки в тих галузях, які не покриваються універсальним страхуванням. 
В Австралії основу системи медичного страхування складає програма "Медікер", 
згідно якої всьому населенню сплачується 85% вартості різних медичних послуг, 
окрім стоматологічної, оптикометричної та швидкої допомоги. Фінансування 
виконується за рахунок страхових внесків у розмірі 1% заробітної плати. 
Малозабезпеченим медичну допомогу надають безкоштовно в державних медичних 
закладах. Добровільне медичне страхування малорозвинуте та надає додаткові 
послуги. 

Система медичного страхування в Японії складна та багатобічна. У 1984 році 
відбулось злиття декількох програм, і сьогодні функціонують тільки дві: державна 
та суспільна. Страхуванню підлягають усі працівники на підприємствах із кількістю 
працюючих 5 та більше осіб, а також члени їх сімей. Сума страхового внеску 
нараховується зі стандартного заробітку, що визначається щомісячно. Страхові 
компанії також проводять добровільне медичне страхування для підвищення 
комфортності обслуговування, використання дорогих медикаментів та медичних 
технологій. 

Підбиваючи підсумок короткого огляду різних програм і систем медичного 
страхування в різних країнах, потрібно констатувати, що у всіх державах 
використовуються ті чи інші форми й види медичного страхування як добровільного 
так і обов’язкового. Лише такі економічно розвинуті країни як Велика Британія, 
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Швеція Канада, Австралія можуть дозволити собі мати державну систему 
фінансування охорони здоров’я, але навіть у них є системи медичного страхування. 
Отже, виходячи з вищенаведеного огляду, можна зробити лише один висновок: 
альтернативи медичному страхуванню немає. Медичне страхування — це єдиний 
шлях виходу охорони здоров’я України з глибокої економічної й соціальної кризи.  

Література: [24, 28, 31] 
 
Тема 3. Менеджмент розвитку ресурсів охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Методи обліку кількості лікарів та середніх медичних працівників у 

лікувально-профілактичних закладах. 
2. Роль менеджменту та розподілу державного бюджету в умовах обмеженого 

фінансування.  
3. Управлінський облік та контроль витрат. 

Література [13, 31; 32-34; 13,18] 
Дати відповіді на питання: 
1. Виділіть основні ресурси охорони здоров’я та обґрунтуйте їх місце в 

економіці галузі. 
2. Назвіть основні етапи планування трудових ресурсів для різних типів 

закладів охорони здоров’я. 
3. Дайте характеристику статистичному обґрунтуванню кількості ліжок та 

кадрового складу у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. 
4. Окресліть основні недоліки нормативного методу розрахунків ресурсів 

закладів охорони здоров’я. 
5. За якими економічними нормативами відбувається фінансування закладів 

охорони здоров'я при бюджетній системі управляння та в умовах страхової 
медицини? 

 
Розрахункова вправа 
Визначити потребу регіону (на власний вибір)  щодо забезпечення 

стаціонарними лікарняними ліжками. 
Методичні вказівки до виконання завдання 
Для обрахунку кількості лікарняних ліжок у розрахунку на 10 тис. населення 

застосувати постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 
1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними 
ліжками у розрахунку на 10 тис. населення». 

Ця Методика не поширюється на санаторно-курортні заклади, ліжковий фонд 
яких визначається відповідно до рівня захворюваності за профілем, заклади охорони 
здоров’я національного/республіканського рівня, а також заклади охорони здоров’я 
відомчого підпорядкування. 

На спеціалізовані протитуберкульозні заклади поширюється Інструкція з 
розрахунку оптимального ліжкового фонду спеціалізованих протитуберкульозних 
закладів, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на туберкульоз, 
затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 липня 2013 року 
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№ 584, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2013 року за № 
1561/24093. 

Державним закладам охорони здоров’я, підпорядкованим Міністерству 
охорони здоров’я України, які розташовані на території областей, необхідно 
узгодити ліжковий фонд із структурними підрозділами з питань охорони здоров’я 
обласних державних адміністрацій та затвердити у Міністерстві охорони здоров’я 
України. 

2. Граничний норматив забезпечення стаціонарними ліжками у розрахунку на 
10 тис. населення області/міста Києва з урахуванням надання спеціалізованої 
(вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги встановлений 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про 
затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у 
розрахунку на 10 тис. населення». 

3. З урахуванням пункту 2 цієї Методики загальна кількість потреби у 
стаціонарних лікарняних ліжках для кожної із зазначених адміністративно-
територіальних одиниць визначається за такою формулою: 

Ксл = Ni х 60 ліжок / 10000 нас., 

де 
Ксл 

- кількість стаціонарних лікарняних ліжок; 

 
Ni 

- 
чисельність наявного населення області/міста Києва станом на 01
січня року, що передує плановому. 

4. Кількість стаціонарних ліжок, яку потрібно оптимізувати, визначається за 
такою формулою: 

Ксл опт = Ксл 01.01.2016 - Ксл, 

де 
Ксл 01.01.2016

- кількість стаціонарних лікарняних ліжок, що функціонували на 
території області/міста Києва станом на 01 січня 2016 року; 

 
Ксл 

- загальна кількість потреби у стаціонарних лікарняних ліжках, 
визначена за формулою, що зазначена у пункті 3 цієї 
Методики. 

Відповідно до значення показника Ксл опт здійснюється коригування 
стаціонарних ліжок, що визначено у пункті 6 цієї Методики. 

5. Загальна кількість стаціонарних лікарняних ліжок для надання 
спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) допомоги 
області/міста Києва за підсумками розрахунків координується структурним 
підрозділом з питань охорони здоров’я обласної/Київської міської державної 
адміністрації та не може у сумі перевищувати норматив 60 ліжок на 10 тис. 
населення області/міста Києва. 

6. Обласні та Київська міська державні адміністрації, використовуючи 
зазначені у пунктах 3 та 4 цієї Методики формули: 
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 здійснюють розрахунок кількості стаціонарних лікарняних ліжок на територіях 
закріплених за ними районів для забезпечення надання спеціалізованої 
(вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) допомоги; 

 коригують кількість ліжкового фонду, зменшуючи його з урахуванням 
захворюваності населення та регіональних особливостей; 

забезпечують перегляд штатного розпису. 
7. У процесі оптимізації структури ліжкового фонду необхідно враховувати: 

 структуру та рівень захворюваності і смертності населення регіону, у тому числі 
від інфекційних хвороб, дотримання медичних показань щодо госпіталізації 
пацієнтів у стаціонар та інші вимоги уніфікованих клінічних протоколів надання 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги, паліативного лікування; 

 можливість амбулаторного лікування пацієнтів у випадках, коли медична 
допомога належної якості може бути забезпечена таким чином, а також 
результати експертної оцінки обґрунтованості госпіталізації пацієнтів до 
стаціонарних закладів охорони здоров’я; 

 ліжковий фонд та строки цілодобового/денного перебування пацієнтів 
урологічного, гінекологічного, терапевтичного, хірургічного, фтизіатричного, а 
також інших профілів (зокрема офтальмологічного, гастроентерологічного, 
дерматовенерологічного тощо), за винятком педіатричного, що при певних 
станах захворювання можуть забезпечуватись іншими амбулаторними формами 
надання медичної допомоги (денний стаціонар, стаціонар удома, хірургія одного 
дня тощо) з використанням сучасних медичних технологій; 

 існуючу мережу закладів охорони здоров’я, їх матеріально-технічні, кадрові 
ресурси та якість надання медичної допомоги, наявність транспортних 
комунікацій та інші територіальні особливості. 

8. З метою підвищення ефективності використання наявних фінансових, 
матеріально-технічних та кадрових ресурсів галузі у процесі оптимізації структури 
ліжкового фонду можливе перепрофілювання існуючих закладів у заклади охорони 
здоров’я або відповідні профільні структурні підрозділи закладів, які надають 
медичну допомогу населенню декількох адміністративно-територіальних одиниць, у 
межах встановленого граничного нормативу забезпечення стаціонарними ліжками. 
Прийняття таких рішень має бути спрямовано на забезпечення оптимального 
балансу між економічною ефективністю та якістю й своєчасністю надання медичної 
допомоги населенню. 

Література [3, 28, 31] 

 
Тема 4. Державне регулювання  ресурсів галузі охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Державне регулювання якості медичної допомоги. 
2. Державне регулювання якості лікарських засобів. 
3. Державне регулювання медичного страхування. 

Література [19, 15; 10; 28, 30] 
Дати відповіді на питання: 
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1. Етапи аналізу державної політики.  
2. Державне втручання в ринки охорони здоров'я і вступ до регулювання: 

необхідність та доцільність, оптимальний рівень.  
3. Основні види державного регулювання в галузі охорони здоров'я.  
3.1. Державне регулювання створення та функціонування закладів охорони 

здоров’я 
3.2. Державне регулювання ресурсів та капіталовкладень.  
3.3. Державне регулювання якості медичної допомоги.  
3.4. Державне регулювання якості лікарських засобів.  
3.5. Державне регулювання медичного страхування. 
4. Органи, заходи та документи державного регулювання в галузі охорони 

здоров'я: склад та перелік.  
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Підготовка до 

розгляду цього питання має ґрунтуватися на ознайомленні студентів з основними 
нормативно-правовими актами, що визначають базові напрями державного 
регулювання  економічними відносинами в галузі охорони здоров’я. При 
ознайомленні з цими документами доцільно виокремлювати основні їх положення 
(статті) іншими кольорами і обговорювати їх у вигляді дискусії, що дозволить 
уникнути непорозумінь при трактуванні та у подальшому використанні.  

