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АНОТАЦІЯ 

Зозуля Д. В. Фінансово-правове регулювання видатків на охорону 

здоров’я. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 

08 право за спеціальністю 081 «Право». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2021. 

У роботі здійснено комплексне дослідження фінансово-правового 

регулювання видатків на охорону здоров’я. 

Згідно із ст. 3 Конституції України здоров’я людини, разом із її життям, 

честю, гідністю, недоторканністю, безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю, тобто має певну матеріальну або духовну вартість. 

Аргументовано неоднозначність розуміння питання про «ідеал здоров’я». 

Акцентовано, що здоров’я людини не зводиться лише до фізичного стану, а 

передбачає нерозривну єдність психоемоційної рівноваги, фізичного, духовного 

та соціального здоров’я. 

У наукових колах уже тривалий час обговорюється питання щодо 

трактування поняття «здорова людина», критеріїв здорової людини. Визначено 

за доречне, у різного типу медичних документах робити записи «практично 

здоровий/а». Це, по-перше, відповідає реальному стану речей. По-друге, 

убезпечить лікарів від можливих оскаржень їх висновків і довідок, оскільки, 

зокрема, сімейний лікар не може повністю оцінити стан організму пацієнта і 

тому його запис із поміткою «здоровий/а» не відповідає дійсності. 

Установлено, що сучасний етап правового регулювання видатків на охорону 

здоров’я в Україні охоплює т. зв. «кодифікаційний бум» (коли на початку 2000-

х рр. було прийнято БК України, КК України, ЦК і ГК України, ПК України, МК 

України тощо). Важливо, що у БК України містяться норми щодо фінансування 

охорони здоров’я, щодо розподілу видатків між бюджетами, медичної субвенції, 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я тощо. Далі – особливе 

стратегічне бачення розвитку охорони здоров’я, медицини викладається у 

концепціях, стратегіях на довгостроковий період. Знаковими для України 
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визначено 2016 і 2017 рр., коли була схвалена Урядова програма реімбурсації 

«Доступні ліки» та прийнято прогресивні для вітчизняної охорони здоров’я 

закони: Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» 19 жовтня 2017 р. (заклав правову та політичну 

основи для впровадження нових механізмів фінансування всієї вітчизняної 

системи охорони здоров’я); Закон України «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 14 листопада 2017 р. 

Важливим етапом у процесі реформування фінансування охорони здоров’я в 

Україні та на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» стало створення НСЗУ. Далі – 

нормативно-правові акти, прийняті у період гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, панування гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Нова (реформаційна) система фінансування сфери охорони здоров’я за 

участі НСЗУ, передбачає перехід від фінансування закладів охорони здоров’я, 

значною мірою лікарень, виходячи із кількості ліжок та персоналу тощо, до 

фінансування, що передбачає надходження коштів від НСЗУ за конкретно надані 

медичні послуги. Деякі лікарні зменшують кількість персоналу, перелік надання 

послуг, перепрофілюються, що називається оптимізацією. Інші заклади навпаки 

– після оптимізації мають змогу і достатньо потужностей, щоб надавати більше 

послуг, що, відповідно, забезпечить закладу більше надходжень. 

За тісної співпраці з міжнародними експертами та іноземними фахівцями, 

вітчизняна система охорони здоров’я та її правове регулювання поступово 

адаптуються до європейських стандартів. Це також обумовлено тим, що наша 

країна обрала шлях євроінтеграції, а отже, адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, і впевнено крокує ним. 

Акцентовано увагу на недостатньому фінансуванні охорони здоров’я через 

проблеми із формуванням доходної частини бюджетів, через надмірне податкове 

навантаження на платників податків тощо. У такий спосіб усі проблеми 

перекладаються на неефективність фіскальної політики держави. Водночас не 
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слід ігнорувати адміністративні, управлінські, організаційні проблеми у системі 

охорони здоров’я, виникнення та вирішення яких покладається на керівників 

закладів охорони здоров’я, на надавачів та отримувачів медичних послуг, на 

постачальників медичної продукції тощо. Проблеми слід визначати і вирішувати 

комплексно. 

Нині гостро стоїть питання якості надання медичної допомоги. З цією метою 

запропоновано впроваджувати: критерії та індикатори якості надання медичної 

допомоги, стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної 

допомоги; програми профілактики інфекційних та інших захворювань та 

контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів виконання цих програм. 

Виконання таких організаційних заходів має супроводжуватися постійним, 

безперебійним і достатнім фінансуванням видатків на охорону здоров’я. При 

цьому найбільш оптимальним фінансуванням цих заходів є донорські кошти. 

Боротьба з пандемією в Україні та світі вимагає запровадження додаткових 

заходів правового і соціального захисту медичних та інших працівників, 

зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. У контексті цього в 

роботі проаналізовано зміни до Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р., які стосуються додаткових гарантій 

прав медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від 

інфекційних хвороб, та членів їхніх сімей. Порядок здійснення страхових виплат 

у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів затверджено Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498. 

Примітно, що у грудні 2020 р. внесено зміни до БК України у частині 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я. З’ясовано, що 

практичне значення цієї новели полягає у тому, що ДП «Медичні закупівлі 

України» може брати середньострокові зобов’язання для закупівлі лікарських 

засобів та медичних виробів протягом одного бюджетного року і двох наступних 

за ним років (відповідно до середньострокового бюджетного планування). Тобто 
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така новела є своєрідною гарантією фінансування видатків на охорону здоров’я 

у середньостроковій перспективі. 

У ході дослідження дістали подальшого розвитку питання світової практики 

функціонування моделей фінансування охорони здоров’я сформувалися, що 

загалом співвідносяться із самими системами охорони здоров’я, а саме: 

– модель Семашка – це т. зв. «радянська модель», яка заснована на 

бюджетному фінансуванні видатків на охорону здоров’я, значною мірою за 

рахунок податків. За такої системи: громадяни отримують медичні послуги 

здебільшого безкоштовно, тобто існує т. зв. безоплатна для громадян медицина; 

невелика частина послуг має платний характер. В Україні протягом останнього 

десятиліття активно ведеться робота у напрямі відходу від цієї моделі до іншої, 

ймовірно – до моделі бюджетно-страхової медицини (змішаної бюджетно-

страхової моделі фінансування системи охорони здоров’я); 

– беверіджська модель – характерна для Великобританії, США, Ізраїлю, 

Південної Кореї, Нідерландів, Данії, Ірландії, Канади та низки інших країн. За 

такої моделі існує мережа державних і комунальних (муніципальних) закладів 

охорони здоров’я, а також приватні медичні заклади. При цьому зберігається 

пріоритетність участі держави в організації та фінансуванні охорони здоров’я; 

– бісмарківська (бюджетно-страхова) модель – характерна, зокрема, для 

Німеччини, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції, Швейцарії; 

передбачає поєднання бюджетного та страхового фінансування системи охорони 

здоров’я. 

Констатовано, що для України найбільш оптимальним варіантом 

фінансування охорони здоров’я є змішана чи бюджетно-страхова модель. 

Оскільки ми не можемо відмовитися від бюджетного фінансування сфери 

охорони здоров’я та певних медичних послуг. Водночас потрібно дуже виважено 

підходити до розмежування публічного та приватного фінансування таких 

послуг.  

Проаналізовано досвід іноземних країн щодо запровадження добровільного 

та обов’язкового медичного страхування (зокрема, на прикладах США і Канади). 



6 
 

Визначено, що останнє відіграє важливу роль у фінансуванні сфери охорони 

здоров’я в окремо взятих країнах, переважно у тих, де користується 

популярністю добровільне страхування загалом. 

Зосереджено увагу на розвитку страхової медицини і медичного 

страхування. Доведено, що нині більшість моделей передбачає наявність 

страхової медицини, своєрідної системи, за якої медичні послуги продаються та 

купуються.  

В Україні тривалий час обговорюється питання медичного страхування та 

страхової медицини. Бюджетного фінансування завжди не вистачає, тому 

пропонується активніше впроваджувати власне страхову медицину. Попри 

позитивні моменти, слід зважати на те, що не у всіх регіонах держави страхова 

медицина може бути активно впроваджена (зокрема, у депресивних регіонах, 

віддалених гірських селах тощо). Аргументовано, що в Україні важливо 

забезпечити єдність і взаємодію обов’язкового і добровільного страхування, з 

огляду на що розглянуто відповідні проекти законів. 

Наближення системи охорони здоров’я України до європейських стандартів 

потребує реформування цієї системи та відповідної сфери. У контексті цього 

проаналізовано такий міжнародний документ, як «Дванадцять принципів 

організації охорони здоров’я, котрі можуть бути основою для будь-якої 

національної системи охорони здоров’я», прийнятий Всесвітньою медичною 

асоціацією у жовтні 1963 р., зі змінами 1983 р. Зазначений документ вказує на 

необхідність розвитку у галузі плюралістичних форм фінансування на підставі 

державного та приватного фінансування. Кожна особа, яка потребує медичної 

допомоги, але не має змоги її оплатити, повинна отримати таку допомогу. Одним 

із обов’язків держави є забезпечення субсидування сфери необхідної медичної 

допомоги, яка надається незахищеним верствам населення. 

Видатки у сфері охорони здоров’я виступають соціальним, економічним і 

фінансово-правовим інститутом та є частиною галузі фінансового права. З метою 

визначення поняття цієї правової категорії, з’ясовано їх зміст і характерні риси, 

зокрема, крізь призму публічних бюджетних видатків. 
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Установлено, що видатки на охорону здоров’я як фінансово-правова 

категорія, мають такі характерні риси: є фінансовим інструментом, який 

забезпечує одну з найважливіших соціальних сфер держави; здійснюються на 

підставі спеціального законодавства, яке регулює розподіл (перерозподіл) та 

використання бюджетних коштів; мають цільове спрямування: покликані 

забезпечувати необхідний рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я на 

рівні державних стандартів та нормативів; здійснюються безперервно та на 

безповоротній основі; формуються та спрямовуються спеціальними суб’єктами; 

мають публічний характер, оскільки є предметом розподілу (перерозподілу) та 

використання коштів публічних фондів. 

Розглянуто різні критерії класифікації видатків на охорону здоров’я 

класифікуються за різними ознаками, що розкриває напрями їх розподілу. 

Зокрема, залежно від: джерела фінансування, характеру медичної допомоги, 

економічно-компенсаційного змісту, бюджетної класифікації видатків. 

Одним із чинників, який впливає на розвиток медичної сфери та загалом на 

її ефективність, є фінансове забезпечення, яке виступає методом фінансового 

механізму. При цьому методи фінансування сфери охорони здоров’я завжди є 

сукупністю способів, принципів та правил впливу на певний об’єкт. У сфері 

охорони здоров’я основними методами фінансування є програмно-цільовий 

метод, бюджетно-кошторисний метод, метод оплати за надані послуги, метод 

фінансування за рахунок донорських коштів. Регулярне (чи у разі потреби) 

удосконалення цих методів має стати вагомим інструментом забезпечення 

ефективності діяльності сфери охорони здоров’я та якісного медичного 

обслуговування населення. 

Запровадження реально дієвого загальнообов’язкового державного 

соціального медичного страхування може стати додатковим джерелом 

надходження коштів для здійснення фінансування сфери охорони здоров’я. Ця 

пропозиція не є новою, але вона є необхідним заходом покращення фінансування 

сфери охорони здоров’я. Євроінтеграційна спрямованість України та 

наближення основних соціальних інститутів держави до європейських 
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стандартів, вимагає від нашої держави враховувати досягнення країн з 

розвинутою ринковою економікою. 

Видатки на охорону здоров’я – це фінансовий інструмент, який забезпечує 

одну з найважливіших соціальних сфер держави, має зовнішній прояв у вигляді 

грошових ресурсів, котрі розподіляються відповідно до спеціального 

законодавства, здійснюються безперервно й на безповоротній основі, мають 

цільове спрямування й покликані забезпечувати необхідний рівень фінансування 

охорони здоров’я на рівні державних стандартів та нормативів. 

За результатами дослідження принципів здійснення видатків на охорону 

здоров’я констатовано, що ця категорія має комплексний та інтегративний 

характер, уособлюючи собою як принципи бюджетного права, спрямовані на 

забезпечення здійснення видатків, так і принципи, на яких будується система 

забезпечення та захисту прав людини. Принципи здійснення видатків на охорону 

здоров’я підпорядковані загальним правилам формування системи принципів 

права, а саме: є інтегрованими у законодавчі норми; кожний принцип має 

самостійне значення, сутність, місце у системі; характеризуються стабільністю; 

певною мірою самостійності та можливістю взаємодіяти всередині системи, з 

метою досягнення цілі повного врегулювання суспільних відносин. 

Загальноправові принципи права, зокрема верховенства права, правової 

визначеності, справедливості та рівності є фундаментальними у здійсненні 

нормотворчої діяльності у сфері врегулювання бюджетних відносин та 

забезпечують соціальну спрямованість законодавчої регламентації та процесу 

реалізації бюджетного процесу, зокрема здійснення видатків. 

Система принципів, на яких базується здійснення видатків (планування, 

нормативна деталізація видатків, безоплатність, безповоротність, цільове 

спрямування, економне використання коштів, ефективне використання коштів, 

постійний фінансовий контроль), взаємозалежна та взаємозумовлена з 

принципами бюджетного права та принципами бюджетної системи, й 

сформована на підставі загальноправового принципу верховенства права, як 

універсального та всеохопного принципу, що стає найважливішим способом та 
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гарантією забезпечення та реалізації прав людини, і набуває особливого 

значення у сфері охорони здоров’я, зокрема при здійсненні видатків на охорону 

здоров’я. 

Установлено, що принцип правової визначеності здійснення видатків на 

охорону здоров’я – це стратегічне прогнозування видаткової політики, завдяки 

якій учасники бюджетних правовідносин мають змогу прогнозувати поведінку 

та передбачати наслідки своїх дій, спрямованих на реалізацію законних прав та 

інтересів у сфері охорони здоров’я.  

Обґрунтовано, що принципи справедливості та рівності здійснення видатків 

на охорону здоров’я у прямій взаємозалежності спрямовані на забезпечення 

збалансованого доступу кожної людини до умов, необхідних для оптимального 

рівня здоров’я та благополуччя. Досягнення зазначеної мети можливо, завдяки 

розбудові бюджетної системи відповідно до загальноправових принципів 

справедливості та рівності, реалізаціях яких можлива за допомогою принципів 

бюджетного права, зокрема єдності, самостійності та субсидіарності бюджетної 

системи. 

Реалізація принципів права у системі захисту соціальних прав, зокрема 

охороні здоров’я, має свою специфіку, так як для досягнення результатів 

недостатньо тільки юридичних механізмів. Захист соціальних прав людини – це 

тривалий та поступовий процес перетворень, спрямований на досягнення 

соціально-економічного прогресу, побудованого на об’єднуючій політиці 

держави, в основу якої покладено новий тип взаємовідносин між державою та 

людиною – соціального партнерства та інтеграції. Саме завдяки запровадженню 

комплексного механізму, який включає політичні, правові, адміністративні та 

економічні засоби, існують перспективи у створенні умов для забезпечення 

реалізації та гарантування соціальних прав, зокрема у сфері охорони здоров’я. 

Обґрунтовано, що у процесі фінансування видатків на охорону здоров’я 

мають враховуватися всі ресурси: фінансові (бюджетні, донорські, благодійні, 

кредитні, громадські), матеріальні чи майнові (наприклад, обладнання), людські.  
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Зосереджено увагу на недоліках ст. 5 Закону України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення»: 

– аргументовано некоректність вживання у ч. 5 ст. 3 Закону 

словосполучення «можуть фінансувати», оскільки дозволяє вибір поведінки 

органами місцевого самоврядування. Проте відповідно до положень БК України 

у місцевих бюджетах передбачаються видатки, зокрема, на охорону здоров’я, які 

є захищеними видатками (тобто такими, що не підлягають скороченню). З метою 

усунення певних зловживань з боку місцевих органів влади, запропоновано таку 

редакцію ч. 5 ст. 3 Закону «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення»: «Органи місцевого самоврядування в межах своєї 

компетенції, фінансують місцеві програми розвитку та підтримки комунальних 

закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, 

капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних 

працівників та фахівців з реабілітації (програми «місцевих стимулів»), а також 

місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми 

громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.»; 

– ч. 3 ст. 3 Закону закладає можливість фінансування бюджетних видатків 

із порушенням конституційної норми про недопустимість дискримінації (ст. 24 

Конституції України), оскільки закріплює права та гарантії у сфері охорони 

здоров’я, що стосуються медичного обслуговування, забезпечення лікарськими 

засобами, передбачені іншими законами України для певних категорій осіб…». 

Для усунення цього недоліку запропоновано доповнити ч. 3 ст. 3 абз. 2 такого 

змісту: «Категорії осіб, які фінансуються за окремими програмами за рахунок 

коштів державного та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів та інших 

джерел, не заборонених законодавством, визначаються Кабінетом Міністрів 

України». 

Проаналізовано практику використання коштів Фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

Розглянуто випадки оперативного реагування держави на потреби суспільства, 

на нестачу фінансування сфери охорони здоров’я, на контрольні заходи 
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Міністерства фінансів України, Держаудитслужби, Рахункової служби за 

використанням коштів, які спрямовуються в межах Фонду, задля уникнення чи 

виявлення можливих зловживань із використанням коштів Фонду. 

Досліджено проблеми доплат медичним й іншим працівникам, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

Акцентовано, що на рівні різних інституцій ЄС пропонується як фінансова, 

так і техніко-консультативна допомога у реформах у сфері охорони здоров’я. У 

роботі проаналізовано особливості співпраці МОЗ України з місією Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID), Світовим банком. 

Окрему увага приділено добровільним внескам, благодійній та гуманітарній 

допомозі, які також спрямовуються на фінансування охорони здоров’я. Коли 

говоримо про добровільні внески, то йдеться про гуманітарну чи благодійну 

допомогу. Однак ці види мають певні відмінності. Хоча у розумінні податкового 

законодавства поняттям «благодійна допомога» охоплюється й гуманітарна 

допомога (ч. 170.1 ст. 170 ПК України). Будь-які благодійні внески є 

добровільними і на них поширюється дія норм Закону України «Про благодійну 

діяльність та благодійні організації» від 5 липня 2012 р.  

В умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, благодійна допомога виявилась дуже потрібною 

громадянам України, пацієнтам, медичним працівникам. У контексті цього 

проаналізовано досвід діяльності деяких благодійних фондів: «Пацієнти 

України», «Крила надії», «Із янголом на плечі», «Українська біржа 

благодійності», «Повернись живим». На офіційних веб-сайтах цих фондів, 

інтернет-сторінках викладається звітність про використання коштів. У такий 

спосіб кожен має змогу ознайомитися з тим, що закуплено, куди передано, і 

знати, на що можна розраховувати, потрапивши до того чи іншого закладу 

охорони здоров’я.  

На практиці виникає чимало проблем, пов’язаних із оподаткуванням 

куплених медичних виробів і медичних препаратів, безоплатно переданих (у 

https://www.facebook.com/angelfund.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARC54Gp0j7efH4Yp7u4u3drj-ga7wioQ5Chxz_JmMjM2lwbcKC0xjazNoFPAXnzyJj5LBDCmKRt47rcO&hc_ref=ARTRHsinB4D1JrhvvUxP7KkkY7mt805geesB830_NckWCc1aP5W9uJn1CbMewWgHjr8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAOurp43z7rySJtvtCGjxb3GQZ5rTUIzg9OJB4Sn6ZWg-r2O1PGXtyqOH8bTpLS_O4QwGPNX9lP2tMhP4MDpCND42C65KkAmPDfa2gAYYMODLcdXFPFofk5qC0ny_mtODcgtgCAtJ-uuUb3hdP_Zr-fBGBvzQHxL0dyfsImwRxlw21cq9wIeQa2y5FFva5rVLZsdxPdcxf-4BI5H80PBgWJIayvOo03E9HFpGMRVcClxSWKBwfVrrw2l4f05YSTUAIIiS04m3l-5IgJhH6m9UUZoWGRoZih8h7Bj5mNK9ONAO5wyNEkF6291JmjxyyIaAsNf85PbFDT6khzwKdue-9tjQ
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вигляді благодійної допомоги, гуманітарної допомоги чи подарованих) закладам 

охорони здоров’я. З огляду на це, досліджено положення ПК України, податкові 

пільги тощо. Зважаючи на особливості оподаткування різного типу допомог, 

інколи простіше закладам охорони здоров’я допомагати грошима. У такому разі, 

наприклад, у підприємства-надавача не викає зобов’язань щодо сплати ПДВ, 

оскільки відповідно до положень ПК України у такому випадку не виникає 

об’єкта оподаткування ПДВ. Проте тут залишається відкритим питання 

використання коштів. 

Пандемія COVID-19 в Україні стала підставою розроблення та ухвалення 

низки нормативно-правових актів, що стосуються звільнення від оподаткування 

ПДВ деяких товарів. У контексті цього проаналізовано Перелік товарів (зокрема 

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних 

для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на 

митній території України звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2020 р. № 224 з подальшими змінами.  

Проаналізовано досвід деяких іноземних благодійних організацій, які 

залучають і спрямовують кошти на охорону здоров’я: Hamilton Health Sciences 

Foundation; Phoenix Children’s Hospital Foundation; Royal Marsden Cancer Charity. 

Фандрейзинг в охороні здоров’я досить відомий і популярний захід. Головне, 

щоб не відбувалося заміни державних коштів добровільно зібраними чи 

благодійними коштами. 

Ще одним джерелом фінансування видатків на охорону здоров’я є платні 

послуги, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних навчальних закладах. Розглянуто перелік таких послуг, який 

затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. 

№ 1138. 
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У роботі також зосереджено увага на проектах, які реалізуються ЦГЗ та 

фінансуються урядами інших країн, міжнародними організаціями, зокрема: 

Посилення спроможності лікування ВІЛ/СНІД в Україні в рамках Надзвичайної 

ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД 

(PEPFAR); Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи 

управління/поліпшення якості лабораторій МОЗ України, покращення 

використання стратегічної інформації та розбудова потенціалу громадської 

охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання 

допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR); Прискорення прогресу у зменшенні 

тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в Україні»; Надання підтримки Україні в 

розвитку сучасної системи громадського здоров’я; Співпраця з Україною у сфері 

охорони здоров’я; Посилення реалізації Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби 

проти тютюну в Україні. 

Ключові слова: охорона здоров’я, медицина, пацієнт, видатки, бюджет, 

фінансування, кошторис, Міністерство охорони здоров’я, принципи, методи, 

контроль, коронавірус, COVID-19, пандемія. 
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According to Article 3 of the Constitution of Ukraine, human health, together 

with his/her life, honor, dignity, inviolability and safety is recognized in Ukraine as the 

highest social value, that is, has a certain material or spiritual value. The ambiguity in 

understanding the concept of “embodied health” has been clarified; since different 

countries even with similar political systems, which may not be recognized by other 

states, may create such conditions for the life of their citizens, which the latter consider 

as proper and adequate. Whereas the citizens of economically and socially well-
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developed countries will find these conditions as inadequate, as ones that limit their 

rights and freedoms. Consequently, the concept of “embodied health” should be 

carefully used and even more in legislation. It is important to understand that human 

health is not limited only to physical well-being, but implies the inseparable integrity 

of psycho-emotional balance, physical, spiritual and social health. 

It has been established that heath in the legal dimension or more specifically the 

object of the right to health, is the non-material value - “the individual's health”, since 

one's health is an object of the immaterial world. It is noteworthy that the norms of 

various branches of law (constitutional, administrative, financial, criminal, civil) 

somehow regulate issues related to the implementation and protection of the right to 

health. This once again emphasizes the constitutional provision that health is one of the 

highest social values in Ukraine. 

The paper notes that health should be a strategic direction of human life. It 

increases the vitality of the body, the body's natural resistance to stress and depression. 

In this case, it should be taken into account that the health status is determined by 

quantitative and qualitative medical parameters. Absence of such parameters, the 

unwillingness of a person not to know them does not mean in any way that a person is 

healthy. One should think about health and care for it. At the same time, it is a matter 

of a person's subjective attitude toward himself or herself. Moreover, a person should 

understand that not taking care of one's own health (if falling ill - not to seek medical 

advice) is possible, as far as it does not interfere with the interests of others.  

For a long time, the scientific community has been discussing the definition of a 

“healthy person” and the criteria for a healthy person. We may see in various medical 

records the entry “practically healthy”. Firstly, it corresponds to reality. Secondly, it 

will protect doctors from possible appeals against their opinions and certificates. For 

example, a family doctor cannot fully assess the patient's condition, so his record 

"healthy" will not correspond to reality. 

The modern stage of legal regulation of health care expenditures in Ukraine 

covers the so-called "codification boom" (when the Budget Code of Ukraine, the 

Criminal Code of Ukraine, the Civil Code and the Commercial Code of Ukraine, the 
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Tax Code of Ukraine, the Customs Code of Ukraine, etc. were adopted in the early 

2000s). It is important that the Budget Code of Ukraine contains norms on health care 

financing, distribution of expenses between budgets, medical subsidies, medium-term 

liabilities in the field of health care, etc. A special strategic vision of health care, 

medicine development is further set out in the concepts, strategies for the long-term 

period. Years 2016 and 2017 were crucial for Ukraine. It were years when the 

Governmental reimbursement program "Affordable medicines" was approved and 

progressive laws for domestic health care were adopted, namely: the Law of Ukraine 

On State Financial Guarantees of Medical Care for the Population dated October 19, 

2017 (which laid the legal and political basis for the introduction of new mechanisms 

for financing the entire domestic health system), the Law of Ukraine On Improving the 

Availability and Quality of Medical Care in Rural Areas dated November 14, 2017. An 

important stage in the process of reforming healthcare financing in Ukraine and the 

implementation of the Law of Ukraine On State Financial Guarantees of Medical Care 

for the Population was the creation of the National Health Service of Ukraine (NHSU). 

The next stage was the adoption of the regulatory legal acts during the pandemic of 

COVID-19 acute respiratory disease caused by SARS-CoV-2 coronavirus and the 

dominance of COVID-19 acute respiratory disease caused by SARS-CoV-2 

coronavirus.  

The new (reforming) system of health care financing introduced with the 

participation of the NHSU implies the transition from financing health care institutions, 

mostly hospitals, based on the number of beds and staff, etc., to financing, which 

involves the receipt of funds from the NHSU for the specific health care services 

provided. Some hospitals reduce the number of staff, the list of services, re-profile, 

which is called optimization. In contrast, after optimization, some institutions have the 

ability and enough capacity to provide more services, which will bring more income to 

the institution. 

With close cooperation with international experts and foreign specialists, the 

domestic health care system and its legal regulation are gradually approaching at least 

the European standards. This is also due to the fact that our country has chosen the path 
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of European integration and adaptation of Ukrainian legislation to the EU legislation, 

and is confidently pursuing it. 

It is noted that one can always focus on the insufficient financing of health care 

due to problems in the formation of the revenue side of budgets, due to the excessive 

tax burden on taxpayers, etc. Thus, all problems are associated with the inefficiency of 

the fiscal policy of the state. At the same time, we should remember about the existence 

of administrative, managerial, organizational problems in the health care system, the 

emergence and solution of which is laid on the heads of health care institutions, on the 

providers and recipients of medical services, on the suppliers of medical products, etc. 

The problems should be identified and addressed comprehensively. 

The paper examines in detail the provisions of the United Nations General 

Assembly Resolution No 70/1 dated September 25, 2015, which defines the global 

Sustainable Development Goals until 2030. The development of these regulations 

defines the goals of sustainable development of Ukraine for the period up to 2030, 

which are provided for in the Decree of the President of Ukraine No 722/2019 dated 

September 30, 2019, where there is a provision on “ensuring a healthy lifestyle and the 

promotion of well-being for all at all ages”. 

Today the question of the quality of medical care is pressing. To this end, it is 

proposed to introduce: criteria and indicators for the quality of medical care, standards 

of patient care in the provision of medical care; programs for the prevention and control 

of infectious and other diseases, specifying the computational indicators for the 

implementation of these programs. The implementation of such organizational 

measures should be accompanied by constant, uninterrupted and sufficient financing 

of health care expenditures. At the same time, donor funds are the most optimal 

financing for these measures.  

The fight against the pandemic in Ukraine and the world requires the 

introduction of additional measures of legal and social protection of medical and other 

workers involved in the protection of the population from infectious diseases. In this 

context, the paper analyses the amendments to the Law of Ukraine On Protection of 

the Population against Infectious Diseases dated April 6, 2000, concerning additional 
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guarantees of rights of medical and other workers employed in the sphere of protection 

of the population against infectious diseases and members of their families. The 

procedure for providing insurance benefits in the event of illness or death of medical 

personnel due to infection with COVID-19 acute respiratory disease caused by SARS-

CoV-2 coronavirus and for determining their amount was established by the decree of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine No 498 dated June 17, 2020. 

It should be noted that in December 2020 amendments were made to the Budget 

Code of Ukraine in terms of medium-term liabilities in the field of health care. It is 

determined that the practical significance of this novelty is that the Medical 

Procurement of Ukraine SE can assume medium-term liabilities for the purchase of 

medicines and medical devices within one budget year and two years ahead (according 

to the medium-term budget planning). That is, the novelty under consideration is a kind 

of guarantee of financing the costs of health care in the medium-term perspective. 

The paper has further developed the issue of the global practice of the 

functioning of health financing models, which in general correlate with the health care 

systems, namely: 

The Semashko model is the so-called "Soviet model", based on budget financing 

of health care expenditures mainly at the expense of taxes. Under such a system: 

citizens receive medical services mostly free of charge, i.e. there is the so-called 

medicine that is free of charge for citizens; a small part of services is paid. During the 

last decade Ukraine has been actively working to move away from this model to 

another, most likely the budget-insurance model (a mixed budget-insurance model of 

health care financing); 

The Beveridge Model is typical of the UK, the United States, Israel, South 

Korea, the Netherlands, Denmark, Ireland, Canada and several other countries. Under 

this model, there is a network of state and communal (municipal) health care 

institutions, as well as private medical institutions. At the same time, the priority of 

state participation in the organization and financing of health care is preserved; 
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Bismarck (budget-insurance) model is typical of Germany, Austria, Belgium, 

the Netherlands, Luxembourg, France, Switzerland; it provides a combination of 

budget and insurance financing of the health care system. 

It has been defined that a mixed or budget-insurance model is the most optimum 

alternative of health care financing in Ukraine. That is because we cannot refuse from 

the budget financing of health care and medical services. At the same time, a very 

balanced approach should be taken to distinguish between public and private funding 

of such services. 

The experience of foreign countries on the introduction of voluntary and 

obligatory medical insurance (in particular, on the examples of the USA and Canada) 

has been analyzed. It is determined that the latter plays an important role in financing 

the health care sector in certain countries, mainly in those where voluntary insurance 

is popular in general. 