Демонстраційні  матеріали до семінарського заняття містять загальну 
характеристику основних положень цих законодавчих та нормативно-правових 
актів. 

 
Ситуаційно-аналітична вправа 
Зробити висновки з результатів наукового дослідження, матеріали якого 

наведено нижче, і визначити перспективи подальших розвідок у даному напрямку.  
 

С. В. Петрова, кандидат наук з державного  
управління, завідувач відділення  

Міської стоматологічної поліклініки № 5  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

У ст. 49 Конституції України закріплено, що кожен має право на  охорону 
здоров’я та медичну допомогу. Держава створює умови для ефективного і доступ- 
ного для всіх громадян медичного обслуговування [1]. Це положення визначає 
ставлення до  здоров’я людини та має особливе значення з погляду відповідних 
зобов’язань держави пе- ред громадянами і суспільством.  Інструмент реалізації 
вищезазначених зобов’язань держави – відповідні механізми  державного 
управління наданням ефективної та якісної медичної допомоги. Тому аналіз  
нормативно-правових документів, які є основою формування державної політики 
щодо  охорони громадського здоров’я, вивчення шляхів їх удосконалення – одні з 
найважливіших  завдань на сучасному етапі. 
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Унікальний характер охорони здоров’я як соціально- го і водночас особистого 
блага підкреслює роль державного регулювання, яке є найважли- вішим 
інструментом ефективного управління у цій сфері.   

Контрольні функції держави у сфері охорони здоров’я отримали настільки 
потужний  розвиток, що дефініція “нагляд” (stewardship) застосовується до всієї 
державної політики у  цій галузі, зокрема до контролю щодо забезпечення якості 
медичної допомоги населенню  [2, 28]. Ця концепція зобов’язує державу регулювати 
відносини щодо організації надання  населенню якісної медичної допомоги, 
керуючись при цьому нормами етики та фінансовою  доцільністю.   

Найважливішою категорією інструментів державного регулювання, за 
допомогою  яких держава вимагає від суб’єктів відносин у сфері охорони здоров’я 
виконання своїх рі- шень, є законодавство.  Законодавство України у сфері охорони 
здоров’я – це комплекс законодавчих і норматив- но-правових актів, які регулюють 
правові, соціально-економічні, організаційні, фінансові та  морально-етичні основи 
розвитку і функціонування системи охорони здоров’я в Україні [3].   

Як стверджують О. Ціборовський, С. Істомін, В. Сорока, прийняття законів у 
сфері  охорони здоров’я та участь державної влади у законодавчому регулюванні 
системи охорони  здоров’я та медичного обслуговування зумовлені бажанням 
забезпечити гарантії та контроль  якості послуг і товарів, що стосуються організації 
надання медичної допомоги населенню  [2, 35]. Отже, роль законодавства в 
громадському здоров’ї та політиці охорони здоров’я  можна визначити за 
допомогою такої важливої функції, як законодавче регулювання конт- ролю за 
якістю медичної допомоги. Тому з огляду на мету нашого дослідження постає не- 
обхідність ґрунтовнішого вивчення проблем державного правового регулювання 
забезпе- чення якості медичної допомоги.  Законодавство України щодо 
забезпечення якості медичної допомоги населенню складається з відповідних 
законодавчих і нормативно-правових актів, що здійснюють правове державне 
регулювання у цій сфері. Т. Коваленко наголошує, що одна його частина визначає 
засади  правового регулювання організації та здійснення державного управління у 
сфері охорони здо- ров’я в цілому, а друга – це законодавство, яке визначає норми 
правового регулювання здійс- нення державного управління з контролю якості 
надання медичної допомоги [3].  До першої частини належать норми Конституції 
України (ст. 49, 113, 116, 119), законів України “Про місцеві державні 
адміністрації”, “Про місцеве самоврядування”, “Про  державну службу”, Укази 
Президента “Про заходи щодо впровадження Концепції  адміністративної реформи в 
Україні”, “Про Концепцію державної регіональної політики”,  “Про заходи щодо 
поліпшення медичної допомоги населенню”, “Про додаткові заходи  щодо 
реформування системи охорони здоров’я населення”, Постанова Кабінету Міністрів  
України “Про затвердження Національного плану розвитку системи охорони 
здоров’я на  період до 2010 року” тощо.  До другої частини законодавства, що 
визначає норми правового регулювання здійснення державного управління з 
контролю якості надання медичної допомоги, насамперед  зараховують закони 
України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про  Державні 
соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, “Про внесення змін до Основ  
законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної 
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допомоги”, Указ Президента “Про невідкладні заходи щодо реформування системи 
охорони  здоров’я населення”, постанови Кабінету Міністрів України “Про 
затвердження заходів  щодо виконання Концепції розвитку охорони здоров’я 
населення України”, “Про  затвердження Державної програми стандартизації на 
2006–2010 роки”, “Про затвердження  Порядку державної акредитації закладу 
охорони здоров’я” та ін.  

У Законі України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” 
визначено  основні державні гарантії щодо якісного медичного обслуговування. У 
ст. 4 сформульо-  вано основні принципи наявної системи охорони здоров’я країни, 
одним з яких є орієнтація  на сучасні стандарти здоров’я надання медичної 
допомоги. Ст. 6 цього Закону регламентує  право громадян України на 
кваліфіковану медико-санітарну допомогу. Центральні органи  державної 
виконавчої влади в межах компетенції визначають єдині науково обґрунтовані  
державні стандарти, критерії якості медичної допомоги (ст. 14). Держава через 
спеціально  вповноважені органи виконавчої влади контролює та наглядає за 
дотриманням державних  стандартів, критеріїв, нормативів професійної діяльності, 
стандартів медичного обслугову- вання (ст. 22).   

Одним із механізмів забезпечення якості медичної допомоги є створення 
державою  стандарту медичної допомоги. Державний стандарт медичної допомоги – 
встановлені дер- жавою еталони, зразки, правила, вимоги, характеристики, 
відповідно до яких має планува- тися, здійснюватися та оцінюватися діяльність, що 
стосується надання населенню медичної  допомоги, у нашому дослідженні якісної 
медичної допомоги. З метою забезпечення  високої якості стандартів медичної 
допомоги, які застосовуються у вітчизняній системі  охорони здоров’я та їх 
відповідності європейським вимогам спільними наказами Міністерства охорони 
здоров’я та Академії медичних наук України від 19.02.2009 р. № 102/18, від  
03.11.2009 р. № 798/75 затверджено Уніфіковану методику з розробки клінічних 
настанов,  медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів надання 
медичної допомоги, ло- кальних протоколів надання медичної допомоги (клінічних 
маршрутів пацієнтів) на засадах  доказової медицини.   

Ст. 14-1 Закону України “Про внесення змін до основ законодавства України 
про  охорону здоров’я щодо вдосконалення надання медичної допомоги” визначено, 
що систему  стандартів у сфері охорони здоров’я становлять державні соціальні 
нормативи та галузеві  стандарти. Державні соціальні нормативи у сфері охорони 
здоров’я встановлюються  відповідно до Закону України “Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні  гарантії” від 05.10.2000 р. № 2017-III. До галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров’я  належать: стандарт медичної допомоги 
(медичний стандарт), клінічний протокол, табель  матеріально-технічного 
оснащення, лікарський формуляр. Стандарт медичної допомоги  (медичний 
стандарт) – це сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індика- 
тори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з 
урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики (ст. 14-1). 
Показники якості надання медичної допомоги, відповідно до Закону України “Про 
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, зараховано до 
державних соціальних стандартів у сфері  охорони здоров’я.   
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Перелік показників для оцінювання якості медичної допомоги затверджено 
наказом  МОЗ України від 28.12.2002 р. “Про затвердження нормативів надання 
медичної допомоги  та показників якості медичної допомоги”, до яких належать: 
доступність медич-  ної допомоги, її наступність, рівень якості обстеження, 
діагностики, лікування, медичної  реабілітації, науково-технічний рівень медичної 
допомоги, рівень дотримання технологічності медичної допомоги, ефективність 
медичної допомоги, економічність медичної допо- моги, ступінь задоволення 
пацієнтів отриманою медичною допомогою, рівень якості диспансеризації та 
профілактики.   

Необхідний крок щодо забезпечення якості надання медичної допомоги – 
розробка  наказу МОЗ України від 01.08.2011 р. № 454 “Про затвердження 
Концепції управління  якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в 
Україні на період до 2020 року”,  яким визначено шляхи вдосконалення наявної 
системи управління якістю медичної  допомоги.  

Проте функціонуюча система охорони здоров’я дотепер не здатна належним 
чином  задовольнити потреби населення в якісній медичній допомозі. На цьому 
наголошує Президент України у Посланні до Верховної Ради України “Про 
внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році”, зазначивши, що вітчизняна 
система охорони здоров’я не здатна  достатньою мірою задовольнити потреби 
населення в медичній допомозі, забезпечити доступність, якість і своєчасність 
медичних послуг. Це відображається і в медико-демографічних  показниках, які 
хоча й мають певну позитивну динаміку, проте досі залишаються на критичному 
рівні. Так, зберігаються природне скорочення населення, високий за європейськими  
мірками рівень смертності (14,6 особи на 1000 населення), низький рівень 
народжуваності,  високий рівень захворюваності тощо. В Україні порівняно з 
розвиненими країнами вдвічі  вищий показник малюкової смертності.   

Залишається відкритим питання відпрацювання механізму контролю, 
покарання за  надання медичної допомоги неналежної якості, заохочення до надання 
якісної медичної  допомоги.   

Основними напрямами реформи медичного обслуговування в Україні щодо 
підвищення  якості медичної допомоги населенню визначено:  – забезпечення 
розробки нових та оновлення чинних медичних стандартів та уніфікованих 
клінічних протоколів надання медичної допомоги на основі доказової медицини з  
паралельним забезпеченням процедури контролю МОЗ України, місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами 
громадянського суспіль ства над реалізацією і дотриманням цих стандартів;  – 
створення програми безперервного підвищення якості надання послуг з охорони  
здоров’я (у т. ч. за рахунок дистанційного навчання, комп’ютеризації робочих місць 
лікарів  тощо), які надаються на різних рівнях системи охорони здоров’я, 
вдосконалення системи  позавідомчого (ліцензування, акредитація, атестація) та 
відомчого (незалежна експертиза)  контролю якості.   

Для ефективного управління якістю медичної допомоги та забезпечення 
підвищення  рівня контролю за якістю медичної допомоги відповідно до ст. 7, 14, 
22, 141 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” 
наказом МОЗ України від  28.09.2012 р. № 752 затверджено Порядок контролю 



 20

якості медичної допомоги. Зазначеним  нормативно-правовим актом контроль якості 
медичної допомоги здійснюється шляхом застосування методів зовнішнього та 
внутрішнього контролю, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки, 
клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, атестації/сертифікації 
відповідно до вимог чинного законодавства України та законодавства  
Європейського Союзу.   

Внутрішній контроль якості медичної допомоги здійснюється керівництвом та 
медич ними радами закладів охорони здоров’я у межах повноважень, визначених 
законодавством,  зокрема шляхом контролю за організацією надання медичної 
допомоги у закладах охорони  здоров’я; моніторингу реалізації управлінських 
рішень; моніторингу дотримання структурними  підрозділами закладів охорони 
здоров’я стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних  протоколів; моніторингу 
системи індикаторів якості медичної допомоги; вивчення думки  пацієнтів щодо 
наданої медичної допомоги.   

Зовнішній контроль якості медичної допомоги здійснюється органами 
державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавством, 
зокрема шляхом контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з медичної  практики, проведення акредитації закладів 
охорони здоров’я, атестації лікарів, молодших  спеціалістів з медичною освітою, 
професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони 
здоров’я, проведення клініко-експертної оцінки якості й обсягів медичної допомоги.  

Для забезпечення розробки нових і оновлення чинних медичних стандартів та 
уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги на основі доказової 
медицини  спеціальними наказами МОЗ України створено мультидисциплінарні 
робочі групи.  Наказом МОЗ України “Про створення та впровадження медико-
технологічних  документів зі стандартизації медичної допомоги в системі 
Міністерства охорони здоров’я  України” від 28.09.2012 р. № 751 затверджено:  – 
Методику розробки та впровадження стандартів медичної допомоги (уніфікованих  
клінічних протоколів надання медичної допомоги) на засадах доказової медицини;  
– Методику розробки системи індикаторів якості медичної допомоги;  – Положення 
про мультидисциплінарну робочу групу з розробки стандартів медичної допомоги 
(уніфікованих клінічних протоколів надання медичної допомоги) на засадах  
доказової медицини;  – Положення про реєстр медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги.   

Усього протягом 2012–2013 рр. створено 38 мультидисциплінарних робочих 
груп  для розробки стандартів медичної допомоги за різними темами. Нормативно-
правова база  забезпечення якості медичної допомоги населенню поповнилася 40 
уніфікованими клінічними протоколами надання медичної допомоги дорослим і 
дітям з різними захворюваннями. Також у цей період затверджено протоколи 
медичної сестри (фельдшера, акушерки) з  догляду за пацієнтом та виконання 
основних медичних процедур і маніпуляцій; протоколи  провізора (фармацевта) під 
час відпуску безрецептурних лікарських засобів; під час отримання  інформації про 
випадки побічних реакцій та/або відсутність ефективності лікарських засобів;  під 
час відпуску за рецептом лікарських засобів для лікування осіб із гіпертонічною 
хворобою, вартість яких підлягає частковому відшкодуванню.   
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У 2013 р. у продовження діяльності щодо забезпечення якості медичної 
допомоги МОЗ  України прийнято два важливі накази, які доповнили нормативно-
правову базу у сфері безпосереднього управління якістю медичної допомоги 
населенню: “Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги” 
від 06.08.2013 р. № 693, яким затверджено  Положення про клініко-експертну 
комісію МОЗ України; Положення про клініко-експертну  комісію МОЗ Автономної 
Республіки Крим, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я  обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Положення про  
медичну раду закладів охорони здоров’я, “Про моніторинг клінічних індикаторів 
якості  медичної допомоги” від 11.09.2013 р. № 795, яким затверджено відповідний 
Порядок моніторингу  клінічних індикаторів якості медичної допомоги.   

Таким чином, в Україні відбувається подальше вдосконалення управління 
якістю  медичної допомоги, що надається населенню, та розвиток стандартизації у 
сфері охорони  здоров’я. Прийняття низки уніфікованих клінічних протоколів 
надання медичної допомоги  на засадах доказової медицини; протоколів діяльності 
медичної сестри, акушерки, фельдшера, провізора, затверджених відповідними 
нормативно-правовими актами, суттєво доповнили наявний інструментарій 
управління якістю у вітчизняній медичній галузі.   

Вагоме значення для подальшого вдосконалення якості медичної допомоги 
мало затвердження Положення про клініко-експертну комісію МОЗ України; 
Положення про клініко-експертну комісію МОЗ Автономної Республіки Крим, 
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; Положення про медичну раду 
закладів охорони здоров’я. Прийняття цих документів створили нормативно-
правове підґрунтя для вдосконалення діяльності клінікоекспертних комісій та 
медичних рад, які входять до інституційного механізму управління  якістю медичної 
допомоги. Проте, незважаючи на досить розвинений нормативно-правовий механізм 
державного регулювання, проблема забезпечення якості медичної допомоги гостро 
стоїть серед  пріоритетів діяльності галузі. У щорічній доповіді про стан здоров’я 
населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони 
здоров’я України у 2013 р.  зазначено, що наслідками недостатнього забезпечення 
якості медичної допомоги є відсутність системного підходу до регулювання 
медичної діяльності; довільне застосування різних методів правового регулювання, 
властивих для різних галузей права; невідповідність  наявної нормативної бази 
пріоритетним напрямам удосконалення державного регулювання  системи 
медичного обслуговування населення. Це ускладнює сприйняття і застосування 
правових норм, які регулюють відносини, пов’язані із забезпеченням надання 
населенню якісної медичної допомоги.  
 

Література: [9,10, 15, 28, 37, 36] 
 

Тема 5. Методи економічної оцінки програм в галузі охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Використання поняття „людський капітал” у підході до оцінювання програм 
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в галузі охорони здоров’я. 
Література [28] 

Дати відповіді на питання: 
1. Обґрунтуйте необхідність застосування економічних оцінок в системі 

охорони здоров'я. 
2. Вимірювання років життя з поправкою на якість. 
3. Метод аналізу чистої поточної вартості (net present value - NPV). 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що існує декілька методів визначення життєвої сили 
або вітальної сторони життя людини: 

1. Метод  оцінки  індексу   людського   розвитку   по   шкалі ЮНЕСКО; 
2. Метод соціальної оцінки цінності життя; 
3. Метод  визначення  вітальної сторони життя  в  одиниця DALУ; 
4. Метод оцінки за обліком додатка життя після медичних втручань; 
5. Метод оцінки вартості життя по вартості не виробленої продукції; 
Умова перша. Здійсніть розрахунки приблизної вартості життя людини за 

втратами суспільства, регіону від передчасної смертності працюючого населення. 
Основа: дані природного руху населення, рівень смертності, питома вага 

працюючого населення серед померлих, провідна галузь (підприємство) регіону, 
вартість виробленої продукції за зміну (або день) у головній галузі регіону. 

Умова друга. Обчисліть правдоподібні втрати економіки регіону від 
тимчасової або постійної непрацездатності трудоактивних громадян за станом 
здоров'я. 