Particular attention is paid to the development of insurance medicine and 

medical insurance. It has been proven that most models assume the existence of 

insurance medicine, a kind of system in which medical services are sold and bought. 

In Ukraine, the issue of medical insurance and insurance medicine has been 

discussed for a long time. Budget financing is always insufficient, so it is suggested to 

introduce insurance medicine more actively. Despite the positive aspects, it should be 

borne in mind that insurance medicine cannot be actively introduced in all regions of 

the country (in particular, in depressed regions, remote mountain villages, etc.). It has 

been substantiated that in Ukraine it is important to ensure the unity and interaction of 

compulsory and voluntary insurance. In this context, the relevant draft laws are 

analyzed, in particular: 

- The draft law of Ukraine On Compulsory Public Social Health Insurance in 

Ukraine (No 4981 dated 14.07.2016); 

- The draft law of Ukraine On Financing of Health Care and Compulsory 

Medical Insurance in Ukraine (No 9163 dated 04.10.2018). The draft law was already 

on the agenda, but the law was not adopted; 
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- The draft law of Ukraine On the Financial Support of Health Care and 

Compulsory Medical Insurance in Ukraine (No 1178 dated 29.08.2019). 

The norms of international and national legislation provide everyone with the 

right to medical assistance and medical care in case of illness. 

The implementation of this right is carried out on the condition of the normal 

functioning of the health care system, which is possible due to the presence of sufficient 

material support for the latter. Health care expenditures are an important aspect of the 

implementation of the social function of the state.  

The approximation of the healthcare system of Ukraine to European standards 

needs to be reformed in this sector. In this context, such an international document as 

Twelve Principles of Provision of Health Care in Any National Health Care System 

adopted by the World Medical Association in October 1963 with amendments in 1983, 

is considered. This document points to the need for development in the field of 

pluralistic forms of financing from public and private funds. Any person who needs 

medical care but is unable to pay for it should receive such assistance. One of the tasks 

of the state is to subsidize the sphere of necessary medical care for vulnerable 

population groups. 

Health care expenditures are a social, economic and financial-legal institution 

and belong to the branch of financial law. In order to define this legal category, its 

content and characteristic features, in particular through the prism of public budgetary 

expenditures, are studied. 

It was found that the health care expenditures as a financial and legal category 

have the following characteristic features: is a financial instrument that provides for 

one of the most important social spheres of the state; it is carried out on the basis of 

special legislation, which regulates the distribution (redistribution) and use of 

budgetary funds; it has an intended purpose: to ensure the required level of financial 

security of health care at the level of state standards and norms; is carried out 

continuously and is non-repayable; are formed and directed by special entities; are of 

a public nature, since they are the subject of distribution (redistribution) and use of 

public funds. 
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The different criteria for the classification of health care expenditures were taken 

into account. They are classified according to different criteria and show the directions 

of their distribution. In particular, depending on the source of financing, the type of 

medical care, the economic-compensatory content and the budgetary classification of 

expenditures.  

One of the factors that influence the development of the health care sector and 

the efficiency of this sector, in general, is financial support, which is a method of the 

financial mechanism. In this case, the methods of health care financing are always a 

totality of methods, principles and rules of influence on a certain object. Health care 

financing methods are a totality of methods, mechanisms and means with the help of 

which this financing is carried out; in addition, it has become a system of interaction 

between entities in monetary transactions for a specific purpose. These methods are 

formed as a result of practical implementation in accordance with the norms of current 

legislation. Health sector reform also requires reform of health care financing. Changes 

in the legal system of the state lead to changes in almost all spheres of life of the state. 

Reforming health care also entails reforming the methods of health care financing. 

The peculiarities of the budget-estimate and program-target method of financing 

health care expenditures are examined. The most traditional and widespread method of 

financing health care expenditures in Ukraine is estimate financing. It was found that 

normatively specifying the mandatory use of the program-target method for financing 

the health sector by lower-level budgetary units is considered inappropriate as it can 

lead to significant violations of human rights to health care. It has been proven, that 

today most countries that have a developed market economy give preference to 

financing not a certain health care institution, but a certain service. Therefore, this 

method of financing health care expenditures, such as financing for actually rendered 

services, is the most popular among others. At the same time, the method of financing 

for actually rendered services raises concerns about its implementation due to the lack 

of health care institutions (medical institutions) at the place of residence of the patient 

who needs medical care. 
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It has been reasoned that the problematic aspects of pricing mechanism formation 

point to the necessity of introducing compulsory public social health insurance. 

In the healthcare sphere, the main methods of financing are the program-target 

method, the budget-estimate method and the method of payment for services provided. 

The first two methods are implemented at the stage of allocation of budgetary funds by 

the treasurer according to certain budget programs (program-target method), as well as 

by lower-level budgetary units. The latter - the method of payment for services 

provided - is reflected in the case of providing paid services by state or municipal 

healthcare institutions. The quantitative and qualitative indicators of health care 

financing do not meet the needs of the state, population and society, which points to 

the need to reform and modernize the methods of health care financing. It is not 

expedient or possible to abolish or replace the program-target method of health care 

financing with another one, as the relevant authorities, fulfilling the social function of 

the state, determine budget-targeted financing programs, and the budget-estimate 

method complements the financing of health-care expenditures. The method of 

payment for certain services, as noted earlier, has certain positive aspects, but carries 

the risk of reducing the number of health care institutions, so the optimal and justifiable 

solution is to apply all methods of financing healthcare expenditures in an integrated 

manner. Systematic improvement of these methods should become a significant tool 

for ensuring the efficiency of the health care sector and high-quality health care for the 

population. 

The introduction of compulsory public social health insurance could be an 

additional source of revenue for financing the healthcare system. While this proposal 

is not new, it is a necessary measure for improving health care financing. The pro-

European integration policy of Ukraine and the approximation of the main state social 

institutions to European standards require that our state should take into account the 

achievements of developed market economies. 

Most developed countries are characterized by applying compulsory public social 

health insurance schemes on a solidarity basis, which helps to finance the health care 

system at an adequate level. In Ukraine, a compulsory public social health insurance 
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system could be proposed, which will be financed at the expense of the employers' and 

workers' contributions. 

Health care expenditures are a financial instrument ensuring the functioning of 

one of the most important social spheres of the state, which has an external 

manifestation in the form of monetary resources allocated in accordance with special 

legislation, implemented continuously and on a non-refundable basis, having a targeted 

purpose and designed to provide the necessary level of financial support of the 

healthcare industry at the level of state standards and norms. 

The experience of European Union countries shows that the combination of 

budgetary funds and social health insurance (voluntary or compulsory) helps to 

maintain the health system at such a level that the whole population receives the 

necessary amount of medical care. We propose to supplement the existing system of 

compulsory public social insurance with such an element as public social health 

insurance, which will have a compulsory character. Compulsory public social health 

insurance contributions will be of targeted nature and will contribute to the 

development of the healthcare system and strengthening its financial base, covering 

expenses of the population on medical services. The introduction of compulsory public 

social health insurance will gradually reduce the expenditures of the State Budget of 

Ukraine for healthcare at the expense of health insurance funds.  

The results of the study of the principles of healthcare expenditures state that this 

category is complex and integrative, embodying both the principles of budgetary law, 

aimed at maintaining the health spending mechanism, and the principles on which the 

human rights protection system is built. The health spending principles are subject to 

the general rules of forming a system of legal principles, that is to say, they are 

integrated into legal norms; each principle has an independent meaning, nature and 

place in the system; characterized by stability; to a certain extent independence and 

ability to interact within the system in order to achieve the goal of full public relations 

regulation. General legal principles of law, in particular, the rule of law, legal certainty, 

justice and equality are fundamental in the implementation of rule-making activities in 

the field of budgetary relations, and provide a social orientation of the legislative 
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regulation and implementation of the budgetary process, including but not limited to 

expenditures. 

The system of principles on which expenditures are based (planning, regulatory 

detailing of expenditures, gratuitousness, irrevocability, targeting, economical use of 

funds, efficient use of funds, constant financial monitoring) is interrelated and 

interdependent with the principles of budget law and the principles of the budget 

system, and is formed on the basis of the general legal principle of the rule of law, as a 

universal and overarching principle that becomes the most important method and 

guarantee of ensuring and exercising human rights, and acquires particular importance 

in the field of health care, in particular in the health spending system. 

It has been established, that the principle of legal certainty of healthcare 

expenditures is a strategic forecasting of accounting policy due to which participants 

of budget legal relations have the possibility to forecast behavior and foresee 

consequences of their actions, directed on the exercise of legitimate rights and interests 

in the field of health services.  

It has been proven, that the principles of justice and equality of health spending 

system in direct interdependence are aimed at ensuring the balanced access of each 

person to the conditions necessary for optimum level of health and well-being. This 

goal can be achieved by developing a budgetary system in line with the general legal 

principles of justice and equality, which can be implemented through the principles of 

budgetary law, in particular unity, autonomy and subsidiarity of the budgetary system. 

The implementation of legal principles in the system of social rights protection, 

particularly health care, has its own specifics, as legal mechanisms alone are not 

sufficient to achieve results. The protection of social human rights is a long and gradual 

process of change aimed at achieving social and economic progress built on a unifying 

state policy which is based on a new type of relationship between the state and the 

individual - social partnership and integration. With the introduction of an integrated 

mechanism comprising political, legal, administrative and economic instruments, there 

are prospects for creating the conditions for the exercise and safeguarding of social 

rights, particularly in the health care sphere. 
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It has been reasoned that all resources - financial (budgetary, donor, charitable, 

credit, public), material or proprietary (e.g., equipment) and human - should be 

considered in the process of health care financing.  

The flaws of Article 5 of the Law of Ukraine On State Financial Guarantees of 

Medical Care for the Population are examined:  

- the use of the phrase "may finance" in Part 5 of Article 3 of the Law is argued to 

be incorrect, since it allows the choice of behavior by local self-government authorities. 

However, in accordance with the provisions of the Budget Code of Ukraine, local 

budgets provide for expenditures, in particular, on healthcare, which are protected 

expenditures (that is, those that are not subject to reduction). In order to eliminate 

certain abuses by local authorities, the following wording of Part 5 Article 3 of the Law 

On State Financial Guarantees of Public Healthcare is hereby proposed: "Local self-

government authorities, within their competence, shall finance local programs for 

development and support of municipal healthcare institutions, in particular, for renewal 

of material and technical basis, capital repairs, reconstruction, increase of salaries of 

medical workers and rehabilitation specialists (local incentive programs), as well as 

local programs for the provision of health services to the population, local public health 

programs and other programs in the healthcare sphere". 

- Part 3 of Article 3 of the Law envisages the possibility to finance budget 

expenses in violation of the constitutional norm of non-discrimination (Article 24 of 

the Constitution of Ukraine), since it establishes the rights and guarantees in the sphere 

of health care concerning medical services, provision of medications provided for by 

other laws of Ukraine for certain categories of people...". In order to eliminate this flaw, 

it is hereby proposed to amend Paragraph 2 Part 3 of Article 3 as follows: "Categories 

of persons financed under separate programs at the expense of state and local budgets, 

targeted insurance funds and other sources not prohibited by the legislation shall be 

determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine". 

The practice of using funds of the COVID-19 Acute Respiratory Disease 

Response Fund is analyzed. The cases of prompt response of the state to the needs of 

society, to the lack of health care financing, to control measures of the Ministry of 
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Finance of Ukraine, the State Audit Service, the Accounting Service with the use of 

funds allocated within the Fund, for avoiding or detecting possible misuse of the Fund's 

resources are considered. 

The problems of additional payments to medical and other workers directly 

involved in the elimination of COVID-19 acute respiratory disease caused by the 

SARS-CoV-2 coronavirus are considered.  

Both financial and technical advisory support for health reforms is offered at the 

level of various EU institutions. The paper examines the specifics of cooperation of the 

Ministry of Health of Ukraine with the Mission of the U.S. Agency for International 

Development (USAID), and the World Bank. 

Special attention is paid to voluntary contributions, charitable and humanitarian 

assistance, which are also used in health care financing. When we talk about voluntary 

contributions, we mean humanitarian or charitable assistance. However, there is a 

certain difference between these types of assistance. Although, according to the tax 

legislation, the concept of charitable assistance also covers humanitarian aid (Part 

170.1 of Article 170 of the Tax Code of Ukraine). 

Any charitable contributions are voluntary and subject to the provisions of the 

Law of Ukraine On Charity and Charitable Organizations dated July 5, 2012. Voluntary 

contributions may sometimes take the form of 'voluntary-compulsory' contributions, 

where a patient is provided with certain health services (even from an NHS-funded 

package of services) and is asked to make a certain contribution for this. The need to 

make the appropriate payment may be stated as the fact that the citizen has been 

provided with medication from the hospital's own reserves, which need to be 

replenished by a charitable contribution or by returning specific medication. It goes 

without saying that when a patient is in need of urgent medical care, surgery etc., the 

patient and their relatives, as a rule, try to do as they are advised, in particular to pay 

all the required bills. Later on, the question may arise as to whether this was necessary 

and whether the services provided were not covered by the medical guarantee program. 

However, returning such funds is unlikely to be possible.  
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In the context of the COVID-19 acute respiratory disease pandemic, caused by the 

SARS-CoV-2 coronavirus, charitable assistance has proved very necessary for 

Ukrainian citizens, patients and medical workers. The paper examines the experience 

of some charitable foundations: "Patients of Ukraine" («Пацієнти України»), "Wings 

of Hope" («Крила надії»), "With an Angel on a Shoulder" («Із янголом на плечі»), 

"Ukrainian Philanthropic Marketplace" («Українська біржа благодійності»), "Come 

Back Alive" («Повернись живим»). Reports on the use of funds by these foundations 

are posted on their websites. Thus, everyone has the opportunity to find out what is 

purchased, where it is transferred to, and know what to expect when entering one or 

another healthcare institution.  

In practice, numerous questions arise concerning the taxation of purchased 

medical devices and medical products donated (in the form of charity, humanitarian 

aid or gifts) to healthcare institutions. In this context, the provisions of the Tax Code 

of Ukraine, tax benefits, etc. are examined. Considering the peculiarities of taxation of 

various kinds of benefits, sometimes it is easier to provide cash assistance to health 

care institutions. In such event, for instance, the granting entity does not have any 

obligations to pay VAT, since in accordance with the provisions of the Tax Code of 

Ukraine, there is no object of VAT taxation in this case. However, the issue of using 

funds remains open here. 

The COVID-19 pandemic in Ukraine has become the basis for the development 

and adoption of a number of regulatory legal acts concerning VAT exemption for 

certain goods. In this context, the List of Goods (including medicines, medical devices 

and/or medical equipment) required for the implementation of measures aimed at 

preventing the occurrence and spread, localization and elimination of outbreaks, 

epidemics and pandemics of COVID-19 acute respiratory disease caused by the SARS-

CoV-2 coronavirus, operations on import to the customs territory of Ukraine and/or 

operations on supplying which to the customs territory of Ukraine are exempted from 

VAT taxation, approved by Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 224 

dated March 20, 2020, as amended.  

https://www.facebook.com/angelfund.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARC54Gp0j7efH4Yp7u4u3drj-ga7wioQ5Chxz_JmMjM2lwbcKC0xjazNoFPAXnzyJj5LBDCmKRt47rcO&hc_ref=ARTRHsinB4D1JrhvvUxP7KkkY7mt805geesB830_NckWCc1aP5W9uJn1CbMewWgHjr8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAOurp43z7rySJtvtCGjxb3GQZ5rTUIzg9OJB4Sn6ZWg-r2O1PGXtyqOH8bTpLS_O4QwGPNX9lP2tMhP4MDpCND42C65KkAmPDfa2gAYYMODLcdXFPFofk5qC0ny_mtODcgtgCAtJ-uuUb3hdP_Zr-fBGBvzQHxL0dyfsImwRxlw21cq9wIeQa2y5FFva5rVLZsdxPdcxf-4BI5H80PBgWJIayvOo03E9HFpGMRVcClxSWKBwfVrrw2l4f05YSTUAIIiS04m3l-5IgJhH6m9UUZoWGRoZih8h7Bj5mNK9ONAO5wyNEkF6291JmjxyyIaAsNf85PbFDT6khzwKdue-9tjQ
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The paper examines the experience of some foreign charitable organizations that 

raise and allocate funds for health care, such as Hamilton Health Sciences Foundation; 

Phoenix Children's Hospital Foundation; Royal Marsden Cancer Charity. Fundraising 

in healthcare is a well-known and popular activity. The important thing is to ensure 

public funds are not replaced with voluntarily raised or charity funds. 

Another source of funding for health care expenditures is the paid services 

provided in public and municipal health care institutions and higher medical 

educational institutions. The list of such services approved by the Resolution of the 

Cabinet of Ministers of Ukraine No 1138 dated September 17, 1996 is analyzed. 

The paper also focuses on projects implemented by the Center for Public Health 

and funded by governments of other countries, international organizations, including: 

Strengthening Capacity in the HIV/AIDS Treatment in Ukraine under the U.S. 

President's Emergency Plan for HIV/AIDS Relief (PEPFAR); Support for the HIV 

epidemiological surveillance system and the laboratory quality 

management/improvement system of the Ministry of Health of Ukraine, improving the 

use of strategic information and public health capacity building under the U.S. 

President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR); Accelerating Ukraine's  

Progress towards Reducing TB and HIV Burdens; Support to Ukraine for Developing 

a Modern Public Health System; Cooperation with Ukraine in the healthcare sphere; 

Strengthening the Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco 

Control in Ukraine. 

Keywords: health care, medicine, patient, expenditures, budget, financing, 

estimates, Ministry of Health, principles, methods, control, coronavirus, COVID-19, 

pandemic.  
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Система охорони здоров’я 

нашої держави, успадкована з радянського періоду, після набуття незалежності 

України, почала потребувати суттєвих змін, які би відповідали 

євроінтеграційному курсу, потребам як медичних працівників, так і пацієнтів, 

споживачів медичних послуг, фармацевтичної сфери тощо. 

Питання фінансування охорони здоров’я відрізняються особливою 

актуальністю, з огляду на те, що хоча щорічно і зростають відповідні бюджетні 

видатки, але досі не досягли 5 % ВВП України, як того вимагає ч. 5 ст. 4 Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення». Тобто стабільним є бюджетне недофінансування, що обумовлює 

необхідність залучення додаткових ресурсів (фінансова допомога від інших 

країн, міжнародних фінансових організацій, співфінансування, медичне 

страхування тощо). Складається ситуація, коли фінансування публічних 

медичних послуг здійснюється за рахунок публічних і приватних коштів, за 

рахунок бюджетних, запозичених й інших ресурсів.  

Особливо гостро в Україні стоїть питання фінансування заходів і закладів, 

які пов’язані із протидією гострій респіраторній хворобі COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба, коронавірус). 

Йдеться і про запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію 

спалахів, епідемій та пандемій, і про протидію захворюванню, і лікування, і 

реабілітаційні заходи тощо. Це величезний масив роботи не лише медичних 

працівників, а й громадськості, представників релігійних організацій, засобів 

масової інформації, правоохоронних органів тощо. І все потребує фінансування, 

передусім, за рахунок бюджетних коштів.  

Також нині триває процес розроблення Стратегії розвитку сфери охорони 

здоров’я до 2030 року. Наразі невідомо, як положення цього документу 

вирішуватимуть нагальні фінансові проблеми. Окреслені проблеми у сукупності 

з іншими, обумовлюють актуальність цього дисертаційного дослідження. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Національної економічної 

стратегії на період до 2030 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 березня 2021 року № 179, а також тем науково-дослідної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 14 листопада 2018 р. № 5). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації полягає у комплексному 

дослідженні фінансово-правового регулювання видатків на охорону здоров’я. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання:  

– дослідити поняття «здоров’я людини» у міжгалузевому аспекті;  

– проаналізувати особливості становлення та розвитку фінансово-

правового регулювання видатків на охорону здоров’я в Україні; 

– розкрити особливості моделей фінансування охорони здоров’я та 

страхової медицини, на підставі чого викласти авторське бачення найбільш 

прийнятної для України моделі; 

– розглянути поняття, класифікацію, методи фінансування видатків на 

охорону здоров’я, визначити їх особливості; 

– з’ясувати сутність принципів здійснення видатків на охорону здоров’я; 

– проаналізувати видатки бюджетів на охорону здоров’я; 

– розкрити особливості фінансування охорони здоров’я за рахунок 

небюджетних коштів; 

– запропонувати шляхи збільшення та розширення джерел фінансування 

системи охорони здоров’я в Україні; 

– сформулювати пропозиції щодо внесення змін до законодавства України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які складаються у процесі 

фінансово-правового регулювання видатків на охорону здоров’я. 

Предмет дослідження – фінансово-правове регулювання видатків на 

охорону здоров’я.  
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Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

становить система філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів наукового пізнання. Зокрема, діалектичний метод дав змогу дослідити 

зв’язок видатків на охорону здоров’я з іншими публічними видатками 

(підрозділи 1.3, 2.1, 3.1, 3.2). Логіко-семантичний метод сприяв поглибленому 

вивченню понятійного апарату у сфері фінансування охорони здоров’я загалом, 

виявленню тенденцій його розвитку та формулюванню нових понять (підрозділи 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2). Історико-правовий метод було використано під час 

дослідження становлення та розвитку законодавства у сфері фінансування 

охорони здоров’я (підрозділ 1.2, 1.3). Використання порівняльно-правового 

методу дозволило розмежувати форми фінансової участі органів публічної 

влади, міжнародних і недержавних організацій у фінансуванні охорони здоров’я 

як на сучасному етапі, так і у ретроспективі (підрозділи 1.3, 3.2). Формально-

юридичний метод було використано на етапі дослідження норм чинного 

законодавства, обґрунтування висновків та пропозицій щодо внесення змін і 

доповнень до нього (висновки до підрозділів, загальні висновки). Ці та інші 

методи наукових досліджень використовувалися не окремо, а у поєднані. 

Теоретико-методологічну основу дослідження склали праці таких 

представників науки фінансового права, адміністративного та конституційного 

права, цивільного права, теорії права, теорії державного управління, як: 

А. І. Берлач, С. О. Болдіжар, Я. М. Буздуган, Л. К. Воронова, В. О. Галай, 

З. С. Гладун, Н. Л. Губерська, Р. Ю. Гревцова, О. А. Музика-Стефанчук, 

Ю. В. Назарко, А. А. Нечай, О. П. Орлюк, І. Я. Сенюта, О. Л. Сіделковський, 

С. В. Скрипкін, В. Ю. Стеценко, С. Г. Стеценко, О. В. Солдатенко, 

Л. М. Чуприна, Н. Я. Якимчук та інші. Водночас очевидно, що не вистачає 

сучасних досліджень фінансово-правового характеру. 

Нормативну основу дослідження становили Конституція України, закони і 

підзаконні нормативно-правові акти України. 

Емпіричною базою дослідження слугували рішення Конституційного Суду 

України, матеріали судової практики, статистичні дані Міністерства охорони 
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здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Міністерства фінансів 

України, Державної казначейської служби України, Рахункової палати, 

Державної аудиторської служби України, рішення, звіти та інші інформаційні 

матеріали органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних, 

міжурядових, громадських організацій тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація 

є першим комплексним дослідженням фінансово-правового регулювання 

видатків на охорону здоров’я в умовах медичної реформи, у якому, зокрема: 

вперше:  

– комплексно досліджено правові, організаційні, управлінські проблеми 

фінансування видатків на охорону здоров’я в умовах протидії гострій 

респіраторній хворобі COVID-19, спричиненій коронавірусом SARS-CoV-2; 

– визначено, що система принципів, на яких базується здійснення 

видатків (планування, нормативна деталізація видатків, безоплатність, 

безповоротність, цільове спрямування, економне використання коштів, 

ефективне використання коштів, постійний фінансовий контроль), 

взаємозалежна та взаємозумовлена з принципами бюджетного права та 

принципами бюджетної системи, й сформована на підставі загальноправового 

принципу верховенства права, як універсального та всеохопного принципу, який 

стає найважливішим способом та гарантом забезпечення та реалізації прав 

людини, та набуває особливого значення у сфері охорони здоров’я, зокрема при 

здійсненні видатків на охорону здоров’я; 

– аргументовано, що у процесі фінансування видатків на охорону 

здоров’я мають враховуватися всі ресурси: фінансові (бюджетні, донорські, 

благодійні, кредитні, громадські), матеріальні чи майнові (наприклад, 

обладнання), людські; 

– розглянуто фінансову публічно-правову природу відносин у сфері 

фандрейзингу, міжнародних грантів, добровільних благодійних внесків, 

пожертвувань, які спрямовуються на фінансування охорони здоров’я; 
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– запропоновано впроваджувати: критерії та індикатори якості надання 

медичної допомоги, стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при наданні 

медичної допомоги; програми профілактики інфекційних та інших захворювань 

та контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів виконання цих 

програм. Найбільш оптимальним фінансуванням цих заходів є донорські кошти;  

удосконалено:  

– визначення поняття «видатки на охорону здоров’я» як фінансово-

правової категорії, що мають такі характерні риси: є фінансовим інструментом, 

який забезпечує одну з найважливіших соціальних сфер держави; здійснюються 

на підставі спеціального законодавства, яке регулює розподіл (перерозподіл) та 

використання бюджетних коштів; мають цільове спрямування: покликані 

забезпечувати необхідний рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я на 

рівні державних стандартів та нормативів; здійснюються безперервно та на 

безповоротній основі; формуються та спрямовуються спеціальними суб’єктами; 

мають публічний характер, оскільки є предметом розподілу (перерозподілу) та 

використання коштів публічних фондів; 

– доктринальні погляди на критерії класифікації видатків на охорону 

здоров’я. У результаті цього, виокремлено критерії класифікації. Залежно від 

джерела фінансування: видатки на охорону здоров’я за рахунок коштів 

Державного бюджету України; видатки на охорону здоров’я за рахунок місцевих 

бюджетів; видатки за рахунок коштів, отриманих закладами від надання платних 

послуг; видатки за рахунок донорських коштів. Залежно від характеру медичної 

допомоги, виокремлюються видатки на фінансування: 1) екстреної медичної 

допомоги; 2) первинної медичної допомоги; 3) вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги; 4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

5) паліативної медичної допомоги; 6) медичної реабілітації; 7) медичної 

допомоги дітям до 16 років; 8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами. Залежно від економічно-компенсаційного змісту, видатки можна 

поділити на ті, які здійснюються для надання медичної допомоги: безоплатно; з 

подальшим компенсуванням отримувачем медичної допомоги (надання 
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екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України, з обов’язковим поверненням 

державі повної вартості наданих медичних послуг та лікарських засобів у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами чи законами України. Залежно від 

бюджетної класифікації видатків, досліджувані видатки поділяються на: 

програмні; відомчі, функціональні; економічні; 

дістали подальшого розвитку:  

– критерії оцінки здорової людини, практично здорової людини. На 

підставі цього запропоновано у медичних документах уникати висновку про те, 

що пацієнт повністю здоровий/а; 

– особливості становлення та розвитку правового регулювання видатків на 

охорону здоров’я в Україні у різні періоди, що мають свої особливості, зважаючи 

на різні політичні, економічні, фінансові й інші обставини; 

– дослідження світової практики функціонування моделей фінансування 

охорони здоров’я, що загалом співвідносяться із самими системами охорони 

здоров’я; 

– методи фінансування видатків на охорону здоров’я: програмно-цільовий 

метод, бюджетно-кошторисний метод, метод оплати за надані послуги та метод 

фінансування за рахунок донорських коштів; 

– теоретико-прикладні узагальнення принципів здійснення видатків на 

охорону здоров’я, що мають комплексний та інтегрований характер, підґрунтям 

яких є дослідження видатків як економічної й фінансової категорії, правовим 

складником є принципи фінансового права, з урахуванням специфіки сфери 

реалізації; 

– особливості практичного впровадження та функціонування медичного 

страхування та страхової медицини. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

одержані та сформульовані в роботі висновки і пропозиції, мають наукове і 

практичне значення і можуть надалі використовуватися у: 
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– науково-дослідній роботі – для подальших наукових досліджень 

фінансово-правових аспектів фінансування публічних видатків загалом; 

– правотворчій діяльності – з метою удосконалення чинного бюджетного 

й іншого законодавства України (Акт упровадження результатів дисертаційного 

дослідження з Комітету Верховної Ради України з питань правової політики від 

26.08.2020 р.); 

– правозастосовній діяльності – для вдосконалення діяльності органів 

публічної влади, міжнародних, неурядових, благодійних організацій, задіяних у 

сфері охорони здоров’я; 

– освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін 

«Фінансове право», «Правове регулювання публічних фінансів», «Актуальні 

проблеми фінансового права», розроблення відповідних методичних матеріалів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

завершеною науковою роботою, підготовленою шляхом особистого дослідження 

положень чинного законодавства, наукової, навчальної та спеціальної 

літератури, міжнародного та вітчизняного досвіду, а також аналізу судової 

практики. Водночас 

особистий внесок дисертантки у двох опублікованих у співавторстві статтях 

становлять результати її власних наукових досліджень проблем, що стосуються: 

особливостей фінансування системи охорони здоров’я в Україні; сутності 

поняття «здоров’я людини». 

Апробація результатів дослідження. Одержані у процесі дослідження 

висновки, узагальнення і пропозиції оприлюднено на 5 міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

розвитку права та законодавства: наукові дискусії» (м. Львів, 18–19 грудня 

2020 р.); «Актуальні питання реформування правової системи України» 

(м. Дніпро, 2–3 липня 2021 р.); «Сучасне право в епоху соціальних змін» (м. Київ, 

26 лютого 2021 р.); «Проблеми медичного права» (м. Київ, грудень, 2020 р.); 

«Правові проблеми сучасної трансформації охорони здоров’я» (м. Запоріжжя, 

27–28 травня 2021 р.). 
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Публікації. Основні теоретичні положення, висновки, рекомендації і 

пропозиції, сформульовані у дисертації, висвітлено у 12 наукових публікаціях, з 

яких: 7 – статті у фахових виданнях України та інших держав; 5 – тези доповідей 

на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, поданої 

українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних 

у сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 208 сторінок, з них основного тексту – 175 сторінок. 

Список використаних джерел налічує 229 найменувань і займає 26 сторінок. 

Додатки (2 шт.) розміщено на 7 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

СФЕРА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

1.1. Здоров’я людини як найвища соціальна цінність: питання права та 

психології 

 

Згідно із ст. 3 Конституції України здоров’я людини, разом із її життям, 

честю, гідністю, недоторканністю, безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю, тобто мають певну матеріальну або духовну вартість. 

Цікавою є думка про те, що «в цивілізованому суспільстві ідеал здоров’я має 

стати найважливішим елементом загальнонаціональної ідеї. Зрозуміло, що для 

поліпшення здоров’я населення необхідно проводити відповідну державну 

політику, яка має характеризуватися комплексністю й адекватним фінансовим 

забезпеченням» [41, с.56]. Водночас дуже суперечливим є питання «ідеалу 

здоров’я», адже у різних країнах, які можуть бути навіть подібні за своїм 

політичним устроєм, які можуть бути невизнані іншими державами, можуть 

створювати такі умови для життя своїх громадян, які останніми сприймаються 

як належні, як достатні. Громадяни економічно і соціально добре розвинених 

країн сприймають такі умови як неналежні, як такі, що обмежують їх права та 

свободи. Отже, питання «ідеалу здоров’я» не варто використовувати у 

середовищі і тим паче – у законодавстві. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 р. [114] з подальшими змінами та 

доповненнями, здоров’я – це стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Таке законодавче 

положення ґрунтується на положеннях Статуту (Конституції) Всесвітньої 

організації охорони здоров’я від 22 липня 1946 р. [199], де у преамбулі також 

зазначається, що «Володіння найбільш досяжним рівнем здоров’я є одним із 
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основних прав кожної людини незалежно від раси, релігії, політичних 

переконань, економічного чи соціального положення. Здоров’я всіх народів є 

основним фактором у досягненні миру і безпеки і залежить від найбільш повного 

співробітництва окремих осіб і держав. Досягнення будь-якої держави в сфері 

поліпшення та охорони здоров’я є цінністю для всіх». 

Винятково декларативними виглядають положення досліджуваного Статуту 

про те, що «Надання всім народам можливості користування всіма досягненнями 

медицини, психології та споріднених із ними наук, є необхідною умовою 

досягнення вищого рівня здоров’я… Уряди несуть відповідальність за здоров’я 

своїх народів, і ця відповідальність вимагає прийняття відповідних заходів 

соціального характеру і в сфері охорони здоров’я». По-перше, неможливо надати 

всім народам можливості користування всіма досягненнями медицини, якщо ці 

досягнення впроваджені в деяких країнах, а в деяких їх нема, зважаючи на 

відсутність їх фінансування, на брак спеціалістів тощо. По-друге, у світовій 

практиці відсутні приклади реальної відповідальності урядів за здоров’я своїх 

народів. Звісно, можна розглядати питання геноциду як порушення прав 

громадян, проте доволі складно довести такі факти, а в разі визнання таких 

фактів ще складніше притягнути до відповідальності державу, уряд. Звісно, сама 

держава не зацікавлена у тому, щоб її визнавали винною у геноциді (це негативно 

впливає на її світовий імідж) та ще й брати на себе фінансові зобов’язання 

відшкодувати постраждалим їх збитки. 

З огляду на легальні трактування поняття «здоров’я», людина може бути 

визнана здоровою, за умови відсутності у неї хвороб, будь-яких фізичних вад, 

наявності благополуччя (фізичного, психічного, соціального). Можна 

стверджували про нерозривний зв’язок цих умов. 

У медичному форматі існують відносні показники, які при народженні 

людини і протягом її життя, визначають рівень її здоров’я щодо вроджених або 

набутих хвороб, а також показники індивідуального здоров’я (генетичні, 

біохімічні, метаболічні, морфологічні, функціональні, психологічні, соціально-

духовні, клінічні). Незважаючи на таку класифікацію і належність до однієї з 
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груп, людина може відчувати себе здоровою, адже відсутність фізичної 

складової здоров’я людини може замінити інша його складова, наприклад, 

емоційна чи психологічна. Стан здоров’я не є чимось статичним. Це динамічний 

процес, а отже, стан здоров’я може покращуватися або погіршуватися. Кожна 

людина являє собою відкриту динамічну систему – від абсолютного здоров’я до 

граничних із хворобою станів. Отож «здоров’я – це нормальний стан організму, 

який характеризується оптимальною саморегуляцією, повною узгодженістю при 

функціонуванні всіх органів та систем, рівновагою між організмом та зовнішнім 

середовищем за відсутності хворобливих проявів. Тому основною ознакою 

здоров’я є здатність до значної пристосованості організму до впливів 

різноманітних чинників зовнішнього середовища. Завдяки цьому, здоровий 

організм може витримувати значні фізичні та психічні навантаження, не тільки 

пристосовуючись до дії екстремальних чинників зовнішнього середовища, але й 

повноцінно функціонувати в цих умовах. У такий спосіб здоров’я доцільно 

розглядати і як здатність організму активно та повноцінно пристосовуватися до 

змін оточення. Можна стверджувати, що здоров’я – це здатність організму 

перебувати в рівновазі з оточенням. Або: здоров’я – це функціональний стан 

організму людини, який забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову 

працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення 

здорового потомства. Відповідно, здоров’я людини не зводиться до фізичного 

стану, а передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне 

здоров’я. Концепція політики здоров’я збереження – це своєрідна концепція 

якісних змін. Здоровий спосіб життя передбачає виконання певних правил, що 

забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу 

та здоров’я людини. В основі здорового способу життя – індивідуальна система 

поведінки й звичок, що забезпечує людині потрібний рівень життєдіяльності й 

здорове довголіття. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на 

запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й поліпшення 

загального самопочуття людини» [197, с.86-87]. 
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Саме тому здоров’я – це: інтегральна взаємодія трьох статусів: фізичного, 

психічного та соціального; нормальне внутрішньосистемне функціонування 

статусів (фізичного, психічного, соціального) як потенційного базису індивіда, й 

адекватний системно-середовищний їх прояв у соціальній поведінці особистості; 

стан, який забезпечує статико-динамічний речовинно-енергетичний гомеостаз 

організму (фізичне здоров’я), внутрішньосистемний і системно-середовищний 

гомеостаз мозку (психічне здоров’я) та інформаційний і системно-середовищний 

гомеостаз поведінки (соціальне здоров’я) [41, с.52]. Гомеостаз у найбільш 

широкому значені трактуємо як стан рівноваги динамічного середовища, у якому 

відбуваються біологічні процеси. Від лат. gomeostasis, з грец. homoios – 

однаковий, подібний + stasis – стан. 

На думку О. В. Сідей, «це поняття є непридатним для використання у сфері 

права, оскільки носить ідеалістичних характер. Тобто таке визначення можна 

співвідносити з визначенням «ідеальне здоров’я», що може бути головною 

метою, до якої повинна прагнути фізична особа. Крім того, категорії здоров’я 

властиві фізіологічні та патологічні зміни, що може призводити до порушення 

загальних ознак поняття благополуччя. Відсутність хоча б однієї з ознак свідчить 

і про відсутність здоров’я взагалі, як блага. Тобто, якщо фізична особа не 

наділена достатнім соціальним забезпеченням, це свідчить про повну відсутність 

у неї такого блага, як «здоров’я» [188, с.59-60]. 

Термін «благополуччя» є складним поняттям, що використовується у різних 

сферах життєдіяльності людини та різних галузях науки, зокрема, у філософії, 

психології, медицині, соціології, економіці, праві. При цьому благополуччя 

особи є суб’єктивним явищем, що ґрунтується на явищах об’єктивної дійсності. 

Поняття «суб’єктивність» відбиває характеристики внутрішнього світу людини; 

відповідно, коли йдеться про суб’єктивне благополуччя, необхідно особливо 

акцентувати увагу на характер установлення самою людиною (суб’єктом) 

зв’язків між віддзеркалюваними оцінними характеристиками зовнішніх об’єктів 

і явищ, включаючи і об’єктивні ефекти власної поведінки (зовнішні інстанції), і 

характеристиками внутрішнього світу (внутрішні інстанції) [81, с.101]. 
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Термін «суб’єктивне благополуччя» містить у собі когнітивний та 

емоційний компоненти. Саме задоволеність життям, як складова благополуччя, 

відрізняється від нього наявністю оціночного компоненту. Зокрема, поняття 

«задоволеність життям» є більш вузьким та більш конкретним, у порівнянні із 

більш загальним терміном «благополуччя». Знаходячись у тісному взаємозв’язку 

з поняттям «благополуччя», воно характеризується стійкістю, стабільністю, 

комплексністю, системністю і водночас охоплює відносно самостійні аспекти та 

явища… Подальшими перспективами дослідження цієї проблематики називають 

такі: вивчення взаємодії психологічних факторів і життєвих обставин як 

факторів благополуччя, встановлення стратегій досягнення благополуччя, 

обґрунтування механізмів дії різних факторів на різні аспекти благополуччя [87, 

с.113]. 

Вчені виокремлюють такі психологічні ознаки суб’єктивного благополуччя 

особи: 1) суб’єктивність (означає, що суб’єктивне благополуччя існує всередині 

індивідуального досвіду); 2) позитивність виміру (передбачає, що для 

суб’єктивного благополуччя необхідні: відсутність негативних чинників, що 

характерно для більшості визначень психічного здоров’я; наявність певних 

позитивних показників); 3) глобальність виміру (означає, що суб’єктивне 

благополуччя зазвичай передбачає глобальну оцінку усіх аспектів життя 

особистості в період від декількох тижнів до десятків років). Дійсно, суб’єктивне 

ставлення особи до навколишнього середовища, до життя, змін навколо впливає 

на задоволення власним життям. Окрім цього, суб’єктивне благополуччя особи 

є складним соціально-психологічним утворенням, що включає емоційні, 

когнітивні і конативні компоненти, формується в процесі соціально-

психологічної діяльності, в системі реальних ставлень особи до об’єктів 

навколишньої дійсності і складається на основі соціально-психологічних 

настанов, цінностей, стратегій поведінки. Когнітивний компонент суб’єктивного 

благополуччя виникає при цілісній відносно несуперечливій картині світу у 

суб’єкта, розумінні поточної життєвої ситуації. Дисонанс у когнітивну сферу 

особистості вносить суперечлива інформація, сприйняття ситуації як 
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невизначеної, інформаційна або сенсорна депривація. Емоційний компонент 

суб’єктивного благополуччя проявляється як переживання, що об’єднує почуття, 

які обумовлені успішним (чи неуспішним) функціонуванням усіх сторін 

особистості. Дисгармонія у будь-якій сфері особистості зумовлює одночасно й 

емоційний дискомфорт. Саме у ньому досить повно відбито неблагополуччя в 

різних сферах особи [81, с.100]. 

Також науковці пропонують розуміти суб’єктивне благополуччя як 

«динамічну когнітивно-емоційну оцінку людини якості власного життя загалом 

та окремих його сфер, яка формується на основі об’єктивних (умов життя та 

діяльності, задоволеності базових потреб, стану здоров’я тощо) чинників, 

сприйнятих і засвоєних особистістю, з урахуванням її індивідуально-

типологічних особливостей (темпераменту і характеру, спрямованості 

особистості, особливостей самооцінки та самосприйняття, сенсожиттєвих та 

ціннісних орієнтацій та ін.)» [38, с.296]. 

На підставі викладеного можна констатувати, що задля відчуття 

благополуччя, особа має переживати позитивні моменти життя, позитивні 

емоції, що упереджують, чи мінімізують виникнення депресивних емоційних 

станів. Важливо також, щоб особа формувала в собі і всіляко спряла формуванню 

суб’єктивного благополуччя. З поняттям «суб’єктивне благополуччя» тісно 

пов’язані такі поняття, як «щастя» (своєрідного психоемоційного стану 

цілковитого задоволення життям, поєднане із природною радістю, без 

використання стимулюючих ліків), «психологічне благополуччя», «здоров’я». 

Не випадково «конкретним утіленням суб’єктивного благополуччя є 

психологічне здоров’я. Як і психологічне благополуччя, психологічне здоров’я 

розглядаємо як подальший етап після переживання суб’єктивного благополуччя. 

У різних сферах свого життя людина відображає те, що вона хотіла б мати, і у 

такий спосіб отримує стимул для подальшого зростання, розвитку себе як 

особистості, втілення свого потенціалу, що відображається у феноменах 

психологічного благополуччя і психологічного здоров’я. Їхня відмінність 

полягає у рівні вияву: психологічне благополуччя – це суб’єктивна позиція 
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людини щодо можливості та міри втілення її потенціалу, тоді як психологічне 

здоров’я є реальним, об’єктивним виявом суб’єктивного благополуччя. Окрім 

цього, зв’язок психологічного здоров’я та суб’єктивного благополуччя має і 

зворотний бік: реалізувавши на певному етапі себе як особистість, результат цієї 

реалізації стає її об’єктивною реальністю, до якої, окрім цього, формується певне 

ставлення. Отож суб’єктивне благополуччя є «наслідком» психологічного 

здоров’я, будучи одним із його вимірів» [38, 300-301]. 

Звісно, окрім легальних трактувань поняття «здоров’я», є численні 

доктринальні визначення, з-поміж яких домінують такі, що вказують на: 

1) нормальну функцію організму на всіх рівнях його організації; 2) нормальне 

протікання фізіологічних і біохімічних процесів, які сприяють індивідуальному 

виживанню і відтворенню; 3) динамічну рівновагу організму і його взаємодію з 

довкіллям; 4) здатність до повноцінного виконання основних соціальних 

функцій, участь у соціальній діяльності і суспільно корисній праці; 5) здатність 

організму пристосовуватися до постійно змінних умов існування в довкіллі, 

здатність підтримувати постійність внутрішнього середовища організму, 

забезпечуючи нормальну життєдіяльність; 6) відсутність хвороби і хворобливих 

змін; 7) повне фізичне, духовне, розумове і соціальне благополуччя, гармонійний 

розвиток фізичних і духовних сил [168, с.153-154]. Тобто є чимало визначень, в 

яких акцентовано увагу на тих чи інших проявах людського здоров’я.  

Отже, з правового погляду здоров’я, точніше – об’єктом права на здоров’я, 

є немайнове благо «здоров’я фізичної особи», зважаючи на те, що власне 

здоров’я є об’єктом нематеріального світу. Примітно, що норми різних галузей 

права (конституційного, адміністративного, фінансового, кримінального, 

цивільного права) так чи інакше регулюють питання, пов’язані із реалізацією, 

охороною та захистом права на здоров’я. У такий спосіб ще раз підкреслюється 

конституційне положення про те, що здоров’я є однією з найвищих соціальних 

цінностей у нашій державі. 

Здоров’я має бути стратегічним напрямом життя людини, за допомогою 

чого забезпечується підвищення життєстійкості організму, природний опір 
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організму стресовим явищам і депресивним станам. І тут слід враховувати, що 

стан здоров’я визначається кількісними та якісними медичними показниками. 

Відсутність таких показників, небажання чи визначення особою за непотрібне їх 

знати, зовсім не означає, що людина є здоровою. Про здоров’я треба думати, про 

нього слід піклуватися. Але це вже питання суб’єктивного ставлення особи до 

самої себе. Водночас особа має усвідомлювати, що власним здоров’ям можна не 

займатись (у разі виникнення якихось хвороб – не лікуватися), доти, допоки це 

не шкодить інтересам інших. Наприклад, Кримінальний кодекс України 

передбачає кримінальну відповідальність за: зараження вірусом імунодефіциту 

людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (йдеться про свідоме 

поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини 

чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя 

людини) – ст. 130; зараження венеричною хворобою (зараження іншої особи 

венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби) – 

ст. 133. 

Фахівці стверджують, що для багатьох країн світу серйозні проблеми в сфері 

охорони здоров’я пов’язані з демографічними й епідеміологічними зрушеннями, 

посиленням соціально-економічної нерівності, дефіцитом ресурсів, розвитком 

технологій і потребами населення, які постійно зростають (наприклад, приріст 

населення не завжди контролюється, не ведеться перепис населення, що не дає 

змоги правильно розрахувати потреби громадян у медичних послугах. – Д. З.). 

Ці проблеми особливо загострилися в умовах сучасної економічної ситуації. 

Експерти ВООЗ, у співпраці з представниками сфери охорони здоров’я 

європейського регіону, закликають керівництво країн до запровадження 

державних програм збереження здоров’я населення та доступності послуг в 

умовах економічної кризи. Світова спільнота робить спроби об’єднати зусилля 

задля подолання глобальних проблем, спрогнозувати майбутнє людства, 

уникнути загроз його існуванню [197, с.10]. Примітно, що українська влада 

прислухається до таких рекомендацій. Зокрема, в Україні запроваджено 

програму державних фінансових гарантій, програму «Доступні ліки» тощо. 
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У монографії «Політичні аспекти охорони здоров’я: на перетині 

глобального і локального» Т.В. Семигіна дійшла висновку: сучасна політика 

охорони здоров’я ґрунтується на тому, що уряди країн несуть відповідальність 

за стан здоров’я населення, а не лише за стан та фінансування системи надання 

медичної допомоги. Політика охорони здоров’я є одним із способів легітимації 

влади і оперує нормативними (ціннісними) уявленнями про здоров’я як бажаний 

рівень соціально-демографічних показників [185, с.26]. Однак відповідальність 

має бути двостороння. Тобто відповідати має як сама держава, так і її громадяни. 

Нехтування приписами і рекомендаціями, наприклад, МОЗ України, щодо 

поводження у період карантину, щодо вакцинації тощо, призводило до зростання 

кількості захворювань на COVID-19. Тут не абияке значення має рівень 

свідомості, соціальної відповідальності громадян. 

У наукових колах уже тривалий час обговорюється питання щодо 

визначення поняття «здорова людина», критеріїв здорової людини. Інколи 

виділяють такі основні ознаки здорової людини: нормальне функціонування 

організму на всіх рівнях його організації – клітинному, гістологічному, 

органному тощо. Нормальний перебіг фізіологічних і біохімічних процесів, що 

сприяють індивідуальному виживанню і відтворенню; динамічна рівновага 

організму, його функцій і факторів зовнішнього середовища або статична 

рівновага (гомеостаз) організму і середовища. Критерієм оцінки рівноваги є 

відповідність структур і функцій організму навколишніх умов; здатність до 

повноцінного виконання соціальних функцій, участь у соціальній діяльності та 

суспільно корисній праці; здатність людини пристосовуватися до постійно 

мінливих умов існування в навколишньому середовищі (адаптація) [197, с.85]. 

Звісно, в різних регіонах, для різних демографічних, гендерних (за статтю, віком) 

груп ці критерії різнитимуться. У контексті цього прийнятною є думка 

А. П. Погосян про доцільність оперування терміном «практично здорова 

людина», тобто така, в якої відхилення від норми, що спостерігаються в 

організмі, не позначаються на її самопочутті [120, с.17]. З огляду на це, доречно 

у різного типу медичних документах робити записи «практично здоровий/а». Це, 
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по-перше, відповідає реальному стану речей. По-друге, убезпечить лікарів від 

можливих оскаржень їх висновків і довідок. Оскільки, скажімо, сімейний лікар 

не може повністю оцінити стан організму пацієнта і тому його запис із поміткою 

«здоровий/а» не відповідає дійсності. 

 

1.2. Становлення та розвиток правового регулювання видатків на охорону 

здоров’я в Україні у ХХІ ст. 

 

Становлення та розвиток правового регулювання видатків на охорону 

здоров’я в Україні у різні періоди має свої особливості, що обумовлено різними 

політичними, економічними, фінансовими й іншими обставинами.  

У цьому підрозділі ми розглянемо відносно сучасний етап правового 

регулювання таких видатків. 

На початку 2000-х рр. в Україні розпочинається своєрідний бум прийняття 

кодексів: БК України, КК України, ЦК і ГК України, ПК України, МК України 

тощо. Для нас особливе значення має, передусім, БК України 2001 р. і його нова 

редакція 2010 р. Саме у цьому документі містяться норми щодо фінансування 

охорони здоров’я, щодо розподілу видатків між бюджетами, медичної субвенції, 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я тощо. Детальніше 

відповідні норми ми розглядатимемо в інших підрозділах.  

На виконання Указу Президента України від 27 квітня 2011 р. № 504/2011 

«Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження 

Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» та відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 704 «Про 

скорочення кількості та укрупнення державних цільових програм» МОЗ 

України, розроблено, а Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

31 жовтня 2011 р. № 1164-р схвалено Концепцію Загальнодержавної програми 

«Здоров’я – 2020: український вимір» [156]. 
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Розроблення та прийняття цієї програми обумовлено необхідністю змін до 

підходу організації та планування медико-санітарної допомоги, яка мала би бути 

спрямована на детермінанти здоров’я і відповідати сучасним підходам, 

викладеним у «Новій європейській політиці в охороні здоров’я «Здоров’я – 

2020», що була запропонована у вересні 2008 р. на шістдесятій сесії 

Європейського регіонального комітету ВООЗ. Її мета – прискорити прогрес 

досягнення максимального потенціалу здоров’я у Європейському регіоні до 2020 

р., шляхом вирішення ключових завдань сфери охорони громадського здоров’я 

та політики охорони здоров’я [66]. 

Цільові показники для політики «Здоров’я – 2020» мали відповідати 

принципу «SMART», тобто мати такі характеристики: 

 конкретність (Specifie); 

 вимірність (Measureables); 

 досяжність (Achievables); 

 адекватність (Relevant); 

 прив’язка до календарних термінів (Тime-bound). 

Було визначено такі сфери формування цільових показників, що 

відповідають підходу «Здоров’я – 2020»: 

 стратегічне керівництво в інтересах здоров’я і благополуччя; 

 вплив на соціальні детермінанти і скорочення нерівностей у випадку 

охорони здоров’я; 

 інвестування в інтересах здорових людей і розширення можливостей 

місцевих громад; 

 вплив на системний фактор ризику – скорочення основного тягаря 

хвороб; 

 створення здорового та сприятливого середовища (включаючи 

скорочення впливу чинників ризику), і формування з цією метою необхідних 

ресурсів; 
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 зміцнення систем охорони здоров’я, орієнтованих на потреби кожної 

людини [66]. 

У Загальнодержавній програмі «Здоров’я – 2020: український вимір» 

чимало уваги приділено питанням психічного здоров’я. Вражають ті обставини, 

що багато років поспіль спостерігається «тенденція до погіршення стану 

психічного здоров’я молодих людей…» [66]. Загалом лише у 2017 р. нарешті не 

лише звернули увагу, але й почали здійснювати певні кроки у виправленні 

помилок, зроблених у минулому. Зокрема, у 2017 р. схвалено Концепцію 

розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року [158] 

(спочатку планувалося схвалити цю Концепцію на період до 2025 р.). Однак 

відсутність постанови Уряду, якою мав бути затверджений механізм реалізації 

цієї Концепції, зводила нанівець задекларовані ідеї поліпшення стану охорони 

здоров’я в нашій країні. Позитивно, що у 2020 р. в Україні розпочався 

чотирирічний україно-швейцарський проєкт «Психічне здоров’я для України» 

(Mental Health for Ukraine (MH4U), спрямований на поліпшення якості та 

доступності допомоги людям з психічними розладами. Станом на липень 2020 

р., в Україні 8,1 млн людей потребують ефективних послуг у сфері психічного 

здоров’я, але необхідну допомогу отримують лише 1,6 млн людей [198]. 

Мета проєкту «Психічне здоров’я для України» – покращити якість і 

доступність допомоги для людей з психічними розладами та підвищити 

рівень обізнаності українців про психічне здоров’я, а також знизити рівень 

стигми щодо людей з психічними розладами. Проект складається з трьох 

компонентів і спрямований на: роботу з національними та регіональними 

інституціями, які координують охорону психічного здоров’я; покращення якості 

та доступності надання послуг у сфері психічного здоров’я; комунікації з 

населенням, аби українці були обізнані у темі психічного здоров’я та щодо 

способів запобігання проблем із психічним здоров’ям. Проект впроваджується 

Консалтинговою групою GFA у співпраці з Громадською організацією 

«Implemental», Університетською психіатричною лікарнею Цюриха, 

Українським католицьким університетом за підтримки Посольства Швейцарії в 
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Україні в контексті стратегії вдосконалення системи охорони здоров’я та 

підтримки реформи української системи психічного здоров’я [155]. 

Типова форма плану розвитку закладу охорони здоров’я, затверджена 

наказом МОЗ України від 31 липня 2020 р. № 1742 [149], містить Розділ ІІІ 

«Програма фінансово-економічної діяльності» і передбачає такі заходи: оцінка 

стану фінансування ЗОЗ за 2018–2020 рр.; аналіз реалізації програми медичних 

гарантій: перелік пакетів медичних послуг та суми фінансування, на які укладено 

договори з НСЗУ; очікуваний обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на 

фінансування ЗОЗ, заходів за рахунок місцевих бюджетів; очікуваний обсяг 

коштів, що можуть бути спрямовані на фінансування ЗОЗ за рахунок 

недержавних інвестицій, спонсорських внесків, благодійних пожертв та грантів, 

коштів міжнародної технічної допомоги, страхових компаній та інших джерел; 

обґрунтування необхідності капітальних інвестицій у ЗОЗ (закупівля 

обладнання, будівництва, ремонт приміщень тощо); розроблення моделі 

впровадження платних послуг; оцінка рівня енергоспоживання будівель ЗОЗ та 

планування заходів щодо підвищення їх енергетичної ефективності. Йдеться, 

ймовірно, про внутрішні заходи, що мають забезпечувати насамперед власними 

силами ЗОЗ у процесі медичної реформи на будь-якій її стадії. 

Ще у 2015 р. українську систему охорони здоров’я характеризували так: 

 Україна суттєво відстає від деяких сусідніх європейських країн за 

такими показниками, як тривалість життя і смертність. Основними 

передумовами високого рівня смертності є такі фактори ризику: паління, зайва 

вага, брак фізичного навантаження, надмірне вживання алкоголю, невирішені 

проблеми стосовно поширення інфекційних захворювань і високого рівня 

травматизму; 

 Україна витрачає значну частину ВВП на послуги охорони здоров’я, 

проте рівень ВВП на душу населення в Україні є нижчим, ніж у більшості 

європейських країн; 
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 система охорони здоров’я в Україні є громіздкою та застарілою і 

базується на моделі Семашко з жорсткими процедурами управління та 

фінансування [100]. 

Тобто було очевидним, що система охорони здоров’я України, яка існувала 

на той час, все-таки потребувала суттєвих змін, які би відповідали 

євроінтеграційному курсу, потребам як медичних працівників, так і пацієнтів, 

споживачів медичних послуг. 

У Національній стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні 

на період 2015–2020 рр. наголошувалося на необхідності перерозподілу наявних 

ресурсів і підвищення ефективності системи. Джерелом більшої частини 

фінансування мали залишитися надходження від загального оподаткування із 

поступовим зменшенням готівкових платежів пацієнтів. Цільові податки 

(курсив авт. – Д. З.) на алкоголь/тютюн та шкідливі для здоров’я продукти 

повинні пропонуватися як додаткове джерело грошових ресурсів, асигнованих, 

передусім, на відшкодування (реімбурсацію) ліків та розвиток первинної 

медичної допомоги. Пропонувалося також у короткостроковій перспективі 

зростання ефективності використання коштів, оскільки держава мала відійти від 

прямого управління фінансуванням закладів охорони здоров’я, які надаватимуть 

послуги на основі договору і узгоджених схем відшкодування. Увагу привернуло 

словосполучення «цільові податки». Так, згідно з ч. 1 ст. 6 ПК України: 

«Податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету або на 

єдиний рахунок, що справляється з платників податку відповідно до цього 

Кодексу». З теорії податкового права відомо про таку ознаку податку, як його 

нецільовий характер. Тобто за своєю правовою природою податки не мають і не 

повинні мати цільового характеру. 

Питання тендерів і закупівель у Національній стратегії також підіймалися. 

З’ясовано, що на практиці «одним із найбільш відомих та швидких способів 

вирішення серйозних проблем, пов’язаних із корупцією при закупівлі більшості 

лікарських засобів, є аутсорсинг міжнародних організацій, що виконують такі 

завдання на замовлення уряду. Це рішення приносить і економічні переваги, з 
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огляду на обсяг закупівель, що проводять міжнародні організації (наприклад, 

ЮНІСЕФ є найбільшим у світі покупцем вакцин, а ВООЗ може забезпечити 

пільгові ціни на окремі препарати). Закупівля фармацевтичної продукції, однак, 

є лише малою частиною усієї системи закупівель, яка повинна існувати у 

державі». Також передбачено створення спеціального національного агентства з 

питань фінансування охорони здоров’я як недержавної напівавтономної 

структури на чолі з правлінням із представників Уряду та інших компетентних 

сторін [100]. Функціонал такого агентства на сьогодні, ймовірно, розподілено 

між НСЗУ та ДП «Медичні закупівлі України». 

Також планувалося запровадити механізми оплати, що мають забезпечувати 

стимули для медичних працівників реагувати на потреби пацієнтів, не 

залишаючи жодного без відповідної допомоги, при цьому досягаючи 

ефективності та економії витрат... У рамках спеціалізованої та стаціонарної 

медичної допомоги пропонувався принцип «гроші йдуть за пацієнтом». Першим 

кроком у реформі системи фінансування на перехідний період є запровадження 

глобального бюджету для лікарень із подальшим переходом до системи оплати 

за пролікований випадок [100]. Очевидно, що йдеться про запровадження 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення. 

У 2015 р. до БК України було внесено зміни – доповнено ст. 1034 «Медична 

субвенція», відповідно до якої медична субвенція спрямовується на визначені у 

БК України видатки місцевих бюджетів, для оплати поточних видатків, окрім 

видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Детальніше про ці 

видатки йтиметься в інших підрозділах цього дослідження. 

Обсяги медичної субвенції затверджуються у законі про Державний бюджет 

України окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів 

і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст 

республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) 

бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад. Формула розподілу 

обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
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затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 618 

[150]. У цій формулі враховуються, зокрема, такі параметри: 

1) кількість населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

2) коригуючі коефіцієнти, що враховують відмінності у вартості надання 

медичної допомоги; 

3) особливості надання медичної допомоги у гірських населених пунктах. 

При цьому у складі зазначеної субвенції передбачається резерв коштів, 

обсяг якого не може перевищувати 1 % загального обсягу субвенції. 

Кабінет Міністрів України здійснює розподіл резерву медичної субвенції та 

може визначати напрями використання таких коштів. 

З метою подальшого формування оновленого законодавства, у Верховній 

Раді України було зареєстровано проект Закону України «Про засади державної 

політики охорони здоров’я» (від 17.07.2015 р. № 2409а), який мав визначати 

правові, економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної 

політики охорони здоров’я як складової частини внутрішньої політики та 

національної безпеки України [162]. Однак після чотирьох років опрацювання 

проект було відкликано 29 серпня 2019 р. 

Знаковими для України можемо вважати 2016 і 2017 рр. Зокрема, наступним 

кроком у розвитку правових основ регулювання фінансових відносин у сфері 

охорони здоров’я стали Урядова програма реімбурсації «Доступні ліки», 

схвалення Концепції реформи системи фінансування охорони здоров’я 

30 листопада 2016 р. [157].  