Основа: вибір галузі (підприємства), загальні працевтрати по листкам 
непрацездатності трудоактивних громадян,   середня  виплата  допомоги по листкам 
непрацездатності за 1 день, вартість продукції, зробленої одним працюючим за 1 
день, кількість інвалідизованих. 

Використовуйте статистичні матеріали галузей промисловості. 
Завдання 1 

Очікувана тривалість життя людини після проведення лікування  згідно з 
медичними стандартами  при застосуванні лапароскопічної операції становить 15 
років з корисністю 0,6, а медикаментозного лікування – 14 років з корисністю  0,7. 
Розрахуйте  показник років життя з поправкою на якість та визначте найбільш 
доцільний метод лікування даного захворювання. 

Завдання 2 
Кількість років життя середньостатистичного українця чоловічої статі 

становить 63,5 років. Визначте показник років життя з поправкою на якість для 
сорокап’ятирічного чоловіка, що має хронічні захворювання серцево-судинної 
системи організму (корисність життя становить 0,8). 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 
відповіді на питання 3 потрібно знати, що оскільки капітальні вкладення тягнуть за 
собою витрати і формують доходи впродовж тривалого часу, необхідно мати 
можливість порівняти інвестиції з витратами і доходами в різні часові періоди, що 
особливо актуально за умови досить високого рівня інфляції. Аналіз чистої поточної 
вартості (net present value - NPV) дає змогу розрахувати вартість майбутнього 
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потоку доходів і витрат, пов'язаних з проектом, в умовах існуючих у певний момент 
грошових вартостей. Його об'єктом є майбутні потоки витрат і доходів. 

Метод визначення вартості певної суми грошей на певний момент часу 
називається дисконтуванням. Ставка дисконтування - це щорічний рівень, при 
якому одиниця витрат і доходів, зароблена в майбутньому, приведена у 
відповідність зі своєю вартістю сьогодні. Вона відображає альтернативи, якими 
довелося пожертвувати замість того, щоб отримати результат уже сьогодні. 

Поточна дисконтована вартість 1 грошової одиниці через рік P= 1/(1+r), 
оскільки позика 1/(1+r) грошових одиниць сьогодні принесе вам грошову одиницю 
через рік. У довгостроковому періоді процес відбувається аналогічно, при цьому 
припускається, що всі витрати було здійснено наприкінці кожного року. 

Чиста поточна вартість дорівнює сьогоднішній дисконтованій вартості 
майбутніх надходжень мінус початкова вартість: 

NPV =С0 + С1/(1+r) + С2/(1+r)2+ ... + Сn/(1+r)n.  
Згідно з критерієм чистої поточної вартості необхідно вкладати капітали у 

проект, якщо сьогоднішня дисконтована цінність майбутніх потоків грошей 
переважає вартість інвестування. Вартість інвестування С0 у формулі виплачується 
відразу ж і, таким чином, сьогоднішня дисконтована цінність цієї вартості дорівнює 
їй самій.  

Критерій NPV свідчить про доцільність здійснення програми чи проекту. 
Якщо NPV >0, варто здійснювати вкладання капіталу, а якщо NPV < 0 - 

відмовитися від цього. 
Aналіз чистої поточної вартості складається з таких основних етапів: 
1) визначення поточної вартості з урахуванням капітальної вартості певного 

проекту; 
2) обчислення чистої поточної вартості шляхом підсумовування всіх величин 

поточної вартості; 
3) якщо NPV = 0, то проект перебуває на стадії самоокупності (при певних 

часових рамках і обсязі послуг); 
4) якщо NPV > 0, то проект можна вважати прибутковим. Чим більша NPV, 

тим вища прибутковість проекту. 
Завдання 3 

Визначте кращій варіант для закладу охорони здоров’я, що реалізує основні 
фонди: отримати  60 тис. грн. відразу  чи у в розстрочку  по 18 тис. щороку 
впродовж 4 років з активізацією виплат на початок першого року. Відомо, що 
ринкова ціна капіталу становить 15% річних. 

Завдання 4 
Визначте термін окупності капіталовкладень у нове медичне обладнання за 

умови вкладання початкових інвестицій у розмірі 9000 грн. та отримання прибутків, 
починаючи з третього року у розмірі 3000грн. на рік та ринковій ціні капіталу 15% 
річних. 

Література: [24, 28, 28] 
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Тема 6. Механізми розміщення ресурсів в системах охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Особливості застосування контрактів в країнах з перехідною економікою. 
Дати відповіді на питання: 
1. Яким чином можна досягти компромісу в питанні забезпечення належного 

співвідношення принципів бюджетної солідарності і приватної конкуренції? 
2. Яким чином відбувається визначення потреби в медичній допомозі для 

укладання контракту? 
3. Назвіть перелік обов’язкових питань, які мають бути визначені в контракті. 
4. Яким чином здійснюється оцінка результатів діяльності закладів охорони 

здоров’я, що надавали медичні послуги (допомогу) за контрактом? 
5. Назвіть ключові проблеми договірних стосунків. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

цієї теми потрібно відзначити, що процес укладання  договорів можна розглядати як 
інструмент планування в управління медичною допомогою, як в умовах 
конкуренції, так і поза нею, а також як інструмент забезпечення інформованого 
вибору тих, хто надає медичну допомогу, сприяє рівності доступу і розподілу 
ресурсів передусім в інтересах населення.    

Література: [2, 9, 28] 

 

Тема 7. Характеристика основних методів фінансування медичних послуг 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Оплата на одного мешканця: типи оплати, фінансування на одного 

мешканця на регіональному рівні. 
Література [28] 

Дати відповіді на питання: 
1. Визначте економічні та соціальні передумови формування бюджету у 

ринкових відносинах в охороні здоров'я в Україні. 
2. Хто у сучасний час планує бюджет лікарні і хто відповідає за його витрати? 

Які законодавчі та нормативно-правові акти регулюють це питання? 
3. Чи повинен завідуючий відділенням рахувати витрати на лікування 

хворих? Чому? 
4. Дайте загальну характеристику методів оплати  медичних послуг. 
5. Назвіть основні характеристики гонорарного методу оплати. 
6. Методи оплати амбулаторної медичної допомоги. 
7. Методи оплати стаціонарної медичної допомоги. 
8. Сформулюйте висновки щодо методів оплати, які є прогресивними з точки 

зору їх реалізації у вітчизняній охороні здоров’я. 
9. Удосконалення системи оплати надавачів медичних послуг як механізму 

державного управління в Україні. 
10. Система    оплати    праці    виконавців    медичних    послуг з урахуванням 

результату. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 
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цієї теми потрібно відзначити, що необхідність установлення нової фінансової 
політики і системи фінансування визначає удосконалення механізму керування 
обмеженими ресурсами за допомогою вивчення техніки управлінського обліку, 
потреби у механізмах управлінського контролю витрат. 

При бюджетному фінансуванні охорони здоров'я розрахунок витрат по 
індивідуальному кошторису ґрунтується на типових штатах, нормах витрат 
медикаментів і перев'язних матеріалів, табелях оснащення лікарень і поліклінік 
медичним устаткуванням, господарським і м'яким інвентарем, а також інших 
централізовано стверджених нормативах. 

При вивченні  цієї теми необхідно з’ясувати сутність кожного методу оплати, 
його переваги та недоліки, обґрунтувати доцільність та можливість їх використання 
у вітчизняній охороні здоров’я. Розвиток ринкових відносин в медичній галузі 
сприяє також запровадженню нових методів фінансової взаємодії між пацієнтами та 
надавачами медичних послуг, зростає роль у цьому процесі посередницьких 
структур, які беруть на себе частку ризику споживачів та надавачів медичної 
допомоги та послуг. 

Завдання 1 
Підрахуйте для міста, району, лікарні бюджет на охорону здоров'я, який 

базується на шести економічних методах (використовуйте припущення та 
статистичні дані, які знаходяться у Вас): 

1. Відрахування простого бюджету, що базується на розрахунках на одного 
мешканця. 

2. Відрахування  бюджету,  що  базується  на статево-вікових показниках. 
3. Відрахування бюджету, що базується на кількості сільського населення. 
4. Відрахування бюджету, що базується на фактичному рівні смертності або 

шкідливості середовища. 
5. Відрахування бюджету, що базується на потоках пацієнтів із інших регіонів. 
Зробіть припущення: частка послуг, що надаються пацієнтам 

з інших районів у Вашому місті (ЛПЗ) складає ? %  
6.  Відрахування   бюджету,   що   базується   на   використанні обласних    

медичних установ. 
Вибір методу залежить від керівника, що бажає більш грамотно і глибоко 

організувати фінансування витрат з обліком, якому він надає перевагу. 
Завдання 2 

Виконайте розподіл накладних витрат методом поступального розподілу, на 
адміністрацію, технічне обслуговування, за поточний ремонт медтехніки. 

Послідовність виконання роботи: 
І крок:   Визначте об'єкти витрат.  
ІІ крок:   Зберіть фінансову інформацію про дану організацію. 
ІІІ крок: Визначте відділення з накладними витратами. 
ІV крок: Зберіть статистичну інформацію для правильного розподілу 

накладних витрат. 
V крок:   Вирішить, які методи розподілу накладних витрат Ви будете 

застосовувати, щоб досягти справедливості. 
VI крок:   Розгрупуйте витрати по категоріях (заробітна плата, забезпечення, 
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обладнання та ін.). 
VII крок: Зробіть класифікацію витрат у межах кожної категорії, 

визначивши перемінні витрати. 
Підрахуйте прямі і непрямі витрати, зробіть висновки ролі розподілу 

накладних витрат для ціноутворення. 