У 2017 р. прийнято прогресивні для вітчизняної охорони здоров’я закони: 

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19 жовтня 2017 р.; Закон України «Про підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14 листопада 

2017 р. Далі – на виконання положень законів щорічно затверджуються порядки 

реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на відповідний 

рік. 
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Отже, у жовтні 2017 р. було закріплено певною мірою революційну модель 

фінансування охорони здоров’я в Україні. Йдеться про прийняття Закону 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» від 19 жовтня 2017 р. Цей Закон заклав правову та політичну основу 

для впровадження нових механізмів фінансування всієї вітчизняної системи 

охорони здоров’я. 

Важливим етапом у процесі реформування фінансування охорони здоров’я 

в Україні та на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» стало створення Національної служби 

здоров’я України (далі – НСЗУ), що є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері 

державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.  

До створення НСЗУ у МОЗ велися дискусії на предмет того, у якому форматі 

такий орган має діяти: як структурний підрозділ МОЗ; як центральний орган 

виконавчої влади (ЦОВВ); державне некомерційне підприємство; 

позабюджетний цільовий фонд (некомерційна самоврядна організація). У 

підсумку вирішити, що ЦОВВ буде найкращим форматом для нового єдиного 

замовника, що фінансуватиметься із загальної системи оподаткування за рахунок 

коштів державного бюджету. Для забезпечення фіскальної дисципліни, будуть 

прийняті елементи регулювання, що застосовуються до Пенсійного фонду 

України [208]. 

Положення про НСЗУ було затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 грудня 2017 р. № 1101 [160]. Основними завданнями НСЗУ 

визначено такі: 

1) реалізація державної політики у сфері державних фінансових гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою державних гарантій 

медичного обслуговування населення (програма медичних гарантій); 

2) виконання функцій замовника медичних послуг та лікарських засобів за 

програмою медичних гарантій; 
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3) внесення на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозицій щодо 

забезпечення формування державної політики у сфері державних фінансових 

гарантій медичного обслуговування населення. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» для НСЗУ 

на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення, передбачено 88 881 692,7 тис. грн. 

До створення НСЗУ загальномедичні субвенції охоплювали профілактику 

захворювань, первинну медичну допомогу, амбулаторні та стаціонарні медичні 

послуги. Розмір медичної субвенції розраховувався як частка від державного 

бюджету та розподілявся на кожну адміністративну одиницю на основі 

капітаційної формули, використовуючи чисельність населення та різницю у 

забезпеченні послугами (коефіцієнт для гірських районів був вищим). Близько 

третина субвенції перераховувалася до обласних бюджетів, а решта виділялася 

на громади1, райони чи міста. У 2018 році кількість адміністративних одиниць 

складала 1 288 (наприклад, райони, муніципалітети, області та громади), кожна 

з яких створювала пули ресурсів, що фінансувалися з бюджету, при цьому вони 

були адміністративно децентралізовані і територіально накладалися один на 

одного. Це призвело до дублювання послуг та неефективного використання 

ресурсів. Центральний уряд фінансував основну частину медичних послуг, 

шляхом медичних субвенцій, які у період 2015–2019 рр. становили в середньому 

77 % від державних витрат на охорону здоров’я. Місцеві органи самоврядування 

фінансували решту за рахунок власних ресурсів [208]. 

Нова (реформаційна) система фінансування сфери охорони здоров’я за 

участі НСЗУ, передбачає перехід від фінансування закладів охорони здоров’я, 

значною мірою лікарень, виходячи із кількості ліжок та персоналу тощо, до 

фінансування, що передбачає надходження коштів від НСЗУ за конкретно надані 

медичні послуги. Деякі лікарні зменшують кількість персоналу, перелік надання 

послуг, перепрофілюються, що називається оптимізацією. Деякі заклади 

                                                             
1 Громади – це одиниці місцевого самоврядування від міст до сіл та селищ в Україні, 

нижче рівня району. 
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навпаки – після оптимізації, мають змогу і достатньо потужностей, щоб надавати 

більше послуг, що, відповідно, надаватиме закладу більше надходжень. Також 

передбачається автономізація надавачів медичних послуг, що, певною мірою, 

може нести фінансовий ризик перевищення бюджету, і потребуватиме 

посилення нагляду та підтримки органів місцевого самоврядування як власників 

[208]. 

Примітно, що за тісної співпраці з міжнародними експертами та іноземними 

фахівцями, вітчизняна система охорони здоров’я та її правове регулювання 

поступово адаптуються щонайменше до європейських стандартів. Це також 

обумовлено тим, що наша країна обрала шлях євроінтеграції, а отже, адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС, і впевнено крокує ним. 

Зокрема, в Угоді про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яку укладено в 

м. Люксембург 14 червня 1994 р. і яка набрала чинності 1 березня 1998 р. [206], 

ратифікованій Законом від 10 листопада 1994 р., і яка втратила чинність на 

підставі Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, передбачалося:  

– співробітництво в цивільному ядерному секторі (ст. 62): «Сторони 

співпрацюють, зокрема на міжнародних форумах, у вирішенні проблем, що 

виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи; співробітництво, зокрема, може 

включати… медичні проблеми, пов’язані з впливом наслідків ядерних аварій на 

стан здоров’я населення»;  

– співробітництво з питань навколишнього середовища (ст. 63): «З огляду 

на Європейську енергетичну хартію та Декларацію конференції, яка відбулася в 

Люцерні у 1993 році, Сторони розвивають та зміцнюють співробітництво між 

ними у сфері охорони навколишнього середовища та охорони здоров’я»; 

– співробітництво в соціальній галузі (ст. 71): «Що стосується охорони 

здоров’я та безпеки, то Сторони розвивають співробітництво між ними з метою 

поліпшення рівня охорони здоров’я та безпеки працівників. Співробітництво, 
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значною мірою, передбачає: освіту та підготовку з питань охорони здоров’я та 

безпеки, причому головна увага має приділятися секторам діяльності високого 

ризику; дослідження в галузі розвитку бази знань стосовно умов праці та 

здоров’я і безпеки працівників». 

З огляду на це, доцільно пригадати Загальнодержавну програму адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затверджену 

відповідним Законом України від 18 березня 2004 р. [138] (далі – Програма), де 

передбачено, що на першому етапі виконання Програми пріоритетними 

сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, є, зокрема, 

охорона здоров’я та життя людей. Очевидно, що ці питання були пріоритетними 

на початку євроінтеграційного шляху, а також є актуальними і нині, особливо в 

умовах пандемії. 

У контексті цього доречно зосередити увагу на положення згаданої вище 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, 

з іншої [205], за якою Україна взяла на себе зобов’язання розвивати 

співробітництво в сфері охорони здоров’я, з метою підвищення рівня його 

безпеки та захисту здоров’я людини, як передумови сталого розвитку та 

економічного зростання (ст. 426 Угоди). Глава 22 Угоди має назву «Громадське 

здоров’я». Згідно зі ст. 427 Угоди співробітництво, зокрема, охоплює такі сфери: 

a) зміцнення системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема 

шляхом упровадження реформ, подальшого розвитку первинної медико-

санітарної допомоги та навчання персоналу; 

b) попередження і контроль над інфекційними хворобами, такими як 

ВІЛ/СНІД і туберкульоз, підвищення готовності до ризику спалахів 

високопатогенних хвороб та імплементацію Міжнародних медико-санітарних 

правил; 

c) попередження та контроль за неінфекційними хворобами, шляхом обміну 

інформацією та найкращими практиками, пропагування здорового способу 

життя, визначення основних детермінант здоров’я та проблем у сфері охорони 
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здоров’я, наприклад, здоров’я матері і дитини, психічне здоров’я, алкогольна, 

наркотична та тютюнова залежність, зокрема імплементація Рамкової конвенції 

з контролю над тютюном 2003 року; 

d) якість та безпечність субстанцій людського походження, зокрема крові, 

тканини та клітин; 

e) інформація та знання у сфері охорони здоров’я, зокрема, керуючись 

підходом «охорона здоров’я у всіх політиках держави». 

Україна також взяла на себе зобов’язання поступово наближувати своє 

законодавство та практику до принципів acquis ЄС, зокрема у сфері інфекційних 

хвороб, служб крові, трансплантації тканин і клітин, а також тютюну  

(ст. 428 Угоди). 

На виконання положень Угоди, Розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2016 р. № 1002-р схвалена Концепція розвитку системи 

громадського здоров’я [159]. Питанням фінансування системи громадського 

здоров’я у Концепції також приділено увагу:  

Радянська система охорони здоров’я в Україні зберіглася майже у 

незмінному стані. Успадкована з радянського періоду комплексна модель 

Семашка, за якої вся сфера охорони здоров’я належала до державної власності 

та фінансувалася державою, була спрямована на утримання лікарень, 

характеризувалася фрагментарним управлінням, зосередженим переважно на 

лікуванні нетяжких гострих станів та фактичною відсутністю профілактики. 

Система майже ігнорувала потреби здорового населення, що не давало змоги 

стримувати та системно впливати на підвищення рівня неінфекційних 

захворювань… 

 …На регіональному рівні існують центри здоров’я, які повинні виконувати 

окремі функції у сфері громадського здоров’я, однак через недостатнє 

фінансування, а також відсутність координуючої установи, такі центри не 

інтегровані до загальної системи громадського здоров’я… 

…Фінансування сфери охорони здоров’я залишається неефективним. 

Постійне недофінансування державних програм призводить, зокрема, до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_001
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/897_001
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суттєвого зниження рівня вакцинації населення. Виконання програм боротьби з 

ВІЛ-інфекцією/СНІДом та туберкульозом залежить від допомоги, що надається 

міжнародними донорами. Водночас значні ресурси витрачаються на утримання 

інфраструктури Держсанепідслужби та інших профілактичних закладів охорони 

здоров’я, а не на їх фінансування, з урахуванням результатів діяльності… 

Вирішення проблем передбачається здійснити шляхом, зокрема: 

а) визначення пріоритетів у сфері громадського здоров’я для забезпечення їх 

першочергового фінансування; б) запровадження механізмів фінансування 

системи громадського здоров’я, забезпечення прозорості та підзвітності 

використання доступних ресурсів; в) удосконалення механізмів фінансування та 

консолідація державних ресурсів для системи громадського здоров’я, що 

передбачає: 

– залучення додаткових коштів за рахунок джерел, не заборонених 

законодавством (ймовірно, тут акцент робиться на коштах міжнародних 

організацій. – Д. З.); 

– додаткове фінансування регіональних ініціатив у сфері громадського 

здоров’я, шляхом проведення відкритих конкурсів на засадах конкуренції та 

відбору найкращих пропозицій; 

– формування державної політики, з урахуванням принципів державно-

приватного партнерства для вирішення соціально значущих питань у сфері 

громадського здоров’я; 

– оптимізацію ресурсів, зокрема фінансових, які спрямовувалися на 

утримання інфраструктури, за рахунок запровадження сучасних технологій та 

методів роботи, а також вирішення питання щодо можливої передачі 

лабораторних центрів МОЗ на обласному та районному рівнях до спільної 

власності територіальних громад; 

– запровадження механізмів функціонування, зокрема фінансування, 

лабораторних підрозділів закладів охорони здоров’я незалежно від форми 

власності та підпорядкування як єдиної мережі, з метою реагування на загрози у 
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сфері громадського здоров’я, зокрема міжрегіональних (міжобласних) 

лабораторних центрів. 

Реалізація цієї Концепції сприятиме: 

1) створенню системи формування державної політики у сфері 

громадського здоров’я, що передбачає: 

– формування Верховною Радою України основ державної політики у сфері 

громадського здоров’я, шляхом закріплення на законодавчому рівні засад 

функціонування системи громадського здоров’я, визначення її основних 

напрямів, пріоритетів і завдань, установлення нормативів і обсягів бюджетного 

фінансування, затвердження загальнодержавних програм у сфері громадського 

здоров’я; 

– розроблення органами місцевого самоврядування місцевих і регіональних 

комплексних та цільових програм з вирішення пріоритетних завдань у сфері 

громадського здоров’я; 

2) визначенню ефективних механізмів фінансування системи громадського 

здоров’я, зокрема: 

– фінансуванню системи громадського здоров’я за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування, міжнародної 

технічної допомоги, благодійних фондів та інших джерел, не заборонених 

законодавством, шляхом оплати робіт у сфері громадського здоров’я, залученню 

висококваліфікованого персоналу для виконання завдань та функцій у сфері 

громадського здоров’я, створенню конкурентоспроможного середовища для 

розвитку наукових розробок у сфері громадського здоров’я; 

– використанню фінансових ресурсів для розвитку інфраструктури або 

закупівлі необхідних робіт і послуг, шляхом моделювання процесів, проведення 

аналізу і прогнозування їх економічної ефективності, а також їх впливу на 

функціонування системи громадського здоров’я; 

– залученню інвестицій у систему громадського здоров’я за результатами 

аналізу загального обсягу витрат на використання обладнання протягом строку 

його експлуатації (Full Cost of Ownership); 
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– розробленню Центром громадського здоров’я МОЗ моделей фінансування 

функцій у сфері громадського здоров’я та підготовці ним пропозицій щодо 

фінансового забезпечення таких функцій, з урахуванням можливостей наявної 

інфраструктури; 

– фінансуванню надання послуг у сфері громадського здоров’я, шляхом 

закупівель таких послуг; 

– фінансуванню виконання програм у сфері громадського здоров’я на 

регіональному рівні за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів у 

порядку, визначеному законодавством…». 

Дійсно, бачимо чимало положень, які стосуються фінансування, проте їх 

реалізація виявилася вкрай складною. Зокрема, у Плані заходів щодо реалізації 

Концепції розвитку системи громадського здоров’я, затвердженому 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 560-р. 

[143], передбачено розробити та внести в установленому порядку на розгляд 

Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про систему громадського 

здоров’я» у IV кварталі 2017 р. Лише у червні 2018 р. МОЗ України оприлюднило 

для громадського обговорення відповідний проект. Далі рух проекту зупинився. 

І лише за два роки – проект Закону України «Про систему громадського 

здоров’я» зареєстровано у Верховній Раді України 22 вересня 2020 р. під № 4142. 

Увагу привернула ч. 7 ст. 23 проекту: «Фінансування робіт із запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я 

здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Рішення 

про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються Кабінетом 

Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого 

самоврядування, суб’єктами господарювання відповідно до рівня надзвичайної 

ситуації» [163]. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 24 БК України: «Рішення про 

виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно 

Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого 
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самоврядування». Тобто вбачається певна невідповідність проекту Закону 

чинному БК України у тій частині, що «…Рішення про виділення коштів з 

резервного фонду бюджету приймаються… суб’єктами господарювання». 

Згідно з ч. 4 ст. 51 проекту Закону України «Про систему громадського 

здоров’я» джерелами фінансування системи громадського здоров’я є: «кошти 

Державного бюджету України, зокрема видатки на державні програми 

громадського здоров’я та заходи боротьби з епідеміями; кошти місцевих 

бюджетів; благодійні внески; кошти міжнародних організацій; кошти з інших 

джерел, не заборонених законодавством». На перший погляд, наведені 

положення відповідають бюджетному законодавству, проте вони можуть нести 

певні загрози для бюджетного фінансування. Зокрема, цілком допустимою є 

ситуація, коли фінансування відповідних видатків перекладатиметься на 

міжнародні організації. У такий спосіб держава чи органи місцевого 

самоврядування можуть потрапити під вплив, залежність від донорських коштів.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» від 07.12.2017 р. № 2233-VІІІ з 1 січня 2020 р. на громадське здоров’я 

здійснюються такі видатки: 

 з Державного бюджету України – на «державні програми громадського 

здоров’я та заходи боротьби з епідеміями» (ст. 87); 

 з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та 

обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних 

громад – на «місцеві програми громадського здоров’я» (ст. 89); 

 з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів – на 

«регіональні програми громадського здоров’я» (ст. 90). 

Саме в цих видатках передбачаються ресурси на фінансування місцевих, 

регіональних планів з профілактики та лікування захворювань, які спричиняють 

найбільший негативний соціально-демографічний та економічний вплив. 

Розробка та затвердження регіональних планів передбачені пунктом 3.12 Плану 

заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я, 
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затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. 

№ 560-р. 

Загалом, що стосується оперативних функцій громадського здоров’я, то 

фахівці з-поміж інших виокремлюють: «Забезпечення функціонування 

організаційних структур і фінансування. Ця функція зосереджена на 

обґрунтуванні доцільності існування певних організаційних структур у системі 

громадського здоров’я, які повинні безпосередньо опікуватись і забезпечувати 

виконання оперативних функцій громадського здоров’я. Функція також 

передбачає, що мають існувати й ефективно працювати координаційні механізми 

з адекватним фінансуванням усіх наявних структур. Комплексне державне 

фінансування має бути доступним для доведених і економічно ефективних 

послуг, які надаються населенню, а також для персональних послуг, які у 

майбутньому матимуть більш широкий ефект, наприклад, вакцинація та ВІЛ-

сервісні послуги. Водночас мають бути введені в дію відповідні стимули для 

осіб, які забезпечують належний рівень надання послуг у сфері громадського 

здоров’я» [182]. 

Заслуговують на увагу також цілі політики фінансування охорони здоров’я, 

сформульовані ВООЗ, які ґрунтуються на показниках діяльності охорони 

здоров’я, перерахованих у Доповіді про стан охорони здоров’я в світі за 2000 р. 

Чи не вперше такі цілі було запропоновано у контексті зв’язку із цінностями, 

сформульованими Радою ЄС, що лежать в основі охорони здоров’я ЄС загалом, 

зокрема: повне охоплення населення медичним обслуговуванням, солідарність у 

фінансуванні, рівність доступу до медичної допомоги і високу якість медичного 

обслуговування, а також із загальними принципами, сформульованими 

Європейською Комісією (загальнодоступність, якість і довгострокова 

стійкість)... Цікаво, що досягнення фіскальної стійкості визначено умовою, а не 

метою політики фінансування охорони здоров’я. Важливим є розмежування 

економічної і фіскальної стійкості. Наприклад, країни мають усі підстави 

турбуватися через постійну нестачу коштів у сфері охорони здоров’я, але якщо 

зосередитися лише на скороченні цього дефіциту, це не забезпечить економічної 



66 
 

стійкості і може відвернути увагу від наявних недоліків, що ведуть до фінансової 

нестабільності [211, с.27-28]. Справді, можна весь час акцентувати увагу на 

недостатньому фінансуванні охорони здоров’я через проблеми із формуванням 

доходної частини бюджетів, через надмірне податкове навантаження на 

платників податків тощо. У такий спосіб усі проблеми перекладаються на 

неефективність фіскальної політики держави. Водночас не слід ігнорувати 

адміністративні, управлінські, організаційні проблеми у системі охорони 

здоров’я, виникнення та вирішення яких покладається на керівників закладів 

охорони здоров’я, на надавачів та отримувачів медичних послуг, на 

постачальників медичної продукції тощо. Проблеми слід визначати і вирішувати 

комплексно. 

У контексті цього дослідження заслуговує на увагу такий документ, як 

Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 

2015 р. № 70/1, де визначено глобальні цілі сталого розвитку до 2030 р. Зокрема, 

Ціль 3 передбачає забезпечення здорового життя та сприяння добробуту для всіх 

у будь-якому віці. Нині світ стикається зі світовою кризою у сфері охорони 

здоров’я, не схожою на будь-яку іншу, – COVID-19 поширює людські 

страждання, дестабілізує світову економіку та погіршує життя мільярдів людей 

у всьому світі. До пандемії було досягнуто значного прогресу в покращенні 

здоров’я людей, досягнуто значних успіхів у зростанні тривалості життя та 

зменшенні поширення підстав та передумов дитячої та материнської смертності. 

Однак потрібно докласти більше зусиль для повного викорінення широкого кола 

захворювань та вирішення багатьох різних постійних та нових проблем охорони 

здоров’я. Зосередившись на забезпеченні більш ефективного фінансування 

системи охорони здоров’я, поліпшенні санітарії та гігієни, збільшенні доступу 

до лікарів, можна досягти значного прогресу у допомозі врятувати життя 

мільйонів людей… Пандемія забезпечує переломний момент для готовності до 

надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та інвестицій у критичні 

державні послуги ХХІ століття [2]. Згідно з цією ціллю до 2030 р. планується: 

знизити глобальний коефіцієнт материнської смертності до менш ніж 70 % на 
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100 000 живонароджених; покласти край смертності, якій можна запобігти, 

новонароджених і дітей, віком до 5 років; покласти край епідеміям СНІДу, 

туберкульозу, малярії та тропічних хвороб, яким не приділяється належної уваги, 

і забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через 

воду, та іншими інфекційними захворюваннями; зменшити на третину 

передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою 

профілактики і лікування, а також підтримувати психічне здоров’я і 

благополуччя; покращувати профілактику та лікування залежності від 

психоактивних речовин, зокрема зловживання наркотичними засобами й 

алкоголем; забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального та 

репродуктивного здоров’я, включаючи послуги з планування сім’ї, 

інформування та просвіту, і врахування питань охорони репродуктивного 

здоров’я в національних стратегіях і програмах; суттєво скоротити кількість 

випадків смерті та захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних 

речовин, забруднення й отруєння повітря, води і ґрунтів. Також планується 

забезпечити загальне охоплення послугами охорони здоров’я, зокрема захист від 

фінансових ризиків, доступ до якісних основних медико-санітарних послуг і до 

безпечних, ефективних, якісних і недорогих основних лікарських засобів і 

вакцин для всіх. Окрім цього, пропонується значно збільшити фінансування 

охорони здоров’я на набір, розвиток, професійну підготовку та утримання 

медичних кадрів у країнах, що розвиваються, особливо в найменш розвинених 

країнах і малих острівних державах, що розвиваються [217]. 

Для розвитку цих положень, визначено Цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року, передбачені Указом Президента України від 30 вересня 2019 

р. № 722/2019 [161], де є положення про «забезпечення здорового способу життя 

та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці». Відповідно до цієї цілі 

планується: знизити материнську смертність; мінімізувати смертність, якій 

можна запобігти, серед дітей віком до 5 років; зупинити епідемії ВІЛ/СНІДу та 

туберкульозу, зокрема шляхом використання інноваційних практик та засобів 

лікування; знизити передчасну смертність від неінфекційних захворювань; 
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знизити на чверть передчасну смертність населення, зокрема шляхом 

упровадження інноваційних підходів до діагностики захворювань; знизити 

рівень отримання тяжких травм і смертності внаслідок ДТП, зокрема шляхом 

використання інноваційних практик реанімування, лікування та реабілітації 

постраждалих унаслідок ДТП; забезпечити загальну якісну імунізацію 

населення, з використанням інноваційних препаратів; знизити поширеність 

тютюнокуріння серед населення, з використанням інноваційних засобів 

інформування про негативні наслідки тютюнокуріння; здійснити реформу 

фінансування системи охорони здоров’я [218]. 

Нині гостро стоїть питання якості надання медичної допомоги. З цією метою 

необхідно впроваджувати: критерії та індикатори якості надання медичної 

допомоги, стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при наданні медичної 

допомоги; програми профілактики інфекційних та інших захворювань та 

контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів виконання цих програм. 

Виконання таких організаційних заходів має супроводжуватися постійним, 

безперебійним і достатнім фінансуванням видатків на охорону здоров’я.  

У березні 2020 р. внесено зміни до ПК України [121]. Ці зміни спрямовані 

на зменшення податкового навантаження, зокрема, в умовах пандемії та 

карантину. 

У квітні 2020 р. у вітчизняному законодавстві легалізовано визначення 

понять «самоізоляція», «обсервація» та «обсерватор». Відповідні зміни знайшли 

своє закріплення у Законі України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» [151].  

Боротьба з пандемією в Україні та світі вимагає запровадження додаткових 

заходів правового і соціального захисту медичних та інших працівників, 

зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб. У травні 2020 р. 

внесено зміни до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», які стосуються додаткових гарантій прав медичних та інших 

працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та 

членів їхніх сімей [134]. Так, відповідно до ст. 39 Закону України «Про захист 
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населення від інфекційних хвороб» держава забезпечує страхові виплати в таких 

розмірах медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я: 

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом одного календарного 

року, що настала внаслідок захворювання коронавірусною хворобою (COVID-

19), за умови, що таке захворювання пов’язане з виконанням професійних 

обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, – залежно від установленої 

працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але 

не менше 300-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом 

для працездатних осіб на 1 січня календарного року; 

2) у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового 

мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного 

року. 

Порядок здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті 

медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення 

їх розмірів, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2020 р. № 498 [48]. Передбачено, що у разі встановлення медичному 

працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом 

одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час 

виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, 

виплата проводиться разово у таких розмірах: 

– 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю I групи; 

– 350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю II групи; 

– 300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю III групи. 
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У разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного 

ризику зараження, членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного 

працівника (далі – особи, які мають право на виплату) проводиться виплата в 

розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

установленого на 1 січня календарного року. 

Члени сім’ї та батьки померлого медичного працівника визначаються 

відповідно до Сімейного кодексу України. Утриманцями померлого медичного 

працівника, які мають право на виплату, згідно з цим Порядком є: діти, на 

утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний 

виплачувати аліменти; непрацездатні особи, які не перебували на утриманні 

померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до 

законодавства. У разі відсутності документів, що підтверджують належність до 

складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його 

утриманні, статус члена сім’ї або факт утримання встановлюється в судовому 

порядку. 

Зазначені страхові виплати призначаються і виплачуються управліннями 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях, м. 

Києві або їх відділеннями протягом одного місяця з дня виникнення права на такі 

виплати за зверненням медичного працівника за зареєстрованим місцем 

проживання/перебування. 

Досить революційним є законодавче нововведення про те, що у разі смерті 

медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

під час дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), померлий медичний працівник 

«прирівнюється за своїм статусом до військовослужбовця, який проходив 

військову службу, смерть якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 

захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби. Члени 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами 

та гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків 

та утриманців військовослужбовців, які проходили військову службу та смерть 

яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов’язаних 

з виконанням обов’язків військової служби, з урахуванням положень цього 

Закону» (ч. 6 ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб»). 

Згідно з ч. 7 ст. 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» перелічені вище права та гарантії захисту отримали студенти-медики 

старших курсів (5 і 6 курси) та інтерни, допущені до роботи відповідно до 

вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України та залучені до боротьби з 

коронавірусною хворобою (COVID-19) державними і комунальними закладами 

охорони здоров’я. 

На здійснення таких витрат у 2020 р. було передбачено понад 233 млн грн. 

Примітно, що у грудні 2020 р. внесено зміни до БК України у частині 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я, які являють собою 

зобов’язання МОЗ України «за напрямами використання бюджетних коштів, 

закупівля за якими здійснюється спеціалізованими організаціями, які 

здійснюють закупівлі, та/або зобов’язання особи, уповноваженої на здійснення 

закупівель у сфері охорони здоров’я, в частині доведеного до неї переліку 

напрямів використання бюджетних коштів, зокрема за договором керованого 

доступу, укладеним відповідно до законодавства, здійснити платежі протягом 

поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду для 

виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я» 

(п. 47-2 ч. 1 ст. 2 БК України [26]). 

Яке практичне значення цієї новели? А значущість полягає у тому, що 

ДП «Медичні закупівлі України» може брати середньострокові зобов’язання для 

закупівлі лікарських засобів та медичних виробів протягом одного бюджетного 

року і двох наступних за ним років (відповідно до середньострокового 

бюджетного планування). Тобто цілком законним тепер є можливість проводити 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n141
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процедури закупівель, розпочаті у поточному році, а закінчувати їх у 

майбутньому, здійснювати оплату після закінчення бюджетного року. Це має 

позитивно позначитися на плануванні та ефективності здійснення закупівель, 

особливо тих, предметом яких є, наприклад, те, що потребує виготовлення 

(зокрема, ліків). І важливо, що «зменшення бюджетних призначень на 

здійснення середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я, визначених 

законом про Державний бюджет України на відповідний період, не 

допускається» (ч. 3 ст. 23 БК України). Перелік бюджетних програм, у процесі 

виконання яких допускається взяття середньострокових зобов’язань МОЗ 

України чи ДП «Медичні закупівлі України», визначається законом про 

Державний бюджет України на відповідний період, з урахуванням бюджетних 

програм, за якими у попередніх та/або поточному періодах були фактично взяті 

відповідні середньострокові зобов’язання, а також за якими наявні 

невикористані асигнування у попередніх та/або поточному бюджетних періодах 

(ч. 16 ст. 23 БК України). Тобто досліджувана новела є своєрідною гарантією 

фінансування видатків на охорону здоров’я у середньостроковій перспективі. 

Загалом законодавство у цій сфері розвивається, приймаються нові закони, 

на їхнє виконання – підзаконні нормативно-правові акти. Норми цих актів 

розробляються, з урахуванням євроінтеграційних процесів, вимог міжнародних 

організацій. 

 

1.3. Особливості моделей фінансування охорони здоров’я та страхова 

медицина 

 

У світовій практиці фінансування охорони здоров’я сформувалися такі 

моделі, що загалом співвідносяться із самими системами охорони здоров’я: 

– модель Семашка2 – це т. зв. «радянська модель», яка заснована на 

бюджетному фінансуванні видатків на охорону здоров’я, переважно за рахунок 

                                                             
2 Семашко Микола Олександрович (1874–1949) – радянський лікар, державний та 

партійний діяч. 
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податків. За такої системи: громадяни отримують медичні послуги переважно 

безкоштовно, тобто існує т. зв. безоплатна для громадян медицина; невелика 

частина послуг має платний характер; держава перебуває у статусі 

постачальника і покупця медичних послу; ринок медичних послуг перебуває під 

суворим контролем держави; заклади охорони здоров’я перебувають у власності 

чи під контролем держави; фінансується вся медична інфраструктура, виходячи 

з розрахунку ліжко-місць. Позитивним аспектом цієї моделі є централізоване 

фінансування, яке забезпечує близько 90 % від усіх видатків на охорону здоров’я 

і стримує зростання вартості лікування. Недоліками є неминуче зниження якості 

медичних послуг і відсутність контролю за діяльністю закладів охорони здоров’я 

з боку споживачів [20, с.360; 211]. В Україні протягом останнього десятиліття 

активно ведеться робота у напрямі відходу від моделі Семашка до іншої, радше 

за все – до моделі бюджетно-страхової медицини (змішаної бюджетно-страхової 

моделі фінансування системи охорони здоров’я); 

 беверіджська модель (засновник У. Беверідж3) – характерна для 

Великобританії, США, Ізраїлю, Південної Кореї, Нідерландів, Данії, Ірландії, 

Канади та інших країн. Становлення моделі Беверіджа пов’язане з іменем 

англійського політичного діяча Уільяма Беверіджа, пропозиції якого відомі під 

назвою «план Беверіджа», що у 1942 р. стали підґрунтям для низки законів про 

державну систему медичного обслуговування та соціального забезпечення. У  

1948 р. у Великобританії було проведено націоналізацію медичних закладів з 

досить високою компенсацією їх вартості колишнім власникам, і створено 

Британську національну службу охорони здоров’я. В організаційному плані ця 

модель характеризується існуванням розвинутої мережі закладів охорони 

здоров’я, котрі перебувають у державній і муніципальній власності, медична 

допомога, яку надають у цих закладах, доступна для населення країни і 

гарантована законодавством. Також функціонують приватні медичні заклади, де 

кожен може за окрему оплату отримати медичне обслуговування. 

                                                             
3 Уільям Беверідж (1879–1963) – англійський політичний діяч. 
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Виокремлюють такі принципи функціонування моделі охорони здоров’я 

Беверіджа: доступність для широкого кола споживачів; пріоритетна участь 

держави в організації та фінансуванні охорони здоров’я; професійна 

незалежність лікарів і опора на сімейного лікаря; неприбутковість діяльності; 

сплата населенням спеціального податку незалежно від стану здоров’я; 

профілактика захворювань [69, с.114]. Перевагами даної моделі є такі: загальна 

доступність медичного обслуговування, контроль із боку держави над 

витратами, справедливість розподілу засобів [119, с.1190]; 

 бюджетно-страхова модель (бісмарківська4 модель) – зародження цієї 

моделі фінансування охорони здоров’я відбулося в Німеччині, де вперше в 

світовій історії у 1883 р. було прийнято закон про обов’язкове медичне 

страхування на випадок хвороби, який заклав підвалини сучасного медичного 

страхування [69, с.112]. Ця модель характерна багатьом європейським країнам 

(зокрема, Німеччини, Австрії, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції, 

Швейцарії) і передбачає поєднання бюджетного та страхового фінансування 

системи охорони здоров’я [79, с.38-39]. За цієї моделі медична сфера 

фінансується за рахунок обов’язкових внесків роботодавців та найманих 

працівників у спеціальні фонди, які створюються за професійною або 

територіальною ознакою, а також державних виплат (субсидій, субвенцій, 

дотацій тощо). Розмір внеску залежить від платоспроможності страхувальника, 

а доступ до послуг – від потреб застрахованих осіб [119, с.1190]. Медичний фонд, 

зазвичай, незалежний від держави, але діє у законодавчо визначених межах. Під 

час соціального страхування гарантується право на точно зумовлені види послуг 

і встановлюються такі частки внесків і на такому рівні, які дають гарантію 

використання такого права. У цій моделі держава відіграє роль гаранта у 

задоволенні суспільно необхідних потреб у медичній допомозі усіх громадян, 

незалежно від рівня доходів. Натомість роль ринку медичних послуг – 

задоволення потреб споживачів понад гарантований рівень. Отже, 

                                                             
4 Отто фон Бісмарк (1815–1898 р.) – відомий німецький політичний діяч. 
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багатоканальна система фінансування (з прибутку страхових організацій, 

відрахувань від зарплати, державного бюджету) створює необхідну гнучкість і 

стійкість фінансової бази соціально-страхової медицини [20, с.360-361]. 

Очевидно, що для України найбільш оптимальним варіантом є остання 

модель – змішана чи бюджетно-страхова. Оскільки ми не можемо відмовитися 

від бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я та певних медичних 

послуг. Водночас потрібно вкрай виважено підходити до розмежування 

публічного та приватного фінансування таких послуг. Окрім цього, є Закон 

України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 14 січня 1998 р. [113], у ст. 4 якого передбачено, що 

видом загальнообов’язкового державного соціального страхування є, зокрема, 

медичне страхування. 

Також виокремлюють такі моделі фінансового забезпечення охорони 

здоров’я: 

  державна, бюджетна чи бюджетно-страхова, яка характерна тим, що 

пріоритетним джерелом фінансового забезпечення, частка якого може становити 

від 50 до 90 % у загальній структурі видатків на охорону здоров’я, є бюджетні 

кошти (кошти державного та місцевих бюджетів); 

  страхова модель фінансування системи охорони здоров’я (в основі якої 

покладено модель Бісмарка), що передбачає фінансування системи охорони 

здоров’я здебільшого за рахунок коштів страхових фондів, які держава створила 

за принципами соціального страхування; 

  приватна модель фінансування системи охорони здоров’я, що ґрунтується 

переважно на принципах приватного підприємництва. Основними джерелами її 

фінансового забезпечення є кошти громадян, організацій, підприємств, які 

можна використовувати на потреби охорони здоров’я безпосередньо, або через 

приватні страхові фонди, а фінансова участь держави обмежена та є мінімальною 

[69, с.111]. Ця модель широко впроваджена у США, де функціонує розгалужена 

мережа приватних закладів охорони здоров’я. Значний обсяг медичної допомоги 

у цій країні надають на платній основі, й приватні кошти становлять понад 58 % 
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усіх витрат на охорону здоров’я. З них близько 27 % – пряма особиста оплата 

населення за медичні послуги, і майже 32 % – це кошти, які надходять через 

систему приватного страхування здоров’я. Натомість за рахунок державного 

фінансування у США покривають лише 41 % усіх витрат у сфері медичного 

обслуговування, що є найменшим показником серед розвинених країн світу. 

Особливість американської системи охорони здоров’я полягає в тому, що 

держава диференційно підходить до забезпечення медичних потреб населення, 

шляхом розробки цільових програм соціального страхування. Державне 

фінансування адресних програм медичного обслуговування базується на 

поєднанні двох основних джерел фінансування: коштів бюджету та 

обов’язкового медичного страхування. Найбільший обсяг державних витрат 

припадає на дві програми: «Медікейр» і «Медікейд», якими охоплено майже 

20 % населення. Відомо, що на фінансування цих програм витрачають понад 

90 % коштів федерального бюджету, виділених на охорону здоров’я. «Медікейр» 

є наймасштабнішою державною програмою, основне завдання якої – 

забезпечувати безкоштовне медичне обслуговування осіб віком понад 65 років. 

Вона передбачає два види медичного страхування – основне (на випадок 

стаціонарного лікування) і додаткове, яке вважають добровільним; воно 

передбачає амбулаторне лікування та інші послуги у приватних лікарів. Основну 

страховку програми «Медікейр» фінансують за рахунок коштів, що акумулюють 

через систему соціального медичного страхування. Додаткову медичну 

страховку фінансують за рахунок доходів федерального бюджету та особистих 

внесків учасників програми. Друга державна програма – «Медікейд» – гарантує 

медичну допомогу американцям із низьким рівнем доходу, на утриманні яких 

перебувають неповнолітні діти, сліпим та непрацездатним громадянам тощо; її 

фінансують федеральний уряд і органи управління штатів. Із федерального 

бюджету оплачують від 50 до 80 % витрат штату на потреби «Медікейд», решту 

покриває бюджет кожного штату. Також за рахунок бюджету фінансують 

програми медичної допомоги ветеранам війни і державної підтримки науково-

дослідницької роботи у сфері охорони здоров’я [69, с.111]. 
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Залежно від форм фінансового забезпечення системи охорони здоров’я, 

розрізняють: державну медичну охорону здоров’я (лікувально-профілактичні 

заклади держави, які фінансуються державою); некомерційну страхову 

медицину – систему охорони здоров’я, яка базується на обов’язковому 

медичному страхуванні; комерційну страхову медицину – система охорони 

здоров’я, побудована на основі приватного (добровільного) медичного 

страхування (американський варіант); приватну медицину – систему, за якої 

лікувальні заклади є приватними, а медичні послуги оплачує безпосередньо 

населення [79, с.38]. У багатьох країнах-членах OECD (ОЕСР) у середньому 76 % 

(51–85 %) усіх видатків на охорону здоров’я фінансуються за державними 

програмами або в рамках обов’язкового страхування. У США, де, як уже 

зазначалося вище, добре розвинута приватна система фінансування системи 

охорони здоров’я, з моменту прийняття у 2014 р. закону про доступну допомогу 

(Affordable Care Act), ця частка становить 85 %; федеральні та державні 

програми (наприклад, «Medicaid» та «Medicare») продовжують відігравати 

важливу роль у придбанні медичної допомоги… Приватне медичне страхування, 

яке з моменту введення закону про доступну допомогу (Affordable Care Act) 

у 2014 р., вважається обов’язковим через наявний індивідуальний мандат для 

фізичних осіб купувати медичне страхування або сплачувати штрафи, фінансує 

понад третину загальних витрат на охорону здоров’я [172]. 

Загалом близько 3/4 всіх витрат на охорону здоров’я в рамках OECD наразі 

покриваються цими типами обов’язкових схем фінансування. У Норвегії, Данії, 

Швеції та Великобританії на схеми центрального, регіонального чи місцевого 

самоврядування припадає близько 80 % чи більше всіх витрат на охорону 

здоров’я, а більшу частину решти становлять прямі виплати пацієнтів. 

Обов’язкові схеми медичного страхування є домінантним джерелом 

фінансування медичної допомоги в Німеччині, Японії, Франції, Люксембурзі та 

Нідерландах, вони, зазвичай, покривають приблизно 3/4 усіх витрат на охорону 

здоров’я. Незважаючи на те, що Німеччина та Японія покладаються на систему 

соціального медичного страхування, Франція доповнює покриття медичного 
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страхування системою різних приватних медичних програм страхування, які 

стали обов’язковими за певних умов працевлаштування у 2016 р. [172]. 

Отже, більшість моделей передбачає наявність страхової медицини, 

своєрідної системи, за якої медичні послуги продаються та купуються. 

«Покупцем» медичної послуги може бути держава, група людей (заклади та 

установи різних форм власності), фізичні особи. Медичне страхування – це 

система організаційних та фінансових заходів щодо забезпечення діяльності 

страхової медицини. Метою страхової медицини та медичного страхування є 

забезпечення громадянам соціальних гарантій і прав на отримання медичної 

допомоги за рахунок накопичених коштів при виникненні страхового випадку, а 

також фінансування профілактичних заходів [196, с.381]. 

Загалом медичне страхування передбачає: 

 посередницьку діяльність в організації та фінансуванні страхових 

програм медичної допомоги населенню; 

 контроль за обсягом і якістю виконання страхових медичних програм 

лікувально-профілактичними, соціальними закладами та окремими приватними 

лікарями; 

 розрахунок із закладами охорони здоров’я, соціальними установами та 

приватними лікарями за виконану роботу, згідно з угодою, через страхові фонди 

(медичні організації), сформовані за рахунок грошових внесків підприємств, 

закладів, організацій, громадян [196, с.381]. 

Головні риси страхової медицини світу: 

 належність, у більшості країн світу, до системи охорони здоров’я, яка 

доповнює державну; 

 надання всім залученим до тієї чи іншої системи медичного страхування 

однакової за обсягом та якістю необхідної медичної допомоги; 

 свобода вибору для пацієнта; 

 надання медичних послуг найвищої кваліфікації; 

 висока прибутковість укладених капіталів (за кордоном); 
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 упровадження нових форм управління; 

 орієнтованість на високоосвічене населення з достатньою медичною 

культурою; 

 зацікавленість медичних працівників у запровадженні системи 

медичного страхування, з огляду на поліпшення свого соціального становища; 

 орієнтування медичних працівників на комунікабельність, 

ініціативність, працьовитість, ввічливість; 

 забезпечення за будь-яких обставин застрахованому обумовленої 

умовами страхування медичної допомоги в разі виникнення ризику для здоров’я; 

 базування на конкретній потребі, що вимагає утримання певних 

резервів, і обумовлює більш високу вартість [196, с.381-382]. 

На сьогодні у світі виділяють такі основні моделі системи медичного 

страхування: 

1) державна модель – система «одного платника», яка з успіхом функціонує 

у Франції; 

2) модель «керованої конкуренції» – у Швейцарії; 

3) модель повністю приватної страхової медицини (США). При цьому 

наявність у США двох згадуваних раніше державних програм медичної 

допомоги – «Medicare» і «Medicaid» не можна вважати повноцінною державною 

системою медичного страхування, так як у процесі формування їхніх фондів не 

використовують страховий принцип (вони отримують дотації з федерального 

бюджету США безпосередньо) [210, с.78]. 

Системи медичного страхування на випадок хвороби, як свідчить світовий 

досвід, є багатогранними та відрізняються за принципами управління, 

організації, шляхом залучення людей, переліком медичних послуг, характером 

фінансування тощо. Наприклад: 

 фінансування за рахунок податкових надходжень до державного 

бюджету та забезпечення належного рівня медичних послуг усім категоріям 
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населення передбачає державна (бюджетна) система страхування (Англія, Італія, 

Данія, Ірландія); 

 соціальна система медичного страхування, на відміну від державної, 

фінансується на тристоронній основі: за рахунок бюджетних надходжень, 

внесків роботодавців і самих працівників. При цьому особи з низькими 

прибутками і соціально незахищені, зазвичай, страхових внесків не сплачують 

(Франція, Бельгія, Австрія, Японія, Німеччина, Нідерланди та ін.). Характерним 

для системи охорони здоров’я, що базується на принципі соціального 

страхування, є участь населення у витратах (певні види та обсяг медичної 

допомоги оплачуються ним самостійно, незалежно від коштів страхування) та 

соціальна солідарність (здоровий платить за хворого, молодий за старого, 

багатий за бідного); 

 фінансування медичних послуг за рахунок особистих коштів населення, 

характерне для платної (ринкової) системи охорони здоров’я [196, с.382]. 

Базові функції медичного страхування:  

 ризикова (полягає у захисті та відновленні майнових інтересів 

застрахованих осіб, пов’язаних із витратами на отримання медичної допомоги 

під час звернення до медичних установ, завдяки перерозподілу коштів 

страхового фонду, сформованого спеціалізованою організацією (страховиком), з 

урахуванням випадкового характеру подій);  

 накопичувальна (забезпечує захист і поліпшення рівня життя населення, 

завдяки використанню механізму капіталізації та проявляється у 

накопичувальних видах страхування, які мають довгостроковий характер);  

 інвестиційна (дає змогу інвестувати тимчасово вільні кошти страхових 

організацій в економіку країни);  

 попереджувальна (пов’язана з фінансуванням заходів, спрямованих на 

зменшення страхового ризику та дає змогу страховикам знижувати ймовірність 

їхнього настання); 
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 контрольна (полягає в дії механізмів, що забезпечують достатність 

сформованих страхових фондів для виконання страховиками їхніх зобов’язань, а 

також у контролі якості медичної допомоги, що надається застрахованим 

особам) [210, с.76]. 

У порівняльному аспекті заслуговує на увагу досвід Канади у формуванні 

власної моделі охорони здоров’я та, відповідно, особливостей фінансування цієї 

сфери. Зокрема, у всіх провінціях діють стандарти медичної освіти та лікування, 

запроваджено соціальне обов’язкове медичне страхування, водночас можуть 

бути певні відмінності в основних джерелах фінансування видатків на охорону 

здоров’я. Цікаво, що первісно обов’язкове медичне страхування було введено у 

відносно економічно відсталій, невеликій за чисельністю населення провінції 

Саскачевані, а потім поширилося на інші провінції, і такі реформаторські кроки 

виявилися досить вдалими. У 1947 р. таке рішення було прийнято і реалізовано 

там урядом партії соціал-демократичного спрямування, яка прийшла до влади за 

активної підтримки фермерських союзів і профспілок промислових робітників 

(більшість з яких були іммігрантами з Європи). У 1957 р. у провінції було 

введено обов’язкове медичне страхування, що забезпечує всім жителям базові 

медичні послуги на безоплатній основі. Принципи та практика охорони здоров’я 

виявилися настільки успішними і привабливими, що незабаром вони отримали 

широку підтримку виборців в інших регіонах країни. Досвід Саскачевана став 

фундаментом для вироблення аналогічних законів про охорону здоров’я в інших 

провінціях, а також для федерального законодавства. На його основі з 1961 р. 

почала діяти загальнонаціональна система лікарняного страхування. У 1971 р. 

було впроваджено універсальну програму загального медичного страхування 

«Medicare», яка гарантувала безоплатність широкого спектру медичних послуг 

для всіх громадян країни (про це уже йшлося вище. – Д. З.). Згодом – у 1984 р. – 

загальнонаціональні стандарти і принципи надання медичної допомоги для усіх 

громадян країни та легальних мігрантів отримали закріплення у рамковому 

федеральному законі про охорону здоров’я (Canada Health Act). До цих 

стандартів належать лікування у стаціонарах та амбулаторних закладах, медична 
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допомога вдома для інвалідів та літніх громадян у соціальних закладах. 

Провінційні уряди є єдиними покупцями послуг на регіональному рівні та 

відповідають за їх адміністрування. Іноді вони додатково покривають витрати 

понад обов’язковий мінімум програми «Medicare», зокрема вартість ліків, 

лікування хронічних захворювань, нагляд за хворими вдома. Список цих послуг, 

їх обсяги та межі фінансового покриття постійно розширюються. При цьому, 

наприклад, стоматологічні та офтальмологічні послуги є переважно приватними, 

їх надають відповідно до платоспроможних потреб. Незважаючи на те, що 

Canada Health Act відображає угоду між усіма провінціями і центральним 

урядом, міжрегіональна рівність підтримується шляхом перерозподілу 

податкових надходжень від багатших регіонів до бідніших, виплачування їм 

урядових цільових трансфертів [68, с.50].  

Основні соціальні програми знаходяться в сфері переважної юрисдикції її 

суб’єктів (провінцій). У такий спосіб у Канаді склалася своєрідна модель 

охорони здоров’я, яка являє собою сукупність десяти провінційних систем, 

кожна з яких має деякі організаційні особливості і відмінності в механізмах 

фінансування. Зокрема, у чотирьох провінціях асигнування на ці цілі 

виділяються із загальних надходжень до бюджету, а в інших додатково 

використовуються спеціальні податки і внески. При цьому всі провінції 

отримують від федерального уряду цільові трансферти на потреби охорони 

здоров’я. У період становлення регіональних систем лікарняного і медичного 

страхування (і створення відповідної інфраструктури в 1960–1970-ті рр.), з 

федерального бюджету покривалося до 50 % коштів, які витрачалися державою 

на ці цілі. На початку 2000-х рр. федеральний внесок у бюджетне фінансування 

охорони здоров’я становив приблизно 25 %. 

З середини 1980-х рр. отримання цільових федеральних трансфертів на 

потреби охорони здоров’я тісно пов’язане з дотриманням кількох базових 

принципів і умов, закріплених у рамковому загальнонаціональному Законі «Про 

охорону здоров’я» 1984 р. Чинний і нині, цей закон був прийнятий на основі 

угоди між усіма провінціями і центральним урядом. Він закріплює такі 
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зобов’язання суб’єктів федерації: надавати послуги з гарантованого 

обов’язковим страхуванням переліку всьому населенню провінції і канадським 

громадянам, які прибули з інших регіонів; гарантувати досить широкий спектр 

медичних послуг; не стягувати плату за послуги з цього переліку і не допускати 

їх платне надання приватними комерційними установами; здійснювати 

регулярний контроль над якістю медичного обслуговування з боку відповідних 

провінційних відомств. Переліки гарантованих обов’язковим медичним 

страхуванням безкоштовних для споживачів послуг чітко визначені на рівні 

законодавства провінцій. Однак, згідно із загальнонаціональним Законом «Про 

охорону здоров’я», скрізь повинні бути забезпечені такі гарантії для канадських 

громадян і легальних іммігрантів (осіб, які мають посвідку на постійне 

проживання, але ще не отримали громадянства Канади): безкоштовність усіх 

видів лікування в лікарнях; безкоштовні для споживачів послуги лікарів 

загальної практики і більшості фахівців первинної (амбулаторної) ланки 

медичного обслуговування; медобслуговування на дому для інвалідів і для 

громадян похилого віку, які проживають у соціальних установах; лікарням 

дозволено стягувати плату лише за надання додаткових зручностей і послуг, що 

не входять до переліку обов’язкових [101]. 

На сьогодні в Україні важливо забезпечити єдність і взаємодію 

обов’язкового і добровільного страхування. Установлено, що основними 

етапами реалізації обов’язкового і добровільного страхування як єдиного 

комплексу, є такі: 

 оптимізація тарифів із обов’язкового медичного страхування на базі 

актуарних розрахунків, з урахуванням різних факторів, які можуть вплинути на 

ймовірність настання страхових випадків; 

 обґрунтування оптимальної величини страхових внесків на непрацююче 

населення, пенсіонерів і дітей; 

 упровадження більш прогресивних методів відшкодування витрат 

медичних організацій із обов’язкового медичного страхування; 
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 мотивування населення до здійснення контрольних заходів у сфері 

охорони здоров’я; 

 установлення податкових пільг у системі розвитку добровільного та 

обов’язкового страхування як для страховиків, так і для страхувальників, із 

метою укладення довгострокових договорів; 

 підвищення страхових тарифів для тих громадян, які бажають 

користуватися системою державного обов’язкового медичного страхування і 

звільнення від сплати внесків осіб, які придбали поліс добровільного медичного 

страхування; 

 виключення можливості подвійної оплати послуг, що надаються за 

програмами добровільного й обов’язкового медичного страхування; 

 розробка регламентів і єдиних стандартів лікування та надання медичних 

послуг, визначення кола відповідальності як медичних організацій, так і 

медичного персоналу [210, с.79]. 

В Україні давно обговорюється питання медичного страхування та 

страхової медицини. Бюджетного фінансування завжди не вистачає, тому 

пропонується активніше впроваджувати власне страхову медицину. Попри 

позитивні моменти, слід зважати на те, що не у всіх регіонах нашої держави 

страхова медицина може бути активно впроваджена (зокрема, у депресивних 

регіонах, віддалених гірських селах тощо).  

Інколи можна зустріти пропозиції щодо запровадження нової власної моделі 

фінансування охорони здоров’я в Україні [28]. Прийнятним є такий підхід, за 

якого в Україні найбільш оптимальною є бюджетно-страхова модель страхової 

медицини. Така модель передбачає поєднання бюджетного та іншого 

фінансування видатків на охорону здоров’я, а також фінансування сфери 

охорони здоров’я загалом. Особливе значення відводиться широкому 

впровадженню платних медичних послуг, а також програм, які фінансуються за 

рахунок бюджетних коштів (в Україні – це ПМГ). 
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Зосередимося на положеннях Конституції України, ч. 1 ст. 49 якої 

передбачає: «Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

медичне страхування».  

Страхова медицина базується на принципах медичного страхування, що є 

способом захисту населення від соціальних чинників ризику. Відомі два типи 

медичного страхування – обов’язкове й добровільне. Фонди їх фінансування 

формуються з різних джерел. Тариф за надання медичної допомоги 

застрахованим при обов’язковому медичному страхуванні, визначається її 

собівартістю та рентабельністю, без урахування прибутку. Добровільне медичне 

страхування супроводжується формуванням фондів за рахунок внесків 

платоспроможного населення. Запровадження страхової медицини – передумова 

і своєрідна підготовка до роботи медичних установ в умовах конкуренції. 

Найважливішим критерієм оцінки є якість виконаної роботи. В умовах страхової 

медицини має стимулюватись індивідуальна праця, розвиток лікувально-

профілактичних установ, заснованих на різних формах власності, що реально 

моделює децентралізовану, більш гнучку систему охорони здоров’я [79, с.38]. 

Згідно з Законом України «Про страхування» в нашій державі страхування 

може бути добровільним або обов’язковим (ст. 5 Закону). При цьому медичне 

страхування може бути як добровільним (ст. 6 Закону), так і обов’язковим (ст. 7). 

Привертають особливу увагу види саме обов’язкового страхування, до яких 

належать, зокрема:  

1) медичне страхування (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону);  

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (окрім 

тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного 

бюджету України), на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при 

виконанні ними службових обов’язків (п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону). Порядок та умови 

обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб, на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними 

професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим, 

інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF
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переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають 

обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту 

людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок 

настання у зв’язку з цим, інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених 

розвитком ВІЛ-інфекції, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 1998 р. № 1642 [148]. Відповідно до цього Порядку працівники, 

зайняті наданням медичної допомоги населенню, проведенням лабораторних і 

наукових досліджень з проблем ВІЛ-інфекції, виробництвом біологічних 

препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу 

(далі – працівники), підлягають обов’язковому страхуванню на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними 

професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності 

або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції. Також 

обов’язкове страхування працівників на випадок інфікування вірусом 

імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також 

на випадок настання у зв’язку з цим, інвалідності або смерті від захворювань, 

зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (далі – обов’язкове страхування), 

здійснюється за рахунок власника (уповноваженого ним органу) закладу 

охорони здоров’я, науково-дослідних установ та виробника біологічних 

препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу 

(далі – підприємства). Обов’язкове страхування працівників бюджетних установ 

і організацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в 

кошторисах на їх утримання. Госпрозрахункові установи і організації, 

госпрозрахункові підрозділи бюджетних установ і організацій, підприємства 

здійснюють обов’язкове страхування працівників, з віднесенням зазначених 

витрат на валові витрати; 

3) страхування медичних та інших працівників державних і комунальних 

закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (окрім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України), на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов’язаного з 
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виконанням ними професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику 

зараження збудниками інфекційних хвороб (п. 19 ч. 1 ст. 7 Закону). Це питання 

також особливо актуальне в Україні, зважаючи на увагу народних депутатів. 

Йдеться про те, що за останні 5 років до Верховної Ради України було подано 

щонайменше 3 проекти: 

– Проект Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне медичне 

страхування в Україні» (від 14.07.2016 р. № 4981) [164]; 

– Проект Закону України «Про фінансування охорони здоров’я та 

загальнообов’язкове медичне страхування в Україні» (від 04.10.2018 р. № 9163) 

[166]. Проект було вже включено до порядку денного, але закон так і не було 

прийнято; 

– Проект Закону України «Про фінансове забезпечення охорони здоров’я 

та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні» (від 29.08.2019 р. 

№ 1178) [165]. 

Залишається чекати і сподіватися, що за цієї каденції Верховній Раді Україні 

все-таки вдасться прийняти цей надважливий закон. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

На підставі дослідження питань, пов’язаних із розумінням поняття 

«здоров’я людини», особливостями становлення та розвитку правового 

регулювання видатків на охорону здоров’я в Україні у ХХІ ст., визначенням 

моделей фінансування охорони здоров’я та впровадженням страхової медицини, 

сформульовано, зокрема, такі висновки: 

1. Згідно із ст. 3 Конституції України здоров’я людини, разом із її життям, 

честю, гідністю, недоторканністю, безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю, тобто мають певну матеріальну або духовну вартість. 

Вкрай суперечливим є питання «ідеалу здоров’я», адже у різних країнах, які 

можуть бути навіть подібні за своїм політичним устроєм, які можуть бути 

невизнані іншими державами, можуть створюватися такі умови для життя своїх 

https://ips.ligazakon.net/document/view/jh3ud00i?ed=2016_07_14
https://ips.ligazakon.net/document/view/jh3ud00i?ed=2016_07_14
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громадян, які останніми сприймаються як належні, як достатні. Громадяни 

економічно і соціально добре розвинених країн сприймають такі умови як 

неналежні, як такі, що обмежують їхні права та свободи. 

2. У наукових колах уже тривалий час обговорюється питання щодо 

визначення поняття «здорова людина», критеріїв здорової людини. Установлено 

за доречне, у різного типу медичних документах робити записи «практично 

здоровий/а». Це, по-перше, відповідає реальному стану речей. По-друге, це 

убезпечить лікарів від можливих оскаржень їх висновків і довідок. Оскільки, 

скажімо, сімейний лікар не може повністю оцінити стан організму пацієнта і 

тому його запис із поміткою «здоровий/а» не відповідає дійсності. 

3. Сучасний етап правового регулювання видатків на охорону здоров’я в 

Україні охоплює т. зв. «кодифікаційний бум» (коли на початку 2000-х рр. було 

прийнято БК України, КК України, ЦК і ГК України, ПК України, МК України 

тощо). Важливо, що у БК України містяться норми щодо фінансування охорони 

здоров’я, щодо розподілу видатків між бюджетами, медичної субвенції, 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я тощо. Далі – особливе 

стратегічне бачення розвитку охорони здоров’я, медицини викладається у 

концепціях, стратегіях на довгостроковий період. Знаковими для України 

визначено 2016 і 2017 рр., коли була схвалена Урядова програма реімбурсації 

«Доступні ліки» та прийнято прогресивні для вітчизняної охорони здоров’я 

закони: Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» 19 жовтня 2017 р. (заклав правову та політичну 

основу для впровадження нових механізмів фінансування всієї вітчизняної 

системи охорони здоров’я); Закон України «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 14 листопада 2017 р. 

Важливим етапом у процесі реформування фінансування охорони здоров’я в 

Україні та на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення», стало створення НСЗУ. 

4. Нині досить гостро стоїть питання якості надання медичної допомоги. З 

цією метою запропоновано впроваджувати: критерії та індикатори якості 
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надання медичної допомоги, стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при 

наданні медичної допомоги; програми профілактики інфекційних та інших 

захворювань та контролю, із зазначенням обчислювальних індикаторів 

виконання цих програм. Виконання таких організаційних заходів має 

супроводжуватися постійним, безперебійним і достатнім фінансуванням 

видатків на охорону здоров’я. При цьому найбільш оптимальним фінансуванням 

цих заходів є донорські кошти. 

5. Установлено, що для України найбільш оптимальним варіантом є 

змішана чи бюджетно-страхова модель фінансування охорони здоров’я. 

Оскільки держава не може відмовитися від бюджетного фінансування сфери 

охорони здоров’я та певних медичних послуг. А страхова медицина і медичне 

страхування розвантажить бюджетні видатки та сприятиме наданню кращих 

медичних послуг населенню. Водночас потрібно вкрай виважено підходити до 

розмежування публічного та приватного фінансування таких послуг.  
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РОЗДІЛ 2 

ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВИДАТКІВ  

НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

 

2.1. Видатки на охорону здоров’я як фінансово-правова категорія 

 

Норми міжнародного та національного законодавства надають кожній 

людині право на медичну допомогу та медичний догляд у разі хвороби. 

Реалізація зазначеного права здійснюється за умови нормального 

функціонування системи охорони здоров’я, що можливе за наявності 

достатнього матеріального забезпечення останньої. Видатки на охорону здоров’я 

є важливим аспектом реалізації соціальної функції держави. У ст. 49 Конституції 

України передбачено, що охорона здоров’я забезпечується державним 

фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і 

оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного та 

доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається 

безоплатно [77]. 

Однією з умов належної якості медичного обслуговування є фінансове 

забезпечення, яке виступає одним із ключових чинників, що мають суттєвий 

вплив на розвиток охорони здоров’я та соціально-економічну результативність 

сфери. Довгі роки недостатнього фінансування системи охорони здоров’я, 

зумовлені складною економічною та політичною ситуацією в Україні, призвели 

до того, що показники стану здоров’я населення України впродовж останніх 

десятиліть набули досить серйозних негативних тенденцій: зросли рівні 

смертності, захворюваності, зменшилася середня тривалість життя тощо. 