Література: [3, 26, 27, 28, 38] 
 

Тема 8. Ціноутворення в охороні здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
 1. Раціональна поведінка виробника. 

Література [28] 
Дати відповіді на питання: 
1. Назвіть основні методи формування ціни на медичні послуги. 
2. Яку роль у формуванні ціни відіграють витрати? 
3. Класифікуйте витрати надавача медичних послуг. 
4.  Визначте витрати, врахування яких необхідно для розрахунку собівартості 

послуг. 
5. Сутність та розрахунок показника „поріг рентабельності”. 

Завдання 1 
Визначте максимальний рівень постійних витрат, за яких може бути 

доцільним надання  медичної послуги, якщо змінні витрати на 1 послугу 
становлять 210 грн.,  ціна однієї умовної послуги – 300 грн., а кількість послуг, 
що може бути реалізовано за даного рівня технології – 1200 одиниць. 

Завдання 2 
Медичною установою планується надати за рік 6000 послуг.  Середня 

реалізаційна ціна умовної послуги  становить 68 грн.,  запланована сума 
постійних витрат складає 200 000 грн., а змінних – 72 000грн. Визначте точку 
беззбитковості установи, якщо продаж послуг проводиться рівномірно по 
місяцях. 

Завдання 3 
Визначте поріг рентабельності та побудуйте графік точки беззбитковості, 

якщо змінні витрати на 1 послугу становлять 2000 грн., постійні витрати – 8 
600 000 грн., ціна однієї послуги – 3500 грн. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При відповіді на 
питання 5 потрібно відзначити, що визначення порога рентабельності платних 
медичних послуг дозволяє визначити мінімальну кількість послуг або товарів, 
виробництво яких буде прибутковим за певного рівня постійних витрат. 
Групування витрат на змінні й постійні витрати дозволяють визначити поріг 
рентабельності, тобто  самоокупності ЛПЗ. 

Сума змінних і умовно-постійних витрат утворює собівартість продукції 

ii VCP

FC
остірентабельнПоріг


 , (12) 

де FC - постійні витрати; 
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і - одна медична послуга ЛПЗ; 
Рі - ціна однієї медичної послуги; 
VCі - змінні витрати. 

Література [2, 28, 32-35] 
 

Тема 9. Основні форми фінансування охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Приватні, соціально орієнтовані та державні системи охорони здоров'я.  
2. Приклади функціонування цих систем у країнах з високим, середнім та 

низьким рівнями економічного розвитку. 
Література [14, 35, 30] 

Дати відповіді на питання: 
1. Визначте основні джерела фінансування охорони здоров’я. 
2. Окресліть механізм фінансування галузі охорони здоров’я з загальних 

податкових надходжень. 
3. Назвіть ключові елементи систем охорони здоров’я.  Проаналізуйте склад 

цих систем у країнах з високим, середнім та низьким рівнем економічного розвитку. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що основним джерелом фінансування закладів 
охорони здоров’я в Україні є бюджетне фінансування, що здійснюється на основі 
фінансового плану ЛПУ і являє собою кошторис, баланс майбутніх доходів і витрат 
ЛПУ на рік. До складу доходів включаються суми, одержувані за рахунок стійких 
джерел власних засобів (прибуток (якщо є платні медичні послуги), амортизаційні 
відрахування, відрахування на ремонт), а при необхідності – за рахунок запозичених 
коштів.  Етапи фінансового планування ЛПУ: 

Перший етап - проводиться порівняльний аналіз результатів діяльності ЛПУ 
за попередній звітний період в розрізі джерел надходження фінансових засобів та 
понесених витрат. 

Другий етап – оцінюється вплив окремих структурних підрозділів на загальні 
результати фінансово-господарської діяльності ЛПУ. Залежно від обраної 
розрахункової одиниці основними показниками можуть бути: 1) кількість наданих 
медичних послуг; 2) кількість пролікованих пацієнтів; 3) кількість лікарських 
відвідувань (для поліклінік); 4) кількість ліжко-днів (для стаціонарів); 5) структура 
наданої медичної допомоги; 6) вартість 1 ліжко-дня; 7) тарифи, що діють у системі 
обов’язкового та добровільного медичного страхування; 8) понесені матеріальні 
витрати. 

Третій етап – за результатами проведеного аналізу визначаються внутрішні 
резерви, виявляються причини виникнення недоліків у роботі та виробляється 
подальша фінансова стратегія. 

Нормативний метод планування фінансових показників полягає в тому, що на 
основі заздалегідь установлених норм і техніко-економічних нормативів 
розраховується потреба господарських суб'єктів у фінансових ресурсах та їхніх 
джерелах. Такими нормативами є норми витрати м'якого інвентарю, 
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середньодобового набору продуктів (для стаціонарів), норми, установлювані чинним 
законодавством, по оплаті службових відряджень, ставки податків, тарифних внесків 
і зборів, норми амортизаційних відрахувань тощо. 

Норми витрат за своїм характером можуть бути матеріальними, грошовими, 
трудовими; прямими (обов'язковими) - витрати на заробітну плату, харчування, 
медикаменти тощо, і непрямими (необов'язковими) -  норми витрат на опалення, 
освітлення, прання білизни й ін. Так, підставою для визначення показників 
кошторису закладів охорони здоров'я є: у лікарнях усіх видів, санаторіях і будинках 
дитини - число ліжок, кількість ліжко-днів, в амбулаторно-поліклінічних закладах - 
число відвідувань хворих до лікарів, чисельність працівників, площа приміщень 
тощо.  Число днів роботи ліжка в кошторисі закладу на плановий рік визначається 
виходячи з нормативного показника по різних профілях звітних даних за попередні 
роки, з урахуванням можливостей подальшого поліпшення їх використання та 
удосконалення структури.  

Відповідальність за дотриманням нормативів використання бюджетних 
коштів відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 
2001р. № 440 „Про затвердження рекомендацій щодо раціонального використання 
бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я” покладено на керівників закладів 
охорони здоров'я. 

Література: [1, 2, 24, 26, 28] 

 

Тема 10. Маркетинг в охороні здоров’я та фармацевтичній діяльності 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Маркетинг на ринку товарів медико-виробничого комплексу. 

Література [28] 
Дати відповіді на питання: 
1. Назвіть існуючі види медичного ринку? Що таке  ринок медичних послуг?  
2. Що таке маркетинг взагалі та що він важить на медичному ринку? 
3. Які питання медичного ринку вивчає маркетинг? 
4. Які розділи маркетинг-плану потрібно формувати при виведенні на ринок 

нового товару (лікарського засобу) або медичної послуги.  
5. В чому особливості соціального маркетингу в галузі охорони здоров’я? 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що соціальний маркетинг та маркетинговий аналіз 
ринку медичних послуг спрямовані на вдосконалення організації системи охорони 
здоров’я та максимальне задоволення потреб населення та поліпшення стану 
громадського здоров’я. Підхід соціального маркетингу до індивідуальної поведінки 
стосовно здоров’я підкреслює значення розуміння цінностей і побажань споживача 
на основі визначення того, який продукт чи послуга буде справді відповідати 
основним потребам споживачів. Соціальний маркетинг не намагається 
„проштовхнути”  певну практику та ідеї, а скоріше спрямований на пошук шляхів 
адаптації нових рекомендацій та заходів до існуючих цінностей споживача. 
Соціальний маркетинг може включати в себе вплив на зміну цінностей цільової 
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аудиторії через взаємодію з власними цінностями або цінностями посередника (див. 
таблицю). 

Завдання 1 
Продукт, вигода й основні суспільні цінності для досягнення бажаного впливу 

технологій соціального маркетингу на цільову аудиторію 
 

Бажані впливи Продукт/вигода Основні 
цінності

Запобігання 
початку тютюно-
паління 

Відсутність нікотинової залежності Свобода 
Незалежність від лобіювання тютюнової 
промисловості 

Незалежність 

Протест проти розвитку галузей 
промисловості продукція яких є шкідливою 
для здоров я населення 

Контроль, 
протест 

Практика безпеч-
ного сексу 

Запобігання СНІДу Свобода,  

Відсутність вірусу, який уражає ваших друзів 
і суспільство 

незалежність 

Контроль над своєю поведінкою Контроль, 
протест 

Адекватне заняття 
фізичними впра-
вами 

Особа, фізично сильна й приваблива, яка 
контролює свій зовнішній вигляд  
Протест проти відчуття непривабливості й від-
сутність контролю над своїм зовнішнім 
виглядом 

Свобода, 
незалежність,  
Контроль, 
протест 

Аналогічно до даної таблиці дайте приклади досягнення бажаного впливу 
технологій соціального маркетингу на цільову аудиторію. 