Наближення системи охорони здоров’я України до європейських стандартів 

потребує реформування цієї сфери. Належне бюджетне фінансування державної 

медицини в Україні створює умови для якісного виконання функцій, і тому 
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надзвичайно актуальними нині є проблеми пошуку додаткових джерел 

фінансового забезпечення установ охорони здоров’я [36, с.108]. 

Такий міжнародний документ, як «Дванадцять принципів організації 

охорони здоров’я, котрі можуть бути основою для будь-якої національної 

системи охорони здоров’я», що прийнятий Всесвітньою медичною асоціацією – 

міжнародною професійною організацією медиків, є одним із основних джерел, 

які розкривають питання фінансування цієї важливої сфери [46]. Зазначений 

документ вказує на необхідність розвитку у галузі плюралістичних форм 

фінансування на підставі державного та приватного фінансування. Кожна особа, 

яка потребує медичної допомоги, але не має можливості її оплатити, повинна 

отримати таку допомогу. Одним із обов’язків держави є забезпечення 

субсидування сфери необхідної медичної допомоги, яка надається незахищеним 

верствам населення. 

Концепція розвитку охорони здоров’я населення України від 07.12.2000 р. 

№ 1313 також акцентує увагу на джерелах фінансування сфери охорони здоров’я 

та підкреслює, що кошти державного та місцевих бюджетів, кошти 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування мають 

бути фінансовим підґрунтям забезпечення населення загальнодоступною 

медичною допомогою, а кошти добровільного медичного страхування, 

накопичувальних фондів територіальних громад спрямовуватимуться на 

задоволення індивідуальних потреб населення у медичних послугах понад 

базовий стандарт якості загальнодоступної медичної допомоги [152]. 

Також у Законі України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», зокрема у ст. 18 зазначено, що фінансування сфери охорони здоров’я 

може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України та 

місцевих бюджетів, коштів юридичних та фізичних осіб, а також з інших джерел, 

не заборонених законом. Необхідний рівень фінансового забезпечення охорони 

здоров’я розраховується з урахуванням установлених державних стандартів та 

нормативів. Крім того, у Законі визначено цільове використання коштів 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів, призначених на охорону 



92 
 

здоров’я для забезпечення медичної допомоги населенню, фінансування 

державних цільових і місцевих програм охорони здоров’я та фундаментальних 

наукових досліджень у цій сфері [114]. Закон України «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» є одним із основоположних 

нормативно-правових актів, що регулює видатки у сфері охорони здоров’я, і 

містить перелік джерел видатків на медичне обслуговування, до яких віднесено: 

кошти Державного бюджету, кошти місцевих бюджетів та кошти, отримані 

закладами від надання платних медичних послуг [137]. 

Видатки у сфері охорони здоров’я виступають соціальним, економічним і 

фінансово-правовим інститутом та є частиною галузі фінансового права. Для 

визначення поняття цієї правової категорії, необхідно з’ясувати їх зміст та 

характерні риси. Видатки, котрі спрямовані на підтримання життєдіяльності 

соціальних державних інститутів, прийнято розглядати як державні (публічні) 

бюджетні видатки. 

Як правова категорія, видатки розглядаються як процес виділення й 

використання фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів і позабюджетних 

фондів. Таке твердження вказує на те, що всі видатки, які фінансуються на 

території держави, забезпечуються за рахунок чистого доходу суспільства з 

різних грошових фондів − бюджетних і позабюджетних. У своєму 

дисертаційному дослідженні О. В. Солдатенко наголосила на тому, що видатки, 

які здійснюються з метою реалізації колективних інтересів та мають суспільно 

значущий інтерес, набувають публічного характеру. Крім того, обсяг і 

призначення таких видатків ухвалюється щороку, та здійснюється на основі 

спеціальних законів і нормативно-правових актів. Другою характерною ознакою 

є їх цільове призначення – на охорону здоров’я [195, с.187].  

Маючи публічний характер, такі видатки реалізуються відповідно до норм 

фінансового права та проявляються у вигляді суспільних відносин, котрі 

виникають з приводу розподілу та використання коштів бюджетних та 

позабюджетних публічних фондів. Головною метою існування таких відносин є 

забезпечення реалізації завдань і функцій держави та місцевого самоврядування, 
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крім того, вони є складовою фінансових відносин, які за своєю імперативною 

природою забезпечують цільове використання грошових ресурсів [32, с.241]. 

О. М. Горбунова тлумачить категорію «державні видатки» як 

«урегульовану нормами фінансового права діяльність держави з витрачання 

різноманітних фондів грошових коштів для реального забезпечення грошовими 

коштами, фінансовими ресурсами, виконання завдань та функцій, які стоять 

перед державою у кожний даний період часу» [39, с.315]. Л. К. Воронова 

розкриває видатки державного і місцевого бюджетів як об’єктивну економічну 

категорію, яка опосередковує їх доходи і завершує розподільні відносини. 

Видатки мають подвійний характер. По-перше, – це витрати держави, які вона 

здійснює на своє функціонування, по-друге, це доходи, за рахунок яких державні 

установи, підприємства й організації утворюють свої фонди, необхідні для їх 

функціонування [29, с.343]. Таке тлумачення цілком підходить для видатків на 

охорону здоров’я. 

Основними суб’єктами, які забезпечують своєчасне, повне та ефективне 

здійснення бюджетних видатків у сфері охорони здоров’я, є держава та органи 

місцевого самоврядування. Саме від відповідних якісних та кількісних 

характеристик цієї багатоаспектної суспільно-правової категорії залежить 

виконання зазначеними суб’єктами їх основоположних завдань та функцій [110, 

с.47]. Здійснюючи фундаментальне дослідження, А. А. Нечай наголосила на 

тому, що не можна ототожнювати публічні та бюджетні видатки, оскільки 

публічні видатки є більш ширшим поняттям, оскільки крім видатків державного 

та місцевого бюджетів, це поняття охоплює публічні видатки фондів соціального 

страхування, публічні видатки державних та комунальних підприємств. Публічні 

видатки являють собою витрати публічних фондів грошових коштів, які 

виражають урегульовані правовими нормами соціально-економічні відносини 

публічного характеру, що складаються при розподілі (перерозподілі) та 

використанні коштів публічних фондів та забезпечують задоволення публічного 

інтересу, визнаного державою чи органами місцевого самоврядування [106, 

с. 125]. 
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Розкриваючи зміст публічних видатків, дослідниця зазначила, що публічні 

видатки проявляються у декількох аспектах. Юридичний прояв публічних 

відносин обумовлений наявністю соціально-економічного характеру, який 

реалізується при здійсненні видаткових операцій винятково на підставі правових 

норм. Матеріальний аспект характеризує публічні видатки як кошти публічних 

фондів, котрі розподіляються та використовуються відповідно до правових норм. 

Організаційний – як процес розподілу та використання коштів публічних фондів, 

який здійснюється відповідно до правових норм. Як економічна категорія, 

публічні видатки – це зменшення чистої вартості активів відповідних фондів 

коштів у результаті здійснення встановлених нормами права видаткових 

операцій [106, с.227]. 

Запропоновані М. А. Аніщенком характерні риси видатків, як категорії 

фінансового права, повною мірою розкривають сутність цього правового явища 

та створюють передумови формулювання поняття видатків на охорону здоров’я, 

як публічних видатків. Автор зазначив, що сутність видатків полягає у 

фінансовому забезпеченні завдань та функцій держави, а особливістю видатків є 

те, що:  

1) вони складаються з публічних видатків держави, публічних видатків 

органів місцевого самоврядування, публічних видатків соціального 

призначення;  

2) становлять витрати держави, котрі вона здійснює на своє 

функціонування, та одночасно є доходами, за рахунок яких державні установи, 

підприємства й організації утворюють свої фонди;  

3) у зв’язку з тим, що видатки здійснюються під час фінансової діяльності 

держави, вони становлять один з елементів фінансової системи;  

4) видатки є взаємопов’язаним та взаємозалежним поняттям з доходами, 

оскільки публічні доходи формуються на стадії мобілізації публічних фондів 

коштів, а публічні видатки – на стадії розподілу та використання;  
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5) склад та обсяг видатків залежить від економічних, історичних, 

культурних та інших чинників та змінюється в залежності від соціально-

економічних потреб [10, с.81]. 

Видатки на охорону здоров’я є важливою частиною соціального життя 

суспільства, вони являють собою фінансове забезпечення, яке здійснюється за 

рахунок бюджетних коштів безперервно та на безповоротній основі, і пов’язане 

(крім усього іншого) з виконанням соціальних програм; вони виражають 

урегульовані нормами права економічні відносини з приводу розподілу та 

використання коштів централізованих фондів. Видатки на охорону здоров’я 

належать до тих видатків, отримувачами яких можуть бути не тільки бюджетні 

установи, але і державні позабюджетні фонди. Вони здійснюються відповідно до 

Закону про бюджет на відповідний рік, який складається згідно з визначеною 

законодавством України бюджетною класифікацією [194, с. 61]. 

Науковець С. В. Скріпкін, досліджуючи публічні видатки у сфері охорони 

здоров’я, зазначив, що це витрати, котрі мають ознаки соціально-економічних 

відносин публічного характеру та виникають при розподілі (перерозподілі) й 

використанні коштів публічних фондів (державних, комунальних, інших 

публічних фондів соціального призначення). Метою виникнення таких 

правовідносин є задоволення публічного інтересу та потреб громадян у сфері 

охорони здоров’я. Реалізація та існування цих правовідносин можливо при 

дотриманні принципів фінансового захисту, універсальності покриття та 

справедливості доступу до медичної допомоги, прозорості і підзвітності, 

ефективності, вільного вибору, конкуренції постачальників, передбачуваності 

обсягу коштів на медичні послуги у державному бюджеті, субсидіарності, 

конституційності, соціального захисту медичних та фармацевтичних 

працівників, використання різноманітних джерел фінансування, широкої 

правової освіти населення [192, c.60]. 

Отже, проаналізувавши різноманітні підходи до розуміння правової 

категорії «видатки», можна констатувати, що видаткам на охорону здоров’я як 

фінансово-правовій категорії, притаманні такі характерні риси: 
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 є фінансовим інструментом, який забезпечує одну з найважливіших 

соціальних сфер держави; 

 здійснюються на підставі спеціального законодавства, яке регулює 

розподіл (перерозподіл) та використання бюджетних коштів; 

 мають цільове спрямування: покликані забезпечувати необхідний рівень 

фінансового забезпечення охорони здоров’я на рівні державних стандартів та 

нормативів; 

  здійснюються безперервно та на безповоротній основі; 

 формуються та спрямовуються спеціальними суб’єктами; 

 мають публічний характер, оскільки є предметом розподілу 

(перерозподілу) та використання коштів публічних фондів. 

Видатки на охорону здоров’я класифікуються за різними ознаками, що 

розкриває напрями їх розподілу.  

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» [137] видатки на охорону здоров’я залежно від 

джерела фінансування, можуть поділятися на:  

1. видатки на охорону здоров’я за рахунок коштів Державного бюджету 

України;  

2. видатки на охорону здоров’я за рахунок місцевих бюджетів;  

3. видатки за рахунок коштів, отриманих закладами від надання платних 

послуг.  

Натомість видатками на охорону здоров’я за рахунок коштів Державного 

бюджету України можуть бути: видатки на медичне обслуговування населення 

(видатки на медичні послуги, медичні вироби, лікарські засоби, профілактичні, 

діагностичні, реабілітаційні та лікувальні медичні заходи; видатки на заходи 

боротьби з епідеміями, проведення медико-соціальної експертизи, діяльності, 

пов’язаної з проведенням судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, 

та інших програм у сфері охорони здоров’я, що забезпечують виконання 

загальнодержавних функцій, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України).  
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До видатків на охорону здоров’я за рахунок місцевих бюджетів належать: 

видатки щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, 

реконструкції; видатки на підвищення оплати праці медичних працівників; 

видатки на надання населенню медичних послуг тощо. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» видатки на охорону здоров’я, які 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, можна класифікувати 

залежно від характеру медичної допомоги, на видатки для: 1) екстреної медичної 

допомоги; 2) первинної медичної допомоги; 3) вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги; 4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

5) паліативної медичної допомоги; 6) медичної реабілітації; 7) медичної 

допомоги дітям до 16 років; 8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами.  

Залежно від економічно-компенсаційного змісту, видатки можна поділити 

на ті, які здійснюються для надання медичної допомоги: безоплатно; з 

подальшим компенсуванням отримувачем медичної допомоги (надання 

екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які 

тимчасово перебувають на території України, з обов’язковим поверненням 

державі повної вартості наданих медичних послуг та лікарських засобів у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами чи законами України) [137]. 

Також у ст. 10 БК України [26] передбачені види класифікації видатків, які 

є актуальними для видатків на охорону здоров’я. Наприклад, програмна 

класифікація видатків державного бюджету знаходить своє закріплення у Законі 

України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», та у додатку № 3 до 

цього Закону «Розподіл видатків Державного бюджету України на 2020 рік», 

зокрема, передбачені основні програми, з яких з Державного бюджету 

фінансується сфера охорони здоров’я: 

– «2300000 Міністерство охорони здоров’я України», що включає: 

«2301040 Громадське здоров’я та заходи боротьби з епідеміями», «2301110 



98 
 

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається 

загальнодержавними закладами охорони здоров’я», «2301180 Санаторне 

лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними 

захворюваннями» тощо; 

– «2307000 Державна служба з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками»; 

– «2308000 Національна служба здоров’я України», що включає: «2308010 

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення» тощо; 

– «2311000 Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні 

видатки та кредитування)», що включає: «2311410 Медична субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам», «2311450 Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання», 

«2311470 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

системи екстреної медичної допомоги», «2311500 Субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я», «2311510 Субвенція з державного бюджету 

обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської 

заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання 

(мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) 

вітчизняного виробництва», «2311600 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для 

здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції 

та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»; 

– «6561000 Національна академія медичних наук України» [135]. 

Функціональна класифікація видатків на охорону здоров’я наведена у 

Наказі Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11 «Про бюджетну 

класифікацію». Відповідно до вказаного нормативно-правового акта до видатків 

0700 «Охорона здоров’я» належать такі видатки: «0710 медична продукція та 

обладнання», «0720 поліклініки і амбулаторії, швидка та невідкладна допомога», 
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«0721 поліклініки загального профілю та амбулаторії», «0722 спеціалізовані та 

стоматологічні поліклініки», «0724 центри екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги», «0725 

фельдшерсько-акушерські пункти», «0726 центри первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги», «0730 лікарні та санаторно-курортні заклади», «0731 

лікарні загального профілю», «0732 спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані 

заклади», «0733 перинатальні центри, пологові будинки», «0734 санаторно-

курортні заклади», «0740 санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і 

заклади», «0750 фундаментальні та прикладні дослідження і розробки у сфері 

охорони здоров’я», «0760 інша діяльність у сфері охорони здоров’я» [131]. 

С. В. Скріпкін запропонував за відомчою ознакою класифікувати видатки 

на охорону здоров’я в залежності від того, хто є головним розпорядником 

бюджетних коштів у сфері охорони здоров’я – Міністерство охорони здоров’я чи 

відповідний департамент охорони здоров’я. Відповідно до економічної 

складової видатки в сфері охорони здоров’я поділяються на поточні (оплата 

праці і нарахування на заробітну плату; використання товарів і послуг (зокрема, 

медикаменти та перев’язувальні матеріали), інші виплати населенню, інші 

поточні видатки) та капітальні [193, с.41-42]. 

Наведений перелік критеріїв класифікації видатків на охорону здоров’я є 

приблизним, оскільки він може змінюватися, залежно від економічної ситуації 

та потреб населення.  

Одним із чинників, який впливає на розвиток медичної сфери та загалом 

на її ефективність, є фінансове забезпечення, яке виступає методом фінансового 

механізму. 

Методи фінансування сфери охорони здоров’я завжди виступають 

сукупністю способів, принципів та правил впливу на певний об’єкт. За своїм 

змістом методи фінансування є технологією здійснення публічних видатків [193, 

с.36]. У сфері охорони здоров’я метод фінансування слугує способом розподілу 

фінансових ресурсів від фондоотримувача до медичної установи, що виступає 

надавачем медичної допомоги [116, с.41]. 
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М. О. Мацелик розглядає бюджетне фінансування як безповоротний та 

безоплатний відпуск коштів із державного та місцевих бюджетів на виконання 

загальнодержавних функцій і функцій муніципальних органів та забезпечення 

діяльності бюджетних установ і організацій [93].  

Реформування сфери охорони здоров’я також обумовлює реформування 

методів фінансування сфери охорони здоров’я. На підтвердження зазначеного, 

наприклад, О. В. Покатаєва наголошує, що євроінтеграційна спрямованість 

України запроваджує суттєві трансформації певних інститутів фінансового 

права, зокрема змін зазнають правові засади публічних видатків і бюджетного 

фінансування, результатом чого стає поширення програмно-цільових підходів у 

бюджетному процесі й аналізу ефективності та результативності виконання 

бюджетних програм [123, c. 25]. 

Використання методів бюджетного фінансування базується на таких 

основних категоріях БК України, як кошторис, програмно-цільовий метод у 

бюджетному процесі, паспорт бюджетної програми [26]. Загальноприйнятими 

методами фінансування закладів охорони здоров’я є кошторисний, програмно-

цільовий, оплата наданих медичних послуг. Програмно-цільовий та 

кошторисний методи є основними для фінансування закладів охорони здоров’я 

в Україні [11, с. 121].  

З. М. Лободіна також зазначає, що фінансування закладів охорони 

здоров’я здійснюється такими методами: кошторисним методом фінансування, 

програмно-цільовим методом фінансування, методом фінансування за фактично 

надані послуги [86]. Зміст програмно-цільового методу розкривається у статті 20 

БК України. Зазначена норма передбачає, що у бюджетному процесі програмно-

цільовий метод застосовується на рівні державного бюджету та на рівні місцевих 

бюджетів. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному 

процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, 

паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм 

[26].  
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Використання програмно-цільового методу фінансування видатків у сфері 

охорони здоров’я є вдалим вибором, оскільки «передбачає визначення об’єктів, 

чітких цілей фінансування і необхідних ресурсів, дозволяє уникнути нецільового 

використання бюджетних коштів. Воно спрямоване на результативне їх 

витрачання та передбачає персональну відповідальність керівників закладів 

охорони здоров’я за досягнення соціальних результатів бюджетних програм. 

Цінність цільового програмного фінансування полягає в тому, що воно дає змогу 

підходити до виконання програми комплексно» [116, с.41-42].  

С. І. Юрій, В. І. Стоян та О. С. Даневич характерними ознаками 

програмно-цільового методу визначають: зосередженість на результатах, які 

мають бути досягнуті внаслідок виконання програм; можливість оцінки 

наслідків бюджетних рішень у процесі їх прийняття; посилення відповідальності 

за витрачання бюджетних коштів; можливість проведення ґрунтовного аналізу 

витрат бюджетних коштів на основі показників результативності; забезпечення 

прозорості бюджетного процесу [227, с.59]. Така позиція науковців є 

прийнятною, оскільки дозволяє повною мірою розкрити зміст програмно-

цільового методу фінансування сфери охорони здоров’я.  

Як зазначає А. М. Чвалюк, програмно-цільовий метод формування 

державного бюджету показав свою дієвість у розвинених країнах і позитивні 

результати в нашій державі, що дає змогу рухатись обраним курсом бюджетних 

реформ [219, с.264]. Однак, ураховуючи позитивні моменти програмно-

цільового методу фінансування видатків на охорону здоров’я, він має 

негативний прояв у вигляді здійснення фінансування за залишковим 

принципом – при нестачі бюджетних коштів призупиняється, насамперед, 

фінансування цільових програм [116, с.42]. Крім того, ще одним проблемним 

моментом застосування програмно-цільового методу фінансування сфери 

охорони здоров’я є відсутність єдиної загальнозрозумілої методики розрахунку 

показників результативності бюджетної програми [127, с.79]. До того ж 

затвердження великої кількості бюджетних програм робить складним процес 

контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, що може призвести до 
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зростання програм, котрі перешкоджатимуть розвитку сфери охорони здоров’я 

через додаткове фінансування поточного споживання. Таке безрезультатне 

використання цільових коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток сфери 

охорони здоров’я, призводить до недофінансування важливих соціальних 

програм у державі [125, с.223]. 

А. М. Чвалюк стверджує, що рішення про обрання конкретного методу 

приймається під час планування бюджету [220, с.71]. Дійсно, застосування 

програмно-цільового методу фінансування видатків на охорону здоров’я 

використовується в процесі фінансування головних розпорядників бюджетних 

коштів, спрямованих на реалізацію певних бюджетних програм, тоді як 

фінансування видатків розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

здійснюється за допомогою бюджетно-кошторисного методу фінансування, 

тобто фінансування потреб самого закладу [193, с.31]. 

На території України заклади охорони здоров’я функціонують у вигляді 

бюджетних установ державної та комунальної форм власності. У такий спосіб 

фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за рахунок державного 

або комунального бюджетів відповідно до затверджених кошторисів [191, c.123]. 

Процес фінансування закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм 

власності регламентується Постановою Кабінету Міністрів України від 

28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» 

[147]. Метод кошторисного фінансування видатків реалізується шляхом 

виділення коштів на утримання та функціонування закладів, установ і 

організацій, виконання певних програм і реалізацію певних заходів на підставі 

спеціального фінансового документа – кошторису [111, c.309]. 

Найбільш традиційним та поширеним методом фінансування видатків на 

охорону здоров’я в Україні є саме кошторисне фінансування. Перевагами такого 

методу фінансування є можливість чіткого прогнозування видатків, контролю за 

цільовим витрачанням коштів та обмеження їх абсолютного розміру [116, с.41]. 



103 
 

Науковці В. Д. Базилевич та Л. О. Баластрик кошторисно-бюджетне 

фінансування визначають як метод безповоротного, безоплатного надання 

коштів, з метою утримання установ, котрі отримують повне матеріальне 

забезпечення за рахунок бюджетних коштів, відповідно до затверджених 

фінансових планів – кошторисів витрат [13, c.259]. Бюджетно-кошторисний 

метод фінансування видатків характеризується наявністю таких принципів: 

безповоротність, безоплатність, плановість, цільове використання грошових 

коштів, отримання ефекту від витрачання грошових коштів, поєднання різних 

джерел покриття витрат, виділення грошових коштів у міру надходження 

доходів, постійного контролю за використанням грошових коштів [70].  

Крім основних принципів, Н. І. Хімічева та О. В. Покачалова вказують на 

існування спеціальних принципів, які характерні саме кошторисно-бюджетному 

фінансуванню: отримання коштів державними і місцевими установами для 

поточної діяльності та капітальних вкладень з бюджету відповідно до їх 

підпорядкування; основним джерелом фінансування діяльності таких установ 

виступають бюджетні кошти; наявність кошторису доходів і видатків установи, 

який є підставою для виділення коштів та підтвердження його фінансово-

плановим актом; імперативне дотримання цільового використання коштів, 

визначених у кошторисі з можливістю внесення змін лише органами, яким 

підпорядковані одержувач бюджетних коштів; наявність затверджених у 

визначеному порядку нормативів планування та фінансування діяльності [212, 

с.371]. 

Чітке визначення загальних та спеціальних ознак бюджетно-кошторисного 

методу фінансування видатків сфери охорони здоров’я дає змогу зрозуміти 

сутність та значення цього методу фінансування, його особливості та 

призначення. 

Г. В. Рак серед позитивних рис кошторисного фінансування бюджетних 

установ, зокрема закладів охорони здоров’я, виділяє забезпечення відповідності 

доходної та видаткової частини кошторису бюджетних установ, у такий спосіб, 

наголошуючи на тому, що фінансування планових витрат бюджетної установи 
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відбувається в повному обсязі. Крім того, використання фінансових ресурсів 

бюджетних установ, що здійснюється відповідно до кошторисного фінансування 

бюджетних установ, передбачає жорсткий та постійний контроль. Водночас 

такий метод фінансування видатків має певні недоліки у вигляді відсутності 

достатніх стимулів для раціонального і ефективного функціонування та 

взаємозв’язку між рівнем кошторисного фінансування бюджетної установи та 

результатами її діяльності. Крім того, БК України встановлено взаємозв’язок 

джерел надходження коштів спеціального фонду з напрямами їх використання, 

що позбавляє можливості бюджетну установу розпоряджатися коштами від 

надання платних (договірних) послуг на власний розсуд, що обмежує фінансову 

автономію бюджетних установ [171, c.164]. 

Більшість країн, які мають розвинуту ринкову економіку, надають 

перевагу у фінансуванні не певного закладу охорони здоров’я, а певної послуги. 

Тому такий метод фінансування видатків сфери охорони здоров’я, як 

фінансування за фактично надані послуги, користується найбільшим попитом 

серед інших.  

Метод фінансування видатків у сфері охорони здоров’я у формі оплати 

наданих медичних послуг, дозволяє найточніше визначити обсяг витрат, 

оскільки таке фінансування може здійснюватися залежно від фактичного або 

запланованого обсягу наданих послуг та базується на розрахункових цінах. 

Ринок медичних послуг в Україні залежить від механізму ціноутворення на 

медичні послуги, тому вартісна оцінка медичної допомоги стала особливо 

потрібною у зв’язку з реформуванням сфери охорони здоров’я [116, с.42]. 

Проблемні моменти формування механізму ціноутворення вказують на 

необхідність запровадження медичного страхування на загальнообов’язковій 

державній основі. Запровадження загальнообов’язкового державного 

соціального медичного страхування може перетворитися на «ефективний метод 

фінансування видатків у сфері охорони здоров’я за наявності показників вартості 

медичних послуг, котрі визначатимуть величину страхових внесків» [116, с.42].  
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Водночас метод фінансування за фактично надані послуги викликає 

занепокоєння щодо його реалізації «у невеликих за кількістю жителів населених 

пунктах, оскільки брак пацієнтів та відносно низький попит на медичні послуги 

може призвести до різкого скорочення мережі медичних закладів, що потягне за 

собою наслідки у вигляді суттєвого порушення права людини в сфері охорони 

здоров’я» саме через нестачу медичних установ у населеному пункті, де мешкає 

людина [193, с.32].  

Фактична реалізація фінансування платних послуг може набути 

позитивного характеру, завдяки запровадженню загальнообов’язкового 

державного соціального медичного страхування, що стане додатковим джерелом 

фінансового забезпечення видатків на охорону здоров’я. 

У сфері охорони здоров’я основними методами фінансування є програмно-

цільовий метод, бюджетно-кошторисний метод, метод оплати за надані послуги, 

метод фінансування за рахунок донорських коштів. Перші два методи 

реалізуються на етапі розподілу бюджетних коштів головним розпорядником за 

певними бюджетними програмами (програмно-цільовий), та розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня. Метод оплати за надані послуги знаходить 

своє відображення у разі надання державними чи комунальними закладами 

охорони здоров’я платних послуг. Метод фінансування за рахунок донорських 

коштів передбачає поєднання як бюджетного, так і приватного фінансування, або 

ж – це лише приватне фінансування, яке не завжди є предметом фінансово-

правового регулювання. Кількісні та якісні показники фінансування сфери 

охорони здоров’я не відповідають потребам держави, населення та суспільства, 

що вказує на необхідність реформування та модернізації методів фінансування 

сфери охорони здоров’я. Скасувати або замінити програмно-цільовий метод 

фінансування сфери охорони здоров’я на інший є недоцільним та неможливим, 

оскільки, виконуючи соціальну функцію держави, відповідні органи влади 

визначають бюджетні цільові програми фінансування, а бюджетно-кошторисний 

метод доповнює забезпечення фінансування видатків на охорону здоров’я. 

Метод оплати за певні послуги, як зазначалося раніше, має певні позитивні 
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моменти, але несе загрозу зменшення кількості медичних установ, тому 

оптимальним та виправданим є комплексне застосування всіх методів 

фінансування видатків на охорону здоров’я. 

Запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного 

страхування може стати додатковим джерелом надходження коштів для 

здійснення фінансування сфери охорони здоров’я. Ця пропозиція не нова, але 

вона є необхідним заходом покращення фінансування сфери охорони здоров’я. 

Євроінтеграційна спрямованість України та наближення основних соціальних 

інститутів держави до європейських стандартів, вимагає враховувати досягнення 

країн з розвинутою ринковою економікою. 

У країнах Європейського Союзу актуальним є медичне соціальне 

страхування, засноване на принципі солідарності. Це означає, що незалежно від 

того, з податків чи зі страхових внесків фінансується схема, користуються нею 

ті, хто має у цьому потребу. Система охорони здоров’я Франції базується на 

обов’язковій державній програмі охорони здоров’я, яка значною мірою 

доповнюється добровільним страхуванням. Фінансування сфери відбувається за 

рахунок загальної програми страхування (яка включає й медичне), шляхом збору 

податків з роботодавців та працівників. Фінляндія також має систему 

фінансування сфери охорони здоров’я, яка здійснюється за допомогою коштів 

Національного фонду медичного страхування через програму медичного 

страхування, де значна частина коштів надходить від самих пацієнтів у формі 

співоплати. Державне медичне страхування у Фінляндії покриває витрати на 

ліки, які приписує лікар (зокрема й для амбулаторних хворих), лікарські 

гонорари, стоматологічну допомогу, діагностику, а також витрати на дорогу, 

пов’язані з лікуванням. Державні та приватні медичні послуги чітко 

розмежовані, з метою запобігти фінансуванню тих самих видів медичної 

допомоги з двох різних джерел. Державна система медичної допомоги 

фінансується за рахунок загальних податків, а медичне страхування 

фінансується за рахунок відповідних внесків. Внесок на медичне страхування – 
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це відсоток заробітної плати, що виплачується робітником (1,5 %) та 

роботодавцем (приватними – 1,6 % та державними – 2,85 %) [53]. 

Організація і фінансування системи охорони здоров’я в Німеччині 

базується на традиційних принципах соціальної солідарності, децентралізації та 

саморегуляції. Система обов’язкового медичного страхування охоплює 

приблизно 88 % населення (з них 13 % – добровільно). Сфера охорони здоров’я 

фактично фінансується за рахунок внесків працівників та роботодавців. Система 

охорони здоров’я Голландії фінансується шляхом поєднання соціального та 

приватного страхування, при цьому соціальним страхуванням, яке є 

обов’язковим для всього населення, покривається 64 % населення, а приватним 

– 31 %. Соціальне страхування є домінантною формою фінансування системи 

охорони здоров’я в Нідерландах, покриваючи приблизно 70 % витрат на охорону 

здоров’я. Система охорони здоров’я Італії переважно фінансується державою, 

при цьому соціальне страхування покриває 46,5 %, а загальні податки – 52 % 

загального обсягу фінансування [53]. 

Отже, видатки на охорону здоров’я – це фінансовий інструмент, який 

забезпечує одну з найважливіших соціальних сфер держави, має зовнішній прояв 

у вигляді грошових ресурсів, котрі розподіляються відповідно до спеціального 

законодавства, здійснюються безперервно й на безповоротній основі, мають 

цільове спрямування й покликані забезпечувати необхідний рівень фінансового 

забезпечення охорони здоров’я на рівні державних стандартів та нормативів. 

 

2.2. Принципи здійснення видатків на охорону здоров’я 

 

За останні роки стало вже традицією зосереджувати значну увагу на 

принципах права, як фундаментальних основах правового регулювання 

суспільних відносин. Не є винятком дослідження принципів фінансового права 

та його інститутів, зокрема здійснення видатків, як складової бюджетного права. 

Але, не дивлячись на важливість пізнання цієї категорії, значна кількість 

принципів досі залишається малодослідженою. З урахуванням 
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фундаментального характеру бюджетного права, не надавалося значної уваги 

розкриттю особливостей правової визначеності та реалізації принципів видатків 

у важливих сферах, таких як охорона здоров’я. Установлення сутності принципів 

та специфічних рис здійснення видатків у сфері охорони здоров’я повністю 

спирається на доктрину загальної теорії права та фінансового права. Однак 

теоретичні концепції в сфері дослідження принципів права потребують суттєвих 

доопрацювань, оскільки містять різні й іноді суперечливі думки, що 

безпосередньо пов’язано з часом, коли відбувалися дослідження, й не 

враховують те, що держава та сфери суспільних відносин перебувають у стані 

постійного розвитку. А. М. Чвалюк рекомендує іноді переглядати класифікацію 

принципів та «виключати з неї принципи, що були необґрунтовано залучені з 

інших наук або залишилися від адміністративно-командної системи управління 

і наразі втратили своє значення» [221, с.53]. Отже, потреба правового 

дослідження принципів видатків у сфері охорони здоров’я є надактуальною. 

Відомий французький вчений – теоретик права Ж-Л. Бержель трактує 

принципи як «положення (правила) об’єктивного права (а не природного або 

ідеального права), які можуть виражатися, а можуть і не закріплюватися в 

текстах, але (обов’язково) застосовуватися в судовій практиці, та яким 

притаманний загальний характер» [14, с.168]. Характеризуючи дефініцію, він 

зазначає: «На мові філософів принципами йменуються «системи положень 

директивного характеру, яким підпорядковуються усі наступні процедури…». 

Можна стверджувати, що саме «загальний характер принципів… дозволяє їх 

виокремити від простих юридичних правил… Правило є узагальненням…, яке 

регулює тільки «ті або інші факти або акти», яке відповідає предмету. Принцип, 

натомість, навпаки, постає як узагальнення, що передбачає нескінчений перелік 

з’ясувань. Отже, … принципи панують лише над позитивним правом, тоді як 

юридичні правила є … лише окремими випадками їх застосування або 

винятками» [14, с.169-170]. Аналізуючи положення вищенаведеного вченого, 

Х. Берхуз робить висновок, що принципи – це правила, які слугують ідейною 

основою для об’єктивного права [16, с.28]. 
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У сучасній теорії права вже склалася думка, що принципи права 

виступають орієнтиром у ході законодавчої діяльності та забезпечують єдину 

правозастосовну практику, при цьому акцентується увага на так би мовити 

статичну форму – особливі нормативні положення, що закріплені у 

законодавстві у вигляді особливих норм-принципів. На підтвердження цього, 

можна навести рішення Конституційного Суду України щодо розуміння 

принципу верховенства права – як панування права в різних формах у 

суспільстві, яке вимагає від держави його втілення у правотворчу та 

правозастосовну діяльність, зокрема в закони, які за своїм змістом мають бути 

пронизані, передусім, ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо 

[178].  

Саме тому важко недооцінити вплив принципів права, які безпосередньо 

позначаються на ефективності функціонування усіх елементів правової системи, 

й набувають особливого значення у період реформ, як чіткі та незмінні орієнтири 

для наступного стратегічного планування, вдосконалення та розвитку права. 

Особливого значення набувають принципи фінансового права в сфері 

регламентації здійснення видатків у соціальному інституті, який інтегрує 

фактично всю сферу життєдіяльності людини, зокрема фізичний та моральний 

стан суспільства – охорона здоров’я.  

Принципи здійснення видатків на охорону здоров’я має комплексний та 

інтегрований характер, підґрунтям яких стають дослідження видатків як 

економічної й фінансової категорії, правовим складником є принципи 

фінансового права, з урахуванням специфіки сфери реалізації.  

З огляду на зміст вагомого наукового доробку зазначених науковців у 

дослідження принципів права та їх реалізації у сфері захисту прав людини, 

необхідно зазначити, що питанню дослідження принципів здійснення видатків 

не було приділено достатньої уваги, хоча визначення «керівних засад» має за 

мету позитивно впливати на державну політику, яка втілюється в нормотворчу 

та правозастосовну діяльність, спрямовану на досягнення міжнародних 

стандартів прав людини в сфері охорони здоров’я. 
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Міжнародний рівень визначення принципів у сфері охорони здоров’я 

зосереджений у Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я [209], зокрема 

це: доступність медичної допомоги; рівність – рівний доступ до медичних 

послуг, не залежно від раси, віросповідання, політичних поглядів тощо; 

пріоритетність – право на охорону здоров’я, що розглядається як один із 

найбільш пріоритетних напрямів державної діяльності, а збереження 

громадського здоров’я є основним фактором у досягненні миру і безпеки; 

загальнодоступність наукових досягнень у сфері медицини однаково для всіх 

країн світу; ефективність – право особи на отримання кваліфікованої профільної 

медичної допомоги; особливість захисту здоров’я дитини; співробітництво 

суспільства та держави у сфері охорони здоров’я; відповідальність держави за 

стан громадського здоров’я; повага до гідності та заборона проведення медичних 

дослідів без згоди людини.  

Визначення правового змісту поняття «принципи здійснення видатків на 

охорону здоров’я» можливо, шляхом зіставлення сутності видатків та політики 

держави, спрямованої на забезпечення та гарантування конституційних прав та 

свобод людини. Слушним є твердження С. Подорожної, що «обґрунтовані й 

нормативно закріплені основоположні начала (ідеї, вимоги) сутності 

бюджетного права, що складають його головний зміст, визначають загальний 

напрям правового регулювання бюджетної діяльності держави та органів 

місцевого самоврядування, і спрямовують бюджетну діяльність на виконання 

завдань, що стоять перед нею» [122, с.93]. 

Зазвичай задля досягнення результату дослідження, здійснюється 

класифікація змістовних складових поняття, яка може бути проведена за різними 

ознаками (критеріями), і певною мірою мати суб’єктивний характер. 

Підтвердження цьому – різні погляди на проблему класифікації принципів. 

Однак важливо пам’ятати, що будь-яка класифікація принципів права є 

умовною, так як будується на взаємозв’язку і взаємообумовленості, але водночас 

класифікація принципів дає змогу визначити роль, місце і значення кожного з 

них та систематизувати їх. 
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За класичним прикладом класифікувати принципи здійснення видатків на 

охорону здоров’я можна на: загальні – побудовані на нормах міжнародного та 

конституційного права, та спеціальні (галузеві) – підґрунтям яких є норми 

фінансового, зокрема бюджетного права та спеціального законодавства, 

спрямованого на реалізацію концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я. У контексті цього, необхідно підкреслити, що запропонована 

класифікація побудована на формалізованих принципах права, й саме тому має 

імперативний характер, тобто обов’язкова для усіх суб’єктів права як бюджетної 

діяльності, так і процесу його адміністрування. 

Всесвітньою асамблеєю у прийнятому Положенні щодо доступності 

медичної допомоги (1988 р.), були розроблені пропозиції практичної реалізації 

прав у сфері охорони здоров’я. Так, з урахуванням економічних та ресурсних 

факторів держав, були запропоновані керівні принципи щодо кожного елементу, 

зокрема фінансування – запровадження плюралістичної системи фінансування, 

що включає як елементи публічного, так і приватного фінансування [124]. 

На підставі основних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я 

та досвіду іноземних країн щодо фінансування в сфері охорони здоров’я, 

А. В. Бондар пропонує такі принципи: фінансовий захист (загальний захист від 

фінансових ризиків, пов’язаних з поганим станом здоров’я, спрямований на те, 

щоб люди не ставали бідними в результаті користування послугами охорони 

здоров’я); принцип соціальної справедливості у фінансуванні (потребує від 

більш забезпечених людей більше платити за медичне обслуговування (у 

відсотковому відношенні від доходу), порівняно з малозабезпеченими; рівність 

доступу до медичного обслуговування (базується на потребі, а не на здатності 

платити); підвищення прозорості і підзвітності системи охорони здоров’я 

(боротьба з корупцією, контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я і 

оцінка якості їх діяльності); нагорода за високу якість медичної допомоги і 

розробка стимулів рентабельної організації медичного обслуговування; 

підтримка управлінської ефективності (скорочення дублювання функцій у сфері 
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фінансування охорони здоров’я і уникнення витрат, які не спрямовані на 

досягнення вище перерахованих цілей) [20, с.358].  

Втілення міжнародних стандартів у національному законодавстві 

відтворено у Конституції України, а саме стаття 49 проголошує, що «кожен має 

право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування», яке 

забезпечується «державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, 

медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм». Принципи реалізації 

проголошених конституційних засад передбачені у Законі «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я»: визнання охорони здоров’я 

пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних 

чинників виживання та розвитку народу України; дотримання прав і свобод 

людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з 

ними державних гарантій; гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету 

загальнолюдських цінностей над класовими, національними, груповими або 

індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш 

уразливих верств населення; рівноправність громадян, демократизм і 

загальнодоступність медичної допомоги та інших послуг в сфері охорони 

здоров’я; відповідність завданням і рівню соціально-економічного та 

культурного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-

технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та 

медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим 

досвідом у сфері охорони здоров’я; попереджувально-профілактичний характер, 

комплексний соціальний, екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я; 

багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її 

фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та 

заохоченням підприємництва і конкуренції; децентралізація державного 

управління, розвиток самоврядування закладів та самостійності працівників 

охорони здоров’я на правовій і договірній основі [114]. Отже, можна 

констатувати, що національні конституційні принципи загалом відображають 

проголошені міжнародним правом цінності в сфері охорони здоров’я.  



113 
 

Реалізацію змісту відповідних засадничих положень прав особи на охорону 

здоров’я значною мірою покладено на організацію фінансової діяльності 

держави, плановий і систематичний характер якої спрямовано на мобілізацію, 

розподіл, перерозподіл та використання публічних (бюджетних) фондів, з метою 

задоволення публічних інтересів, складовою яких є забезпечення якісного 

медичного захисту. Саме тому політика держави, законодавство та інструменти 

економічного (фінансового) та організаційного характеру орієнтовані на 

стабілізацію фінансової системи й «містять у собі режимні характеристики її 

матеріальних елементів, що дозволяють цим елементам реально функціонувати 

і вдосконалюватися» [105, с.12]. 

Принципи бюджетного права, що створюють правову основу бюджетної 

політки як складової фінансової системи, так само пов’язані та ґрунтуються на 

загальноправових принципах, виконуючи соціальну функцію, зокрема 

верховенства права, законності, пріоритету прав і свобод людини, 

відповідальності [33, c.41], а також принципах фінансового права. 

Серед інших значних принципів фінансового права, зокрема єдності, 

публічності, обліку та контролю, В. П. Нагребельний виокремлює принципи 

пріоритетності публічних видатків стосовно доходів бюджету та соціальної 

спрямованості фінансової діяльності держави. У зміст принципу пріоритетності 

публічних видатків, на думку науковця, покладена фінансова рівновага задля 

здійснення державою функцій, шляхом визначення у пріоритетному порядку 

обсягу публічних видатків [213, с.17-18]. 

Специфіку бюджетного права як підгалузі фінансового права, та 

багатогранність бюджетних правовідносин характеризують власні принципи, як-

то: нормативно-правових розпоряджень, економічної обґрунтованості, 

соціальної рівноваги, єдності бюджетів усіх рівнів, незалежності і взаємної 

обумовленості, самостійності та взаємозалежності, планування державного 

бюджету, розмежування повноважень суб’єктів бюджетних відносин у 

бюджетному процесі, публічності, плановості та цілеспрямованості. Особливу 

увагу науковці присвятили принципу повного забезпечення надходжень до всіх 
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бюджетів та їх оптимального використання, зазначивши, що цей принцип 

властивий тільки бюджетним відносинам та відрізняє їх від фінансових та інших 

правовідносин [214, с.157-158]. 

Зміст фінансово-правових інститутів пропонують як критерій класифікації 

принципів фінансового права, В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко та С. М. Попова. 

Відповідно науковці пропонують такі принципи бюджетного права: єдності 

бюджетної системи України, збалансованості, повноти, справедливості і 

неупередженості, цільового використання бюджетних коштів, самостійності, 

обґрунтованості, ефективності, субсидіарності, публічності та прозорості, 

відповідальності учасників бюджетного процесу [184, с.34].  

Певною мірою галузеві принципи бюджетного права знайшли законодавче 

закріплення у БК України, через проголошення принципів бюджетної системи, 

серед яких: принцип єдності бюджетної системи України, принцип 

збалансованості, принцип самостійності, принцип повноти, принцип 

обґрунтованості, принцип ефективності та результативності, принцип 

субсидіарності, принцип цільового використання бюджетних коштів, принцип 

справедливості і неупередженості, принцип публічності та прозорості [26]. 

Однак зазначена класифікація неодноразово піддавалася критиці вітчизняними 

вченими, зокрема, через те, що вона створювалася під впливом соціалістичної 

моделі суспільства, тому нині уже є застарілою для прийняття загалом [222, с.99].  

Принципи бюджетного права, безперечно, потребують конкретизації та 

деталізації, що можливо шляхом формування та розкриття принципів інститутів 

бюджетного права. Загальновизнаними принципами, на яких базується 

здійснення видатків, є: планування; нормативна деталізація видатків; 

безоплатність; безповоротність; цільове спрямування; економне використання 

коштів; ефективне використання коштів; постійний фінансовий контроль [214, 

с.315]. Однак варто зазначити, що досить часто принципи здійснення видатків 

визначаються як принципи фінансування видатків [184, с.221].  

Значний вплив на зміст принципів здійснення видатків на охорону 

здоров’я здійснює нормативне визначення принципів, на яких будується 
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державна політика в сфері охорони здоров’я. Зокрема, основні принципи 

програми медичних гарантій закріплені у Законі України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення»: законодавча 

визначеність, надання рівних гарантій, цільове та раціональне використання 

коштів, універсальність та справедливість, гласність, прозорість та підзвітність 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх 

посадових осіб у сфері державних фінансових гарантій медичного 

обслуговування населення [137]. 

У такий спосіб можна виокремити принципи, які прямо чи опосередковано 

закріплені у нормах чинного законодавства, й через наявність своєрідних ознак 

можуть бути ідентифіковані як принципи видатків на охорону здоров’я. 

Визначальний вплив на реалізацію політики в сфері охорони здоров’я 

здійснюють такі принципи: верховенства права, юридичної визначеності, 

справедливості, рівності.  

Змістовна природа принципу верховенства права та його реалізація у 

бюджетному праві є малодослідженою, що вже ставало предметом критики. 

Обґрунтовуючи значущість загально-правових принципів, І. О. Образцова 

зазначає, що власні принципи бюджетного права повинні базуватися та бути 

«проникнуті» цілями верховенства права, чим забезпечується соціальна функція 

бюджетного права, його спрямованість на задоволення публічних потреб та 

запитів [109, с.88]. Незважаючи на досягнутий рівень розуміння принципу 

верховенства права, у бюджетному праві привалює думка, що зазначений 

принцип передбачає захищеність законом бюджетної діяльності. Тобто 

регламентація правовими нормами прав та обов’язків суб’єктів бюджетних 

правовідносин, зокрема обумовлює права всіх учасників правовідносин на власні 

фінансові ресурси і висуває вимоги, щоб встановлені у нормах законодавства 

державні фінансові інтереси відповідали потребам та інтересам усіх бюджетних 

споживачів [12, с. 48]. 

Повністю погодитися з цим твердженням важко, так як у такому розумінні 

принцип верховенства права ототожнюється з принципом законності. У рамках 
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дослідження у сфері євроінтеграції та адміністративної конвергенції, Ж. Зіллер, 

слушно зазначає, що принципи верховенства прав та законності не є 

ідентичними, що обумовлено розвитком концепції правової держави в різних 

країнах [55, с.175]. Це питання стало також предметом дослідження змісту 

термінів «the rule of law» (англійською), «etat de droit» (французькою) 

«rechtsstaatlichkeit» (німецькою) Венеціанської комісії, з метою «пошуку чіткого 

розуміння» верховенства права [132]. 

Принцип верховенства права (англ. – the rule of law) має давні витоки, так 

як термін вперше був вживаний у 1656 році англійським публіцистом та 

ідеологом буржуазії Д. Гарінгтоном (1611–1677 рр.) [42, с.31]. А перше 

доктринальне розуміння цей принцип отримав у роботі відомого англійського 

вченого-конституціоналіста Альберта Венна Дайсі «Вступ до науки 

конституційного права» [1, с.102]. Визнання принципу верховенства права на 

міжнародному рівні відбулося нещодавно, але вже закріплено у багатьох 

міжнародних документах, зокрема в актах Організації Об’єднаних Націй, 

Європейського Союзу, Ради Європи, Організації з безпеки і співробітництва в 

Європі та інших організацій. Однак жоден нормативний документ не має 

конкретизації змісту верховенства права та вимог для його забезпечення. Тому 

значним етапом у формуванні уявлень про верховенство права, його складових 

змісту, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини та тривалих 

доктринальних досліджень, були здійснені Європейською комісією «За 

демократію через право» (Венеційська комісія) [132]. 

Узагальнюючи численні підходи до тлумачення сутності принципу 

верховенства права, що були сформовані українськими вченими, зокрема 

П. М. Рабіновичем [169], А. М. Колодієм [74], О. В. Скрипнюком [190], 

Б. В. Малишевим [90], Ю. М. Тодикою [204], можна з упевненістю 

стверджувати, що запропоновані інтерпретації об’єднує твердження, яке полягає 

у тому, що верховенство права є основоположним принципом правової держави, 

який ґрунтується на провідних ідеях юридичної теорії та практики і визначає 
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підстави забезпечення та реалізації основних прав і свобод громадян, їх правове 

положення у суспільному розвитку держави.  

Сприйняття європейських цінностей ілюструє правова позиція щодо 

сутності та змісту принципу верховенства права, що неодноразово 

висловлювалася Конституційним Судом України. Зокрема, Суд пропонує такі 

висновки: по-перше, верховенство права повинно втілюватися у правотворчу та 

правозастосовну діяльність держави, також у закони, які за своїм змістом мають 

бути прозорими та пронизані ідеями справедливості, свободи і рівності; по-

друге, право не обмежується тільки рамками законодавства, воно містить у собі 

і норми моралі, і традиції, і звичаєві норми, а також повністю базується на 

справедливості; по-третє, ототожнення права і закону є помилковим, тому що 

закон, який порушує права та обмежує свободу і рівність особи, визнається 

несправедливим, а отже, таким, що не відповідає праву [178].  

У такий спосіб принцип верховенства права є мегапринципом, який 

охоплює вимоги до всіх суспільних інститутів, з метою забезпечення природних, 

невідчужуваних та невід’ємних основних прав і свобод людини. Зокрема, цей 

принцип означає, що позитивне право, яке створюється людьми, має 

ґрунтуватися на природному праві, яке обмежує державну владу і є своєрідним 

фільтром позитивного права. Самостійного значення принцип верховенства 

права набуває тоді, коли розрізняють закон і право. При цьому А. В. Портнов 

вважає, що поза доктриною природного права цей принцип існувати не може 

[126, с. 64], що, безумовно, є прийнятним.  

Утім принцип верховенства права охоплює поняття верховенство розуму і 

втілює в собі справедливість, гуманність та добро, тобто являє собою 

універсальний та загальний принцип, який стає найважливішим способом та 

гарантом забезпечення та реалізації усіх прав людини, та особливого значення 

набуває у сфері охорони здоров’я, зокрема при здійсненні видатків.  

Реалізація цього загально-правового принципу здійснюється на 

нормотворчому рівні, коли формується система принципів бюджетного права, 

тим самим створюючи підґрунтя для нормативно-правового врегулювання 
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бюджетних відносин, зокрема здійснення розподілу видатків за 

конституційними принципами справедливого, неупередженого та 

збалансованого розподілу суспільного багатства. Тобто принцип верховенства 

права є своєрідним ідеальним планом дій, реалізація якого знаходить втілення у 

врегулюванні бюджетних правовідносин та реалізації держаної бюджетної 

політики. Натомість принципи бюджетного права є основою для формування 

принципів здійснення видатків.  

Важливу роль серед системоутворюючих принципів права відіграє 

принцип правової визначеності, під яким слід розуміти «несуперечливість такого 

регулювання та недопустимість його зміни з порушенням засадничих принципів 

права» [175]. Правова визначеність необхідна, «щоб учасники відповідних 

правовідносин мали змогу завбачати наслідки своїх дій і бути впевненими у своїх 

законних очікуваннях, що набуте ними на підставі чинного законодавства право, 

його зміст та обсяг буде ними реалізовано» [177].  

Серед європейських принципів правової системи також зазначається 

принцип правової визначеності (англ. – legal certainty), хоча в установчих 

договорах Європейського Союзу він не закріплюється, але на нього досить часто 

посилається Суд Європейського Союзу, як на один із важливих принципів 

європейського права, відповідно до якого норми права Європейського Союзу 

мають бути чіткими і передбачуваними для всіх суб’єктів [3; 4; 5].  

Широке тлумачення принципу правової визначеності пропонує 

І. Є. Криницький, підкреслюючи важливість «добротності законодавчого акту»: 

простота, зрозумілість змісту, стислість і чіткість тексту потребують 

обґрунтованої структури акту та чіткої визначеності юридичної сили [80, с.52]. 

Тобто принцип правової визначеності розповсюджує свою дію на всі елементи 

механізму правового регулювання, так як висуває вимоги до якості правової 

норми та слугує критерієм її відповідності Конституції України. 

Принцип правової визначеності є одним з визначальних принципів 

бюджетного процесу. Хоча він прямо не передбачений БК України, реалізація 

його змістовної складової міститься у регламентації бюджетного процесу та при 
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застосуванні програмно-цільового методу у бюджетному процесі (ст. 20 БК 

України). Завдяки йому, визначається чітка послідовність заходів із планування, 

затвердження та використання бюджетних коштів протягом дії бюджетної 

програми, у межах визначених бюджетних призначень задля досягнення 

очікуваних результатів, що стає запорукою ефективного використання видатків 

як інструменту розподілу державного грошового фонду за цільовим 

призначенням для забезпечення суспільного доброту. 

Особливого значення набуває принцип правової визначеності під час 

реформи в тій чи іншій сфері, коли відбуваються кардинальні зміни правового 

регулювання суспільних відносин. Процес реформування повинен мати чіткий 

план послідовних та скоординованих дій, які відповідають загальному контексту 

державної політики та спрямовані на досягнення довгострокової мети, що 

повністю відповідає конституційним засадам державотворення. Задля 

досягнення поставленої цілі, потрібна не тільки політична воля, але й послідовна 

стратегія, яка забезпечить узгодженість різних аспектів дієвого вирішення 

основних проблем, пов’язаних з ефективністю розбудови системи охорони 

здоров’я, зокрема реформування фінансування охорони здоров’я. 

Реалізація принципу правової визначеності в ході медичної реформи 

простежується у положеннях програмних документів. Так, перші кроки у 

визначенні векторів розвитку та дорожню карту їх реалізації було закріплено у 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Зокрема, встановлено мету 

підвищити стандарти життя та їх забезпечення гарантіями, шляхом проведення 

структурних реформ у сфері охорони здоров’я та, як наслідок, провести 

кардинальні, системні зміни, спрямовані на створення медичної системи, що 

орієнтована на пацієнта [201]. У контексті загальнодержавного вектору розвитку 

Міністерством охорони здоров’я України, була розроблена Національна 

стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 

роки [100], а Кабінетом Міністрів України – Концепція реформи фінансування 

системи охорони здоров’я [78]. 
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Принципи та механізми їх реалізації сформовані у рамковому документі – 

Національній стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні. Серед 

інших, важливе місце займають принципи співвідношення ціна-якість медичних 

послуг та найбільш ефективного, справедливого та стійкого використання 

обмежених ресурсів, саме тому державні кошти, що передбачені державним 

бюджетом на охорону здоров’я, мають бути спрямовані винятково на благо 

громадян. «Головним пусковим механізмом для започаткування комплексних 

реформ у цій життєво важливій сфері та забезпечення створення в Україні 

сучасної, гідної великої європейської держави медицини» стала Концепція 

реформи фінансування системи охорони здоров’я. Вона передбачає радикальну 

модернізацію наявної системи фінансування медичної сфери та наголошує, що 

«передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово» [78]. 

Незважаючи на значне стратегічне та програмне забезпечення здійснення 

медичної реформи та зміни системи фінансування охорони здоров’я, 

залишається актуальним питання планування та виконання бюджетного закону, 

що неодноразово ставало предметом наукових дискусій. Недотримання 

законності у формуванні соціальних бюджетних фондів і розподілі бюджетних 

коштів [92, с.143], недосконалість методики розрахунку мінімуму соціальних 

потреб під час планування доходів бюджетів [107, с.356] та недостатнє 

фінансування соціальних потреб громадян у бюджетному процесі [67, с.115] – це 

неповний перелік причин, з якими пов’язують незадовільний стан бюджетного 

процесу. 

Важливим принципом права є справедливість, однак доволі суперечливим 

визначення цього принципу. Загалом, за своєю сутністю справедливість є 

моральною категорією, що охоплює міру гуманності та рівної поваги соціумом 

людської гідності, підтримана правовими механізмами, які конкретизують 

норми поведінки й у такий спосіб, забезпечують справедливість у формі законів. 

Можливо, саме тому популярною є думка, що справедливість та право – 

невід’ємні та фактично тотожні поняття. Найбільш яскравим захисником цієї 

теорії є В. С. Нерсесянц. У монографії «Філософія права» науковець заперечує 
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ідеально-моральне або релігійне розуміння категорії справедливість та вказує, 

що «...справедливість входить у поняття права,… право за визначенням є 

справедливим, а справедливість – внутрішня властивість та якість права, 

категорія та характеристика правова, а не позаправова (не моральна, релігійна 

тощо)» [104, с.28]. Тобто справедливість фактично проголошується правовою 

категорією, на рівні властивості права, так як справедливість виражає права і 

відповідає та слідує праву [102, с. 65-67]. Право являє собою найвищу цінність, 

а справедливість, поряд із свободою та рівністю, є тільки характеристикою 

сутності права, які можуть існувати тільки завдяки праву. 

Досліджуючи принципи бюджетного права, деякі вчені висловлюють тезу, 

що основні типологічні принципи поступово наповнюються загальнолюдськими 

правовими засадами, дедалі більше наближаються («піднімаються») до рівня 

останніх [112, с.128], що обґрунтовує ідею переходу загальносоціальних 

принципів (справедливості, гуманізму, демократизму) у загальноправові.  

Принцип справедливості є віддзеркаленням складних, багатоаспектних та 

інколи суперечливих соціальних, економічних, правових та політичних 

суспільних процесів, особливо гостро це відчувається в сфері охорони здоров’я. 

Посилена увага до обговорення питань справедливості, як індикатора стану 

суспільства, відчувається у період медичної реформи, що увійшла в активну фазу 

реалізації з прийняття законодавства, спрямованого на зміну системи 

фінансування в сфері охорони здоров’я. Важливу роль у поштовху до цієї 

реформи зіграли Всесвітня організація охорони здоров’я (далі – ВООЗ) та інші 

міжнародні організації, які вважають функцію фінансування «основною 

функцією системи охорони здоров’я у будь-якій державі світу. Адже відсутність 

у країні ефективної моделі фінансування системи охорони здоров’я означає 

відсутність… прозорості, підзвітності та справедливості системи охорони 

здоров’я» [157]. 

Зміни, які відбуваються в ході національної медичної реформи, повинні 

повністю відповідати проголошеному міжнародному принципу, що охорона 

здоров’я ґрунтується на основі дотримання прав людини й наданні пріоритетної 
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увагу потребам тих, «хто знаходиться у кінці шляху до забезпечення великої 

справедливості» [7]. 

Безперечно, принцип справедливого використання видатків в охороні 

здоров’я є актуальним та прямо корелюється з таким принципом бюджетної 

системи, як справедливості і неупередженості, що полягає у справедливому і 

неупередженому розподілі суспільного багатства між громадянами і 

територіальними громадами [26]. Нормативно-правові акти, що регламентують 

медичну реформу, проголошують справедливий розподіл публічних коштів 

[157] та справедливість доступу до необхідних медичних послуг та лікарських 

засобів за програмою медичних гарантій [137]. 

Ще у 2010 році ВООЗ у «Доповіді про стан здоров’я в світі», з метою 

реалізації принципів доступності, рівності та тісно пов’язаного з ними принципу 

ефективності медичної допомоги, звернули увагу на перегляд, аналіз та зміну 

національних механізмів фінансування охорони здоров’я. ВООЗ запропонувала 

систему рахунків охорони здоров’я – як можливість відстежувати та здійснювати 

аналіз видатків, що, натомість, дає змогу суб’єктам управління забезпечити 

ефективне планування та розподіл ресурсів у цій системі. Використання цієї 

системи створює умови для розробки державної політики, яка побудована на 

фактичних даних, та у результаті створює можливість надання оцінки 

запровадженим програм розподілу ресурсів та видатків [35]. Чітке розуміння 

видатків на охорону здоров’я має важливе значення, так як дає змогу державі 

зробити їх більш ефективними та справедливими, спрямованими на задоволення 

потреб населення в створеній системі загального охоплення послугами охорони 

здоров’я. 

Актуальним дотепер залишається спір щодо реалізації медичної реформи, 

зокрема дотримання принципу справедливого фінансування медичних закладів 

та медичного обслуговування усіх верст населення, відповідно до 

запроваджених програм державних гарантій медичного обслуговування 

населення. Так, у конституційному поданні народних депутатів щодо 

невідповідності Конституції України Закону України «Про державні фінансові 
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гарантії медичного обслуговування населення», обґрунтовано думку, що 

запроваджений механізм змінює пряме бюджетне фінансування надання 

безоплатної медичної допомоги на часткову оплату, порушуючи конституційні 

гарантії (ст. ст. 22, 49, 64) [76]. Протилежну думку висловлює І. Сенюта, яка 

вважає, що запровадження цього механізму звужує зміст й обсяг 

конституційного права на медичну допомогу, проте таке звуження не призводить 

до порушення його сутності, адже закон гарантує безоплатний обсяг медичної 

допомоги крізь призму програми медичних гарантій [186], що відповідає позиції 

Конституційного Суду України стосовно можливості обмеження реалізації 

конституційних прав винятково Конституцією і законами України, за умови їх 

обумовленості суспільною необхідністю [179]. 