Завдання 2 
Підготовка до ділової гри „Виведення на ринок галузі охороні здоров’я нової 

послуги (продукту фармацевтичного підприємства)” 
Мета – закріплення знань з формування маркетингового плану виводу на 

ринок нової медичної послуги, медичної допомоги з позицій соціального 
маркетингу (нового продукту фармацевтичного підприємства). 

План ділової гри: 
1. Формування ідеї, вибір виду просування на ринок нового товару 

(лікарського засобу) чи медичної послуги, а також установи, на базі якої буде 
виводитися на ринок ця послуга. 

2. Обґрунтування актуальності та можливості виведення послуги на ринок. 
3. Формування змісту маркетингового плану виводу на ринок нової медичної 

послуги (ситуаційний аналіз, характеристика продукту, прогноз продажів, стратегія, 
критичні фактори успіху, ключові дії, бюджет, action plan). 

4. Деталізація  складових маркетингового плану. 
5. Обговорення висновків та затвердження рекомендаційного бюджету витрат, 

пов’язаних з маркетинговою діяльністю. 
Література [30, 35] 
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Тема 11. Реформи управління і фінансування охорони здоров’я 
Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Реформи Національної служби охорони здоров'я Великобританії: 

підготовка, етапи реформування, труднощі та уроки. 
Література [30, 35] 

Дати відповіді на питання: 
1. Практична реалізація моделі регульованого ринку у Великобританії.  
2.  Реформи Національної служби охорони здоров'я Великобританії  
3.  Реформування охорони здоров'я країн Європейського Союзу.  
4.  Реформування охорони здоров'я Канади і США.  
5.  Тенденції та узагальнення досвіду реформування охорони здоров'я в 

країнах світу. 
6. Теорія і практика інтеграції системи фінансування і надання медичної 

допомоги.  
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що джерела фінансування сфери охорони здоров’я в 
економічно розвинених країнах поділяється на дві категорії: пряму оплату і 
передоплату третьої сторони. Пряма оплата здійснюється у формі або офіційної 
плати за послугу, або неофіційної винагороди надавачеві медичних послуг у момент 
її надання. Передоплата третьої сторони здійснюється через податки, відрахування 
від фонду заробітної плати і цільові страхові внески в охорони здоров’я, які окремі 
громадяни, сім’ї і роботодавці платять посередникам (державний бюджет, фонди 
соціального страхування або приватні компанії медичного страхування), перш ніж 
послуга буде надана її виробником (ЛПУ, лікарями). Більшість країн світу 
фінансують охорону здоров’я, поєднуючи такі основні джерела  

Література [13, 18] 
 

Тема 12. Оцінка стану матеріально-технічної бази лікувально-
профілактичних закладів 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Показники стану медичної техніки. 
2. Поняття про ефективність управління основними та обіговими коштами 

лікувально-профілактичного закладу. 
3. Амортизація як джерело внутрішнього фінансування лікарняних закладів. 

Література [13, 28] 
Дати відповіді на питання: 
1. Поняття про основний капітал лікувально-профілактичного закладу 
2. Стан основних фондів та їх відтворення; якісні можливості основних 

фондів  
3. Показники ефективності використання основних фондів  
4. Показники стану медичної техніки  
5. Ефективність управління обіговими коштами лікувально-профілактичного 

закладу. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При підготовці 

до даної теми потрібно визначити, що основні засоби підприємства охорони 
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здоров’я – це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у 
процесі виробництва медикаментів, постачання медичних товарів та послуг, надання 
в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Термін 
корисного використання основних засобів перевищує один рік.  При аналізі  стану 
використання основних засобів слід ознайомитись з їх складом у цілому на 
підприємстві та за окремими групами, при цьому виявляється рух і напрямок зміни 
основних засобів, питома вага основних груп, виробничих і невиробничих основних 
засобів в динаміці. Основні напрямки аналізу: 

1 Аналіз наявності та структури основних засобів (оцінка обсягу основних 
засобів (показники: балансова (залишкова) вартість основних засобів з обліком 
індексації і збільшення на суму дооцінки;залишкова вартість нематеріальних 
активів, відбитих у балансі; відновлена вартість незавершених капітальних 
вкладень; відновлена вартість не встановленого устаткування) , аналіз їх структури, 
а також структури основних виробничих засобів). 

2. Аналіз стану та руху основних засобів (аналіз технічного стану, в тому 
числі моральне та фізичне спрацювання) та аналіз руху основних виробничих 
засобів через розрахунок коефіцієнтів зносу, придатності, оновлення, вибуття, 
приросту основних засобів). 

3. Аналіз фондоозброєності праці (аналіз технічної озброєності праці, аналіз 
машиноозброєності праці) – показники фондовіддачі, фондоміскості, обігу. 

4. Аналіз використання основних засобів (аналіз використання основних 
виробничих засобів; оцінка впливу факторів на зміну рівня фондовіддачі, оцінка 
впливу зміни фондовіддачі на обсяг виробництва продукції/послуг; аналіз 
використання наявного обладнання). 

Завдання 1 
Визначте коефіцієнт раціонального використання ліжкового фонду 

ревматологічного відділення стаціонару, якщо нормативна зайнятість ліжка 
становить 340 днів, нормативна тривалість госпіталізації – 18 днів, фактична 
зайнятість ліжкового фонду – 345 днів на рік, фактична середня тривалість 
госпіталізації – 16 днів. 

Завдання 2 
Визначте коефіцієнт ефективності використання ліжкового фонду відділення 

стаціонару, якщо нормативний обіг ліжка 30 днів, фактична зайнятість ліжкового 
фонду – 342 днів на рік, фактична середня тривалість госпіталізації – 12 днів, 
цільова зайнятість ліжкового фонду при госпіталізації хворих – 338 днів на рік. 

Завдання 3 
Визначте величину втрат внаслідок нераціонального та нецільового 

використання ліжкового фонду закладу охорони здоров’я, якщо сума коштів, що 
витрачається на утримання усього ліжкового фонду стаціонарного відділення 
становить 80 000 грн., нормативний обіг ліжка 23 дні, фактична зайнятість 
ліжкового фонду – 344 днів на рік, фактична середня тривалість госпіталізації – 20 
днів, цільова зайнятість ліжкового фонду при госпіталізації хворих – 338 днів на рік. 

Завдання 4 
Вартість обладнання медичної установи складає 270 000 грн. З 1 квітня 

введено в експлуатацію обладнання вартістю 28 000 грн.  З 1 серпня вибуло з 
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експлуатації обладнання на суму 16 000 грн. Виробництво умовних послуг – 12 250, 
ціна однієї умовної послуги складає 39 грн. Виробнича потужність установи – 15000 
умовних послуг. Визначте величину фондовіддачі і коефіцієнт інтенсивності 
використання обладнання. 

Завдання 5 
Балансова  вартість основних виробничих фондів лікувальної установи на 

початок звітного року складала 1500 тис. грн. З  1 травня було введено в 
експлуатацію  основних фондів на суму  150 тис. грн., а з 1 вересня  вибуло з 
експлуатації обладнання на суму  – 110 тис. грн. Визначте коефіцієнт оновлення на 
коефіцієнт вибуття основних засобів закладу охорони здоров’я. 

Завдання 6 
Балансова  вартість основних виробничих фондів лікувально-профілактичної 

установи на початок звітного року складала 150 тис. грн. З  1 червня було введено в 
експлуатацію  основних фондів на суму  60 тис. грн., а з 1 вересня  вибуло з 
експлуатації обладнання на суму  – 50 тис. грн. Визначте коефіцієнт вибуття та 
коефіцієнт приросту  основних засобів закладу охорони здоров’я. 

Завдання 7 
Балансова вартість основних виробничих фондів лікувально-профілактичної 

установи на початок поточного року складала  550 тис. грн. З  1 травня було введено 
в експлуатацію  основних фондів на суму  40 тис. грн., а з 1 червня  вибуло з 
експлуатації обладнання на суму  – 70 тис. грн. Виробництво умовних послуг  
становило 25000, ціна однієї послуги – 20 грн., чисельність працюючих в організації 
становило 40 осіб.  Визначте величину фондомісткості  надання медичних послуг та 
показник фондоозброєності праці лікувально-профілактичної установи. 

Завдання 8 
Сума зносу основних засобів медичного центру становила 1600 тис. грн., 

первісна вартість основних засобів на початок періоду – 7500 тис. грн.  Визначте 
коефіцієнт зносу основних засобів та коефіцієнт придатності основних фондів.  

Завдання 9 
Середньорічна вартість основних виробничих фондів на початок поточного 

року складала  80 тис. грн. З 1 жовтня  вибуло з експлуатації обладнання на суму  – 
15 тис. грн. та з 1 квітня було введено в експлуатацію  основних фондів на суму  30 
тис. грн.  Визначте середньорічну вартість основних виробничих фондів лікувально-
профілактичної установи на початок наступного року. 

Література: [14, 17, 24, 27, 28, 30] 
 

Тема 13. Менеджмент основного капіталу лікувально-профілактичних 
закладів 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 
1. Охарактеризуйте можливості вибору форм власності на сьогоднішній день. 
2.Оренда, як джерело прибутку або форма управління основними засобами.  
3. Основні принципи взаємодії орендаторів з орендодавцями в умовах 

державної охорони здоров’я. 
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Література [3, 13, 18, 24, 28, 35] 
 

Дати відповіді на питання: 
1. Визначте зв'язок між розвитком медико-технічного комплексу і якістю 

лікувального процесу. 
2. Охарактеризуйте твердження оренда - джерело прибутку або форма 

керування основними засобами? 
3. Назвіть основні принципи взаємодії орендаторів з орендодавцями в умовах 

державної охорони здоров'я? 
4. Сутність та значення лізингу медичної техніки? 
5. Що таке амортизація основних фондів, її роль? Поясніть необхідність 

відтворення основних фондів. 
Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно виділити те, що ключовим критерієм розмежування власності є 
особливості процесу економічного відтворення основного капіталу.  

При виборі форм власності, у котру доцільно трансформувати частину 
державного майна, необхідно виходити із спроможності в даних умовах дати 
найбільший економічний ефект. При цьому потрібно мати на увазі, що ринкові 
відносини розвиваються швидше при функціонуванні усіх видів власності, 
починаючи з державної і закінчуючи приватною, між якими розташовується 
широкий спектр групових, колективних, асоційованих форм управління.  

Передача в оренду діючих площ і медичної техніки колективам працюючих 
співробітників, відділень та служб лікарні передбачає не тільки прибуток до 
бюджету, а і нові ефективні форми організації праці. На сьогодні, вибір форм 
власності, оренда, планування, прибутки - вкрай важлива проблема виживання 
лікувально-профілактичних закладів. Передача в оренду майна ЛПЗ має 
здійснюватись відповідно до закону України „Про оренду державного майна”. 

Завдання 1 
Визначте величину річних амортизаційних відрахувань для відновлення 

вартості обладнання лікувально-профілактичної установи, якщо балансова вартість 
обладнання  становить  150 тис. грн., ліквідаційна вартість – 5 тис. грн., а термін 
служби 8 років. 

Завдання 2 
При оформленні оренди з викупом лабораторного відділення лікарні на 5 

років вам передається майно: 
 5 холодильників вартістю 10000 грн. кожен (термін використання двох з 

них - 2 роки, іще двох - 3 роки, один - новий). Ліквідаційна вартість 200 грн. 
 лабораторне обладнання на суму 200000 грн., розрахованого на 400000 

досліджень, але вже використаного на 75000 досліджень. Ліквідаційна вартість 5000 
грн. 

 автомобіль, вартістю 80000 грн., що пройшов 20000 км і був куплений рік 
тому. Норма амортизації - 15% вартості щорічно. 

Розрахуйте суму щорічного знецінення майна та транспорту, переданого в 
оренду колективу лабораторії. 

Завдання 3 
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Оснастка кабінету - рентген-діагностичний апарат ТУР Д-800, придбаний два 
роки тому. 

Початкова вартість = 250000 грн., 
Ліквідаційна вартість = 15000 грн., 
Термін служби = 5 років. 
Але згідно технічного паспорту експлуатації: Станина з двигуном коштує 

100000 грн. 
Ліквідаційна вартість - 5000 грн., 
Строк використання - 10 років. 
Променева    трубка  з  електроустаткуванням   коштує 150000 грн. 
Ліквідаційна вартість - 10000 грн., 
Кількість досліджень - 5000, 
Строк використання - 2 роки. 
Які методи нарахування амортизації можна використовувати для розрахунків? 
Самостійно виконайте обчислювання. 

Література: [3, 13, 18, 24, 28, 32-35] 
 
 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Контрольна робота з дисципліни «Економіки та фінанси охорони здоров'я» 
виконується відповідно до навчальних планів зі спеціалізації «Медичний та 
фармацевтичний менеджмент». 

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-
орієнтованих знань з «Економіки та фінанси», набутих під час самостійного 
опрацювання літератури та нормативно-правових актів і аналізу оцінки 
економічного потенціалу об'єкту охорони здоров'я (конкретного закладу охорони 
здоров'я). Це має наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є 
особливо важливим для працюючих студентів. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 
індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 
менеджменту відповідно до графіка консультацій та за телефоном. 

Загальні вимоги. Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15-ти 
сторінок тексту (комп’ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервал, шрифт Times New 
Roman). Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу А-4 державною 
мовою. Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеровані. Номер сторінки 
зазначається у правому верхньому куті листа.  

Обов’язковою умовою написання контрольної роботи є наявність: 
1) титульного аркушу, що містить назву навчального закладу, назву 

дисципліни, тему контрольної роботи, номер групи та ПІБ студента, ПІБ викладача; 
2) змісту, що містить питання теми із зазначенням сторінок; 
3) вступу та висновків, які повинні відображати власне ставлення студента до 

матеріалу, який розглядається; 



 35

4) основного матеріалу контрольної роботи без розриву сторінок та з 
зазначенням посилань на літературні джерела; 

5) списку використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 
 
Завдання виконується на основі діяльності закладу охорони здоров'я, в якому 

працює студент, тому при підготовці матеріалу доцільно використовувати звіти 
підприємств та інші джерела економічної інформації, аналізуючи зміни показників 
за методикою, поданою в навчально-методичній літературі. 
 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
Контрольна робота має вигляд творчої аналітичної задачі. Об’єктом аналізу 

має виступати заклад охорони здоров’я, в якому працю студент. 
Наводиться два варіанти творчих завдань. Студент обирає один з них, за 

власним уподобанням. 
Варіант 1 
 Контрольна робота складається з теоретичного та практичного розділу. 

Другий розділ роботи аналітично-рекомендаційний.  
1. Теоретичний розділ. 

 Аналіз стану медичного (фармацевтичного) ринку України. 
 Нормативно-правова база розвитку додаткових джерел фінансування 

закладу охорони здоров’я. 
 Економічні нормативи фінансування закладів охорони здоров’я. 

2. Практичний розділ. 
 Визначити потреби фінансування закладу охорони здоров’я по 

витратах на лікування хворих (по витратах на господарську 
діяльність з оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами). 

 Визначити витрати на лікування одного хворого в різних відділеннях 
закладу.  

 Розробити заходи додаткового надходження коштів в заклад охорони 
здоров’я. 

 
Варіант 2 
 
Поетапний аналіз витрат лікувального-профілактичного (аптечного) закладу. 
Етапи аналізу: 
1. Визначення об’єктів витрат. 
2. Збір фінансової інформації об’єкту дослідження. 
3. Визначення відділення з накладними витратами. 
4. Збір статистичної інформації для розподілу накладних витрат. 
5. Визначення методів розподілу накладних витрат. 
6. Групування витрат за категоріями : заробітна плата; інструментальне 

забезпечення; обладнання; медикаменти та інше. 
7. Класифікація витрат у межах кожної категорії. Визначення перемінних 

витрат. 
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8. Розрахунок прямих та непрямих витрат. 
9. Висновки щодо ролі розподілу накладних витрат для ціноутворення. 
Методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи. 
При виконанні першого варіанту творчого завдання необхідно здійснити 

аналіз стану медичного (фармацевтичного) ринку України, для чого необхідно 
скористатися статистикою за останні п’ять років, яка наведена в публікаціях 
періодичних видань, зокрема: журналах “Вісник фармації”, “Галицький лікарський 
вісник”, “Главврач”, “Главный врач”, “Клиническая  лабораторная диагностика”, 
“Офіційний вісник України”, “Охорона здоров’я України”, “Фармацевтичний 
журнал”, “Фармаком”, “Экономика здравоохранения” тощо та на Інтернет-сайті 
www.likar.info та www.moz.gov.ua як Постанову Кабінету Міністрів України „Про 
фінансування закладів охорони здоров’я на 2007рік”.  

Відповідаючи на питання 1.2 слід мати на увазі наступні чинники. По-перше, 
витрати державних лікувально-профілактичних закладів на медичну допомогу не 
забезпечені в повному обсязі фінансуванням з бюджету. Тому, частина витрат 
покривається за рахунок договірних зобов’язань або добровільних грошових 
пожертвувань, переданих підприємствами, організаціями та окремими громадянами, 
як часткове відновлення вартості витрат. 

Для державних лікувально-профілактичних закладів існують три основних 
джерела надходження додаткових коштів:  

Перше джерело – за рахунок часткової компенсації витрат, пов’язаних з 
профілактикою, діагностикою та лікуванням захворювань. Проводиться як оплата на 
договірних умовах із підприємствами, як відрахування із фондів самоврядування, 
гуманітарна допомога. 

Друге джерело – притягнення коштів за рахунок проведення невластивої для 
лікувально-профілактичних закладів діяльності: ведення підсобних господарств; 
цехів; передача в оренду невикористаних площ, медичного обладнання тощо. 

Третє джерело – одержання коштів за рахунок ефективного управління 
маркетинговою діяльністю закладу охорони здоров’я: організація страхових 
компаній, фондів; комерційна діяльність тощо. 

Кількість позабюджетних фондів, які можуть бути утворені органами 
місцевого самоврядування, відповідними законодавчими та нормативними актами  
не обмежена. 

Таким чином, всі питання, пов’язані з утворенням позабюджетних фондів 
лікувально-профілактичного закладу залежать від ефективного менеджменту. 

Норми витрат за своїм характером можуть бути матеріальними, грошовими, 
трудовими; прямими (обов'язковими) - витрати на заробітну плату, харчування, 
медикаменти тощо, і непрямими (необов'язковими) -  норми витрат на опалення, 
освітлення, прання білизни й ін. Так, підставою для визначення показників 
кошторису закладів охорони здоров'я є: у лікарнях усіх видів, санаторіях і будинках 
дитини - число ліжок, кількість ліжко-днів, в амбулаторно-поліклінічних закладах - 
число відвідувань хворих до лікарів, чисельність працівників, площа приміщень 
тощо.  Число днів роботи ліжка в кошторисі закладу на плановий рік визначається 
виходячи з нормативного показника по різних профілях звітних даних за попередні 
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роки, з урахуванням можливостей подальшого поліпшення їх використання та 
удосконалення структури.  

Практичний розділ. Визначення потреби фінансування закладу охорони 
здоров’я по витратах на лікування хворих (по витратах на господарську діяльність з 
оптової або роздрібної торгівлі лікарськими засобами) здійснюється відповідно 
методів, наведених в темі 7, завдання 1. 

Витрати медичних установ класифікуються за кількома  класифікаційними 
ознаками. Найбільш важливе значення в оперативному управлінні витратами 
медичних установ мають наступні групи витрат: за об'єктами калькулювання, за 
статтями та елементами витрат, за способами віднесення вартості на об’єкт 
кошторису, за відношенням до виду діяльності, за відношенням до обсягу 
виробництва (обсягу медичних процедур), за календарним періодом включення у 
витрати. 

Витрати за економічними елементами включають:  
 матеріальні витрати (1-медикаменти, перев’язочні матеріали, лікувальне 

харчування, лабораторне обладнання, запасні частини до медичного обладнання, 
спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту, миючі засоби тощо; 2 - 
паливо та енергія, які придбано на стороні; 3 - роботи та послуги виробничого 
характеру, які виконувалися сторонніми організаціями); 

 витрати на оплату праці (витрати на виплату основної і додаткової 
заробітної плати та інших заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді 
премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів, робіт, послуг, витрати на виплату 
авторських винагород та виплат за виконання робіт, послуг згідно з договорами 
цивільно-правового характеру, будь-які виплати в грошовій або натуральній формі; 
витрати на оплату праці обраховуються на підставі розмірів посадових окладів та 
інших умов оплати праці, передбачених чинним законодавством України); 

 відрахування на соціальні потреби (відрахування на обов’язкове соціальне 
страхування - загальна сума складає 5,5% від фактичних витрат на оплату праці 
працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної 
плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді 
премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, визначаються згідно з 
нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України “Про 
оплату праці”, і з них 4% - на обов’язкове соціальне страхування і 1,5% відсотки - на 
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття; обов’язкове державне 
пенсійне страхування - 30 % від зазначеного вище об’єкту оподаткування); 

 амортизація основних фондів та нематеріальні витрати (амортизаційні 
відрахування на повне відновлення основних фондів та нематеріальних активів); 

 інші витрати (роботи консультативного та інформаційного характеру, 
сертифікація медичних технологій, вартість ліценцій та інших державних 
документів для ведення господарської діяльності, обов’язкове страхування майна, 
службові відрядження, реклама, орендна плата, перевезення робітників до місця 
роботи і назад, відсотки за фінансовими кредитами тощо). 

За способом віднесення вартості на об’єкт кошторису витрати розрізняють:  
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1) прямі витрати до яких відносяться витрати, які безпосередньо пов’язані 
із здійсненням конкретної процедури, які можна обрахувати прямими розрахунками. 
Це витрати на: оплату праці персоналу, який виконує конкретну процедуру; 
харчування хворих; придбання медикаментів, перев’язувальних і дезінфікуючих 
засобів та інших матеріалів; інші витрати. 

2) непрямі витрати  - це витрати, що пов’язані з діяльністю закладу в 
цілому і які не можуть бути обраховані прямими розрахунками. Вони, пов’язані з 
використанням декількох процедур або видів послуг та розподіляються між 
кошторисними одиницями продукції та послуг за допомогою спеціальних методів. 
Це витрати на:  канцелярські, на утримання та експлуатацію обладнання; 
відрядження та службові роз’їзди; інші непрямі витрати. Їх сума визначається, як 
правило, у відсотках від загальної суми витрат закладу за тими чи іншими статтями 
витрат або елементами витрат пропорційно до площі чи кубатури займаних 
приміщень (витрати на опалення, освітлення, поточний та капітальний ремонт), 
кількості хворих, що проходять лікування, чи кількості працівників (витрати на 
холодне і гаряче водопостачання) і т. д. Непрямі витрати включають у вартість 
медичних послуг через розрахункові коефіцієнти. 

По відношенню до виду діяльності витрати поділяються на: 
1) основні витрати пов’язані безпосередньо з реалізацією медичної 

технології, (наприклад, витрати на матеріали та працю безпосередніх виконавців 
медичної процедури);  

2) накладні витрати спрямовані на створення умов нормального здійснення 
медичної технології, хоча і не є елементами (наприклад, загальногосподарчі, 
управлінські витрати). 

За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат всі витрати 
медичного закладу поділяються на: 

1) змінні  - це витрати, абсолютна величина яких на весь обсяг 
виробництва медичних процедур зростає із збільшенням обсягу та зменшується з 
його зниженням (витрати на сировину та  матеріали,  покупні комплектуючі вироби, 
напівфабрикати, технологічне паливо та енергію, на  оплату праці робітникам, які 
виконують медичні процедури, що оплачуються   за   відрядними розцінками, з 
відрахуваннями на соціальні заходи тощо); 

2) умовно-постійні - це витрати, абсолютна величина яких на весь обсяг 
виробництва медичних процедур із збільшенням (зменшенням) обсягу суттєво не 
змінюється (витрати на адміністрацію, господарську службу, комунально-технічне 
забезпечення, автотранспорт, утилізацію, амортизацію, стерилізацію тощо). Ці 
витрати не залежать від професійної активності медичної установи. Умовно-
постійні витрати змінюються обернено пропорційно зміні обсягу наданих послуг. 

Приклад розрахунку вартості лікування хворого 
 

Найменування 
показників 

Відділення стаціонару 

Хірургічне Терапевтичне 
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Витрати 
за місяць, 

грн. 

Кількість
л/днів за 
місяць 

Витрати 
на 1 л/д 

Витрати за 
місяць, 

грн. 

Кількість 
л/днів за 
місяць 

Витрати 
на 1 л/д 

1 2 3 4 5 6 7 
Заробітна плата 
медперсоналу 

(основна) 

5180 1200 ? 3821 1800 ? 

Зарплата 
параклінічних 
служб за об'єм 

роботи для 
відділень 

1280 - II - ? 820 - II - ? 

Додаткова зарплата 
основного і 

параклінічного 
персоналу відділень

1850 - II - ? 1250 - II - ? 

Відрахуван ня на 
соціальне 

страхування (37%)

7 - II - ? ? - II - ? 

Витрати на 
харчування (по 
сформова ній 

нормі) 

650 - II - ? 750 - II - ? 

Витрати на 
медикаменти і 

перев’язувальні 
засоби (по 

сформованій нормі)

2400 - II - ? 1400 - II - ? 

Витрати на м який 
інвентар(по 

сформованій нормі)

180 - II - ? 120 - II - ? 

Накладні 
витрати(прямі і 

непрямі) 

10500 - II - ? 850 - II - ? 

Разом ? 1200 ?  1800 ? 
Знаючи вартість 1 ліжко-дня, можна визначити вартість лікування одного   

хворого у стаціонарі   по   середніх   термінах лікування. 
Виберіть будь-яку клінічну групу і визначте вартість лікування. 
 
При виконанні  другого варіанту творчого завдання необхідно мати на увазі, 

що при бюджетному фінансуванні охорони здоров’я розрахунок витрат по 
індивідуальному кошторису ґрунтується на типовому штатному розкладі, нормах 
витрат медикаментів і перев’язних матеріалів, табелях оснащення лікарень і 
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поліклінік медичним обладнанням, господарським та м’яким інвентарем, а також 
інших позицій, які централізовано затверджені. 

Однією з основних задач фінансового менеджменту в охороні здоров’я є 
вирішення питань обрахування витрат на організацію лікувальної справи 
лікувально-профілактичного закладу та витрат, які впливають на формування цін на 
медичні послуги. 

Витрати об’єктів медичної допомоги поділяють на прямі та непрямі. Прямі 
витрати пов’язані  з об’єктом витрат. Непрямі витрати – експлуатаційні витрати, які 
виділяються на об’єкт витрат. 

Для виконання завдання необхідно взяти останні дані бухгалтерії лікувально-
профілактичного закладу за рік по окремих додаткових службах і зробити 
розрахунки кінцевих непрямих витрат по різних лікувальних та діагностичних 
відділеннях закладу. 
Розподіл накладних витрат доцільно проводити методом поступального розподілу 
на адміністрацію, технічне обслуговування, за поточний ремонт медичної техніки, 
тощо. 
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