З урахуванням цього, можна констатувати, що принцип справедливості, 

безсумнівно, є важливим принципом здійснення видатків на охорону здоров’я. 

Політика соціальної й правової держави, яка проголошена в Україні, має бути 

спрямована на створення умов для забезпечення гідного рівня життя (зокрема, 

забезпечення та гарантування конституційних прав у сфері охорони здоров’я), а 

також на досягнення балансу інтересів держави, суспільства та громадянина-

пацієнта. Складність реалізації зазначеного принципу обумовлюється 

необхідністю дотримання балансу інтересів різних категорій громадян та 

способів їх забезпечення із дотриманням принципу рівності.  

Хоча тривалий час залишається дискусійним питання співвідношення 

принципів справедливості та рівності. Так, одні вчені дотримуються позиції, що 

це два самостійних принципи права, інші – наполягають, що принцип 

справедливості має складний зміст і включає у себе інші принципи, зокрема 

рівності. З огляду на це, необхідно зосередити увагу на розумінні принципу 

рівності та його реалізації у здійсненні видатків на охорону здоров’я. 

Під рівністю норми міжнародного права та деякі вчені розуміють 

справедливий розподіл матеріальних благ і прав [37, с.9]. Відомий 

американський філософ Джон Роулз, розкриваючи зміст справедливості, вказує, 

що кожна людина має рівні права по відношенню до найбільшого спектру 
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основних свобод, які є сумісними з подібними свободами для інших, а наявна 

соціальна та економічна нерівність повинна бути організована з позиції 

відкритості для всіх, за умови чесної рівності можливостей [183, с.7]. З цього 

виходить, що принципи справедливості та рівності тісно пов’язані та взаємно 

збагачують зміст один одного. 

Формальна та фактична рівність, як протилежні поняття, тривалий час 

знаходяться під посиленою увагою учених, в основу якої покладена лібертарно-

юридичної теорія В. С. Нерсесянца [103], згідно з якою рівність, як регулятивний 

принцип, завдяки власній формальності, стає засобом, способом, принципом 

регуляції «фактичного», своєрідним мірилом усієї фактичної дійсності, й у такий 

спосіб, відповідає формально-правовій рівності. 

Принцип рівності у сучасному позитивному праві було детально 

досліджено Р. П. Луцьким, на думку якого формальна рівність полягає в 

абстрактності можливостей отримати певні права (право на освіту, житло, 

працю, зокрема, медичне обслуговування) та передбачає, що реальні суб’єктивні 

права є нерівними. Теза науковця, що в умовах загальних рівних можливостей 

законодавством може бути передбачено надання правових пільг, як-то 

отримання додаткових прав, або повне чи часткове звільнення від виконання 

обов’язків, є цілком прийнятною. Тобто «при збереженні рівності загальних 

можливостей законодавче закріплення нерівності призводить до найбільшої 

користі соціально незахищених верств населення» [88, с.201]. Існування 

фактичної рівності (нерівності) тривалий час не входило до сфери інтересів 

юриспруденції, так як вважалося, що це винятково соціальна та політична 

проблема, але, як можна спостерігати останнім часом, підхід змінився, що 

знайшло закріплення у міжнародних й національних нормативних документах та 

судових рішеннях. 

Щодо відмінності у правах й обов’язках, привілеях чи обмеженнях 

громадян, Конституційний Суд України зазначив, що принцип, проголошений у 

ст. 24 Конституції України, «визначає загальне правило неприпустимості 

встановлення за соціальними або особистими ознаками привілеїв чи обмежень і 
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не є абсолютним», тобто це означає рівну для всіх обов’язковість конкретного 

закону [180] та забезпечення рівними правовими можливостями для реалізації 

однакових за змістом та обсягом прав і свобод, що «не виключає можливості 

законодавця при регулюванні питань соціального забезпечення встановлювати 

певні відмінності щодо обсягу такого забезпечення» [176]. 

Задля змістовної визначеності принципу рівності здійснення видатків, як 

інституту бюджетного права в сфері охорони здоров’я, важливо впевнитись у 

розумінні формальної та фактичної рівності. Формальна рівність не залежить від 

індивідуальних особливостей суб’єкта, тому носить формальний характер. 

Право не може видалити відмінності між індивідуумами за принципом рівності, 

воно надає можливість впорядкувати відносини між ними, будуючи єдине 

підґрунтя. Саме в умовах правової реальності кожна людина реалізує надані їй 

права в рамках власних можливостей та бажань, тому отримані результати 

можуть докорінно відрізнятися. 

Під правовою рівністю класично трактують формальну рівність, тобто 

рівність у сфері прав і свобод, рівність правових обов’язків, рівні підстави 

юридичної відповідальності. Твердження Загальної Декларації прав людини, що 

«всі люди народжуються вільними і рівними в своїй гідності і правах» (ст. 1), 

заходить своє втілення на національному конституційному рівні, проголошуючи, 

що всім громадянам наданий і гарантований рівний обсяг прав і свобод: 

економічних, соціальних, політичних, культурних, особистих тощо, реалізація 

яких гарантована однаковими стандартами для всіх без винятку осіб. Це означає, 

що передбачені Конституцією України права і свободи людини належать їй від 

природи, є невід’ємними та поширюються рівною мірою на всіх громадян і 

мають для них еквівалентний зміст. Натомість обов’язком держави і суспільства 

є забезпечити захист цих прав і свобод та не допускати їх порушення. 

Ідею балансу формальної та фактичної рівності запропонувала у 

сучасному праві О. Дашковська. Саме в праві можливо реалізувати формальну 

рівність за допомогою загальних принципів: рівності перед законом; рівності 

перед судом; рівності прав і свобод людини і громадянина; рівності обов’язків 
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людини і громадянина, а фактичну рівність можливостей – за допомогою 

диференціації правового регулювання та позитивної дискримінації [45, c.137]. 

Н. М. Оніщенко виділив такі підвиди рівності, в залежності від різних 

форм життєдіяльності: принцип економічної рівності, принцип юридичної 

рівності, принцип гендерної рівності, принцип відсутності дискримінації [128, 

с. 5-6]. Це певною мірою відповідає теорії Л. С. Явича, згідно з якою принципи 

права поділяються на загально-соціальні та спеціально-юридичні. Зокрема 

загально-соціальні принципи права ґрунтуються на соціальній характеристиці 

суспільства, особливостях національного та історичного розвитку, 

взаємовідносинах держави, суспільства та особистості, до яких науковець 

відносить: рівність соціальних можливостей громадян, незалежно від 

соціального походження, національної приналежності та інших рис, пріоритет 

інтересів особистості [228, с.153]. 

Сучасна концепція юридичної рівності передбачає не тільки наявність 

рівних прав, але й наявність рівних можливостей, якими держава зобов’язана 

забезпечити вразливі соціальні групи, з метою надання реальних можливостей 

скористатися проголошеними для усіх правами. Підґрунтям для реалізації ідеї 

рівності в сфері охорони здоров’я є положення, задекларовані в міжнародних 

документах, зокрема, у Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 

культурні права [94], Загальній декларації про біоетику та права людини [30], 

Конвенції про права людини та біомедицину [75]. З метою «найвищого 

досяжного рівня фізичного та психічного здоров’я», держава повинна 

забезпечити такі умови: наявність достатньої кількості установ, товарів і послуг 

у сфері охорони здоров’я та медичної допомоги, відповідних програм; 

доступність кожному без будь-якої дискримінації, зокрема фізичної та 

економічної. Згідно з роз’ясненнями Комітету з економічних, політичних, 

соціальних та культурних прав ООН товари й послуги в сфері охорони здоров’я 

повинні бути доступними для кожного на рівних засадах без будь-якої 

дискримінації, «особливо для представників найбільш уразливих і маргінальних 
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груп населення», зокрема «етнічних меншин і корінного населення, жінок, дітей, 

людей похилого віку, інвалідів та ВІЛ-інфікованих» [54]. 

Аналогічна ідея рівності проголошена у Європейській хартії прав 

пацієнтів, а саме: право на доступність медичних послуг без будь-якої 

дискримінації за фінансовим станом, містом проживання, видом захворювання 

або часом доступності послуг (ст. 2) та право на свободу обрання різних видів 

лікування, процедур та лікарів на основі адекватної інформації (ст. 5). Хартія 

хоча й має рекомендаційний характер, але стала правовим підґрунтям 

європейського руху залучення пацієнтів до активної ролі у розробці та 

впровадженні послуг у сфері охорони здоров’я [207]. 

Через те, що розуміння формальної та фактичної рівності набуває 

особливого значення у визначенні сутності принципу рівності здійснення 

видатків на охорону здоров’я, виникла потреба, використовуючи правові 

дефініції, сформувати головну ідею цього принципу. Кожна людина має право 

на такий життєвий рівень, включаючи медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її 

самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі хвороби, інвалідності, старості чи 

іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини 

(ст. 25 Загальної декларації прав людини), за допомогою отримання ефективного 

і доступного для всіх громадян медичного обслуговування (49 Конституції 

України). Принцип рівності став основою надання державних гарантій для 

реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я (незалежно від віку, раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, зареєстрованого місця проживання, 

за ознакою мови або іншими ознаками), проголошений як один з основних 

принципів програми медичних гарантій [137].  

Принцип рівності здійснення видатків має приватноправовий характер, 

через те, що організація здійснення видатків на охорону здоров’я повинна бути 

спрямована на задоволення прав та інтересів кінцевого споживача – громадянина 

(пацієнта). Однак реалізація принципу рівності у бюджетному праві, з метою 
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досягнення поставлених цілей соціальної спрямованості та втілення принципу 

доступності до загальносуспільних потреб та достатності їх бюджетного 

фінансування, можлива лише у разі чіткого розуміння публічно-правової 

складової цього принципу. Принципи єдності, самостійності та субсидіарності 

бюджетної системи створюють підґрунтя для визначення принципу правової 

рівності бюджетів, змістом якого є рівність у визначенні бюджетних 

повноважень усіх учасників бюджетного процесу, збалансованого формування 

доходів та встановлення й виконання видаткових зобов’язань винятково на цілі, 

що передбачені бюджетним законодавством.  

Пошук балансу формальної та фактичної рівності, публічних та приватних 

інтересів у реалізації державної бюджетної політики неодноразово ставав темою 

досліджень та диспутів. Навіть Конституційний Суд України акцентував увагу 

на відсутності чітких критерії визначення конституційного твердження 

прагнення держави до збалансованого бюджету (ст. 95), так як «прагнення до 

збалансованості бюджету не тотожне його збалансованості, якої може і не бути» 

[181]. А запроваджена система медичної субвенції місцевим бюджетам не 

враховує особливостей регіонів і надається за принципом «вирівнювання», що, 

відповідно, вимагає внесення уточнень та введення додаткових вагових 

коефіцієнтів у формульний підхід до розрахунку обсягів медичної субвенції при 

її збереженні у майбутньому. Як зазначали О. П. Гетманець та Д. В. Коробцова, 

неможливо досягти рівності місцевих бюджетів шляхом рівних асигнувань за 

допомогою коефіцієнта вирівнювання [33, с.45].  

У сучасному праві доволі часто використовується принцип 

пропорційності, який вважається загальноправовим принципом, спрямованим на 

забезпечення у правовому регулюванні розумного балансу приватних і 

публічних інтересів, відповідно до якого цілі обмежень прав мають бути 

суттєвими, а засоби їх досягнення – обґрунтованими та мінімально обтяжливими 

для осіб, чиї права обмежуються, що дозволяє досягти розумного 

співвідношення між цілями державного впливу та засобами їх досягнення [203, 

c. 35]. На думку С. О. Ніщимної, принцип пропорційності бюджетної системи 
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міститься у законодавчих положеннях, за змістом яких «… заходи, передбачені 

в нормативно-правових актах (бюджетні програми), мають бути спрямовані на 

досягнення легітимної мети та мають бути співрозмірними з нею. Наприклад, 

згідно з ч. 2 ст. 46 Конституції України право на соціальний захист гарантується, 

зокрема, загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок 

страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення» [108, с.311]. Отже, 

принцип рівності здійснення видатків на охорону здоров’я має три рівні: 

дотримання публічних інтересів, складовою яких є правова рівність бюджетів, 

принцип пропорційності публічних та приватних інтересів у формуванні 

бюджету й розподілі видатків, та рівність прав та можливостей, якими держава 

зобов’язана забезпечити людину задля «найвищого досяжного рівня фізичного 

та психічного здоров’я». 

За результатами дослідження принципів здійснення видатків на охорону 

здоров’я можна констатувати, що ця категорія має комплексний та інтегративний 

характер, уособлюючи собою як принципи бюджетного права, спрямовані на 

забезпечення здійснення видатків, так і принципи, на яких будується система 

забезпечення та захисту прав людини. Принципи здійснення видатків на охорону 

здоров’я підпорядковані загальним правилам формування системи принципів 

права, а саме: є інтегрованими у законодавчі норми; кожний принцип має 

самостійне значення, сутність, місце у системі; характеризуються стабільністю; 

певною мірою самостійності та можливістю взаємодіяти всередині системи, з 

метою досягнення цілі повного врегулювання суспільних відносин. 

Загальноправові принципи права, зокрема верховенства право, правової 

визначеності, справедливості та рівності є фундаментальними у здійсненні 

нормотворчої діяльності в сфері врегулювання бюджетних відносин та 

забезпечують соціальну спрямованість законодавчої регламентації та процесу 

реалізації бюджетного процесу, зокрема здійснення видатків. 

Система принципів, на яких базується здійснення видатків (планування, 

нормативна деталізація видатків, безоплатність, безповоротність, цільове 
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спрямування, економне використання коштів, ефективне використання коштів, 

постійний фінансовий контроль), взаємозалежна та взаємозумовлена з 

принципами бюджетного права та принципами бюджетної системи, й 

сформована на підставі загальноправового принципу верховенства права, як 

універсального та всеохопного принципу, який стає найважливішим способом та 

гарантом забезпечення та реалізації прав людини, та набуває особливого 

значення у сфері охорони здоров’я, зокрема при здійсненні видатків на охорону 

здоров’я. 

Установлено, що змістом принципу правової визначеності є система 

вимог, що висуваються до якості правової норми та її відповідності Конституції. 

Досягнення поставлених цілей при здійсненні видатків можливо, завдяки 

реалізації принципів єдності, повноти, достовірності та об’єктивності бюджетної 

системи. У такий спосіб принцип правової визначеності здійснення видатків на 

охорону здоров’я – це стратегічне прогнозування видаткової політики, завдяки 

якій учасники бюджетних правовідносин мають змогу прогнозувати поведінку 

та передбачати наслідки своїх дій, спрямованих на реалізацію законних прав та 

інтересів у сфері охорони здоров’я.  

Обґрунтовано позицію, що принципи справедливості та рівності 

максимально збігаються за змістовною природою, однак є самостійними 

принципами у системі права. Принцип рівності передбачає наявність єдиного 

правового режиму для різних учасників суспільних відносин, з можливістю 

допущення (за наявністю обґрунтування), необхідних привілеїв та обмежень, що 

чітко врегульовано законодавством. А принцип справедливості має прояв у 

збалансованому правовому впливі на різні об’єкти правового регулювання. 

Принципи справедливості та рівності здійснення видатків на охорону здоров’я у 

прямій взаємозалежності спрямовані на забезпечення збалансованого доступу 

кожної людини до умов, необхідних для оптимального рівня здоров’я та 

благополуччя. Досягнення зазначеної мети можливо, завдяки розбудові 

бюджетної системи відповідно до загальноправових принципів справедливості 
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та рівності, реалізаціях яких можлива за допомогою принципів бюджетного 

права, зокрема єдності, самостійності та субсидіарності бюджетної системи. 

Реалізація принципів права у системі захисту соціальних прав, зокрема 

охороні здоров’я, має свою специфіку, так як для досягнення результатів 

недостатньо тільки юридичних механізмів. Захист соціальних прав людини – це 

тривалий та поступовий процес перетворень, спрямований на досягнення 

соціально-економічного прогресу, побудованого на об’єднуючій політиці 

держави, в основу якої покладено новий тип взаємовідносин між державою та 

людиною – соціального партнерства та інтеграції. І завдяки запровадженню 

комплексного механізму, який включає політичні, правові, адміністративні та 

економічні засоби, існують перспективи у створенні умов для забезпечення 

реалізації та гарантування соціальних прав, зокрема в сфері охорони здоров’я.  

 

Висновки до Розділу 2 

 

На підставі дослідження питань фінансово-правової природи видатків на 

охорону здоров’я сформульовано , зокрема, такі висновки: 

1. Видатки у сфері охорони здоров’я виступають соціальним, 

економічним і фінансово-правовим інститутом та є частиною галузі 

фінансового права. Для визначення поняття цієї правової категорії, з’ясовано їх 

зміст і характерні риси, зокрема крізь призму публічних бюджетних видатків. 

2. Визначено, що видатки на охорону здоров’я як фінансово-правова 

категорія, мають такі характерні риси: є фінансовим інструментом, який 

забезпечує одну з найважливіших соціальних сфер держави; здійснюються на 

підставі спеціального законодавства, яке регулює розподіл (перерозподіл) та 

використання бюджетних коштів; мають цільове спрямування: покликані 

забезпечувати необхідний рівень фінансового забезпечення охорони здоров’я 

на рівні державних стандартів та нормативів; здійснюються безперервно та на 

безповоротній основі; формуються та спрямовуються спеціальними 
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суб’єктами; мають публічний характер, оскільки є предметом розподілу 

(перерозподілу) та використання коштів публічних фондів. 

3. Розглянуто різні критерії класифікації видатків на охорону здоров’я 

класифікуються за різними ознаками, що розкриває напрями їх розподілу. 

Залежно від джерела фінансування: видатки на охорону здоров’я за рахунок 

коштів Державного бюджету України; видатки на охорону здоров’я за рахунок 

місцевих бюджетів; видатки за рахунок коштів, отриманих закладами від 

надання платних послуг; видатки за рахунок донорських коштів. Залежно від 

характеру медичної допомоги, виокремлюються видатки на фінансування: 

1) екстреної медичної допомоги; 2) первинної медичної допомоги; 3) вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги; 4) третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; 5) паліативної медичної допомоги; 6) медичної реабілітації; 

7) медичної допомоги дітям до 16 років; 8) медичної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Залежно від економічно-компенсаційного змісту, 

видатки можна поділити на ті, які здійснюються для надання медичної допомоги: 

безоплатно; з подальшим компенсуванням отримувачем медичної допомоги 

(надання екстреної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, 

які тимчасово перебувають на території України, з обов’язковим поверненням 

державі повної вартості наданих медичних послуг та лікарських засобів у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами чи законами України). Залежно від 

бюджетної класифікації видатків, досліджувані видатки поділяються на: 

програмні; відомчі, функціональні; економічні. 

4. Одним із чинників, який впливає на розвиток медичної сфери та 

загалом на її ефективність, є фінансове забезпечення, яке виступає методом 

фінансового механізму. При цьому методи фінансування сфери охорони 

здоров’я завжди виступають сукупністю способів, принципів та правил впливу 

на певний об’єкт. 

5. Нині більшість країн, які мають розвинуту ринкову економіку, 

надають перевагу у фінансуванні не певного закладу охорони здоров’я, а певної 
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послуги. Тому такий метод фінансування видатків сфери охорони здоров’я, як 

фінансування за фактично надані послуги, користується найбільшим попитом 

серед інших. Водночас метод фінансування за фактично надані послуги викликає 

занепокоєння щодо його реалізації через нестачу закладів охорони здоров’я 

(медичних установ) у населеному пункті, де мешкає пацієнт, який потребує 

медичної допомоги. 

6. У сфері охорони здоров’я основними методами фінансування є 

програмно-цільовий метод, бюджетно-кошторисний метод, метод оплати за 

надані послуги та метод фінансування за рахунок донорських коштів. Перші два 

методи реалізуються на етапі розподілу бюджетних коштів головним 

розпорядником за певними бюджетними програмами (програмно-цільовий), та 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня. Метод оплати за надані 

послуги знаходить своє відображення у разі надання державними чи 

комунальними закладами охорони здоров’я платних послуг. Метод 

фінансування за рахунок донорських коштів передбачає поєднання як 

бюджетного, так і приватного фінансування, або ж – це лише приватне 

фінансування, яке не завжди є предметом фінансово-правового регулювання. 

Кількісні та якісні показники фінансування сфери охорони здоров’я не 

відповідають потребам держави, населення та суспільства, що вказує на 

необхідність реформування та модернізації методів фінансування сфери охорони 

здоров’я. Скасувати або замінити програмно-цільовий метод фінансування 

сфери охорони здоров’я на інший є недоцільним та неможливим, оскільки, 

виконуючи соціальну функцію держави, відповідні органи влади визначають 

бюджетні цільові програми фінансування, а бюджетно-кошторисний метод 

доповнює забезпечення фінансування видатків на охорону здоров’я. Метод 

оплати за певні послуги має певні позитивні моменти, але несе загрозу 

зменшення кількості медичних установ, тому оптимальним та виправданим є 

комплексне застосування всіх методів фінансування видатків на охорону 

здоров’я. Систематичне удосконалення цих методів має стати вагомим 
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інструментом забезпечення ефективності діяльності сфери охорони здоров’я та 

якісного медичного обслуговування населення. 

7. Категорія «принципи здійснення видатків на охорону здоров’я» має 

комплексний та інтегративний характер, уособлюючи собою як принципи 

бюджетного права, спрямовані на забезпечення здійснення видатків, так і 

принципи, на яких будується система забезпечення та захисту прав людини. 

Принципи здійснення видатків на охорону здоров’я підпорядковані загальним 

правилам формування системі принципів права, а саме: є інтегрованими у 

законодавчі норми; кожний принцип має самостійне значення, сутність, місце у 

системі; характеризуються стабільністю; певною мірою самостійності та 

можливістю взаємодіяти всередині системи, з метою досягнення цілі повного 

врегулювання суспільних відносин. Загальноправові принципи права, зокрема 

верховенства право, правової визначеності, справедливості та рівності є 

фундаментальними у здійсненні нормотворчої діяльності в сфері врегулювання 

бюджетних відносин та забезпечують соціальну спрямованість законодавчої 

регламентації та процесу реалізації бюджетного процесу, зокрема здійснення 

видатків. 

8. Система принципів, на яких базується здійснення видатків (планування, 

нормативна деталізація видатків, безоплатність, безповоротність, цільове 

спрямування, економне використання коштів, ефективне використання коштів, 

постійний фінансовий контроль), взаємозалежна та взаємозумовлена з 

принципами бюджетного права та принципами бюджетної системи, й 

сформована на підставі загальноправового принципу верховенства права, як 

універсального та всеохопного принципу, який стає найважливішим способом та 

гарантом забезпечення та реалізації прав людини, та набуває особливого 

значення у сфері охорони здоров’я, зокрема при здійсненні видатків на охорону 

здоров’я. 

9. Реалізація принципів права у системі захисту соціальних прав, зокрема 

охороні здоров’я, має свою специфіку, так як для досягнення результатів 

недостатньо тільки юридичних механізмів. Захист соціальних прав людини – це 
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тривалий та поступовий процес перетворень, спрямований на досягнення 

соціально-економічного прогресу, побудованого на об’єднуючій політиці 

держави, в основу якої покладено новий тип взаємовідносин між державою та 

людиною – соціального партнерства та інтеграції. Саме завдяки запровадженню 

комплексного механізму, який включає політичні, правові, адміністративні та 

економічні засоби, існують перспективи у створенні умов для забезпечення 

реалізації та гарантування соціальних прав, зокрема в сфері охорони здоров’я. 
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РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ ДЕЯКИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ 

НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я 

 

Коли плануються бюджетні видатки, спершу формуються програми та 

заходи у сфері охорони здоров’я, які потребують бюджетного фінансування, або 

ж обов’язково фінансуються з бюджету, відповідно до норм БК України. При 

цьому враховуються можливості фінансування за рахунок інших – небюджетних 

коштів. 

Також у процесі фінансування видатків на охорону здоров’я мають 

враховуватися всі ресурси: фінансові (бюджетні, донорські, благодійні, кредитні, 

громадські), матеріальні чи майнові (наприклад, обладнання), людські, 

інформаційні.  

 

3.1. Видатки бюджетів на охорону здоров’я 

 

У ст. 3 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 р. передбачено, що «держава 

гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету 

України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських 

засобів, що передбачені програмою медичних гарантій». 

Права та гарантії у сфері охорони здоров’я, що стосуються медичного 

обслуговування, забезпечення лікарськими засобами, передбачені іншими 

законами України для певних категорій осіб, фінансуються за окремими 

програмами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, цільових 

страхових фондів та інших джерел, не заборонених законодавством. Додаткові 

державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів 

можуть встановлюватися законами України. Проблемність цієї норми полягає у 

тому, що «певні категорії осіб» є дещо розмитими. Зокрема, не визначено, за 

якими критеріями мають виділятися такі категорії, ще й зважаючи на 
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недопустимість дискримінації (за ст. 24 Конституції України: «Не може бути 

привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 

та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»). Для усунення 

цього недоліку, пропонується доповнити ч. 3 ст. 3 абз. 2 такого змісту: «Категорії 

осіб, які фінансуються за окремими програмами за рахунок коштів державного 

та місцевих бюджетів, цільових страхових фондів та інших джерел, не 

заборонених законодавством, визначаються Кабінетом Міністрів України». 

Також у ст. 3 Закону «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» міститься положення про те, що «Органи місцевого 

самоврядування в межах своєї компетенції, можуть фінансувати місцеві 

програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я…». 

Вживання словосполучення «можуть фінансувати» є дещо некоректним і 

дозволяє вибір поведінки органами місцевого самоврядування. Так, відповідно 

до положень БК України у місцевих бюджетах передбачаються видатки, зокрема, 

на охорону здоров’я, які є захищеними видатками (тобто такими, що не 

підлягають скороченню). З метою усунення певних зловживань з боку місцевих 

органів влади, пропонуємо таку редакцію ч. 5 ст. 3 Закону «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення»: «Органи місцевого 

самоврядування в межах своєї компетенції фінансують місцеві програми 

розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо 

оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, 

підвищення оплати праці медичних працівників та фахівців з реабілітації 

(програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання населенню 

медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в 

сфері охорони здоров’я». 

В Україні гостро стоїть питання фінансування послуг з епідеміологічного 

нагляду за інфекційними хворобами. Передусім, відповідні видатки 

передбачаються у державному бюджеті. Окрім цього, Закон України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» [151] визначає перелік повноважень 
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місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, які 

мають бути профінансовані в рамках регіональних і місцевих програм 

громадського здоров’я (ст. ст. 4, 5 Закону). Детальніше про це див.: [182, с.39]. 

Фахівці ЦГЗ свого часу підготували операційний посібник з питань 

розробки та фінансування регіональних і місцевих програм громадського 

здоров’я, де виклали свій погляд на розвиток охорони здоров’я у контексті 

децентралізації та процесу трансформації системи охорони здоров’я. Автори 

посібника вважають, що такі процеси посилили можливості місцевих органів 

влади використовувати свої нові повноваження та ресурси у такий спосіб, щоб 

здоров’я та добробут людей стали центром усіх рішень, що реалізуються в 

громадах, а це, натомість, означає наступне [182, с.23]: 

 включення охорони здоров’я до всіх політик у громадах, де кожне 

офіційне рішення місцевих органів влади приносить найбільшу користь для 

здоров’я людей. Наведене твердження випливає із того, що здоров’я людини є 

найвищою соціальною цінністю у державі. Тобто будь-яке рішення, яке 

приймається на місцевому рівні, має проходити певну експертизу на предмет 

того, чи його наслідками не буде порушення рівня благополуччя населення та, 

відповідно, здоров’я громадян; 

 інвестування фінансових ресурсів громади в якісні послуги охорони 

здоров’я. Це положення не повною мірою відповідає реаліям сьогодення. Так, 

брак бюджетних коштів завжди призводить до т. зв. фінансування певних сфер і 

галузей «за залишковим принципом». При цьому, звісно, йдеться про 

капіталовкладення, а не про поточне фінансування видатків; 

 створення середовища, що сприяє зміцненню здоров’я, наприклад, 

доступ до зелених насаджень і місць для активного відпочинку, поліпшення 

якості води та повітря тощо. Очевидно, що навколишнє середовище значною 

мірою впливає на стан фізичного і психічного здоров’я. Важливо, щоб були зони 

відпочинку для дітей, молоді, людей похилого віку. Про якість води – зрозуміло, 

так само, як і про якість продуктів загалом, – це інша передумова чи вплив на 

стан здоров’я людей; 
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 надання послуг, які відповідатимуть індивідуальним потребам на основі 

цілісного підходу до поняття «здоров’я». Звісно, що кожен споживач медичних 

послуг має свої особливості, свої життєві цілі, пріоритети, потреби. За рахунок 

бюджетних коштів мають фінансуватися видатки, пов’язані із загальними 

потребами, а фінансування особливих потреб має розглядатися вже з 

урахуванням таких потреб у різних категорій пацієнтів; 

 ефективне та цільове використання всіх ресурсів, які принесуть 

найкращий результат у реалізації системи громадського здоров’я [182, с.23]. Це 

положення цілком корелюється із програмно-цільовим методом у бюджетному 

процесі. 

У контексті місцевих програм розвитку доцільно також знову пригадати 

загальнодержавну програму «Здоров’я – 2020: український вимір» [156], метою 

якої визначено наступне: збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та 

зниження показників захворюваності, інвалідності та смертності населення, 

підвищення якості та ефективності надання медико-санітарної допомоги, 

забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону 

здоров’я. Прогнозувалося, що фінансування Програми здійснюватиметься в 

межах видатків, передбачених у державному бюджеті органам, відповідальним 

за виконання Програми, у бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, 

м. м. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел. Утім фінансування 

з місцевих бюджетів може суттєво різнитися. Наприклад, Комплексна програма 

«Здоров’я населення Шумщини 2017–2021», схвалена рішенням Шумської 

районної ради від 16 листопада 2017 р. № 256 [73], передбачає таке ресурсне 

забезпечення (табл. 1):  

Таблиця 1 

Ресурсне забезпечення 

комплексної програми «Здоров’я населення Шумщини 2017–2021» 

 тис. гривень 

Обсяги коштів, які 

пропонується 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на І етап ІІ етап 
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залучити на 

виконання програми 
2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

2021 

рік 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, 

всього, у тому 

числі: 

1519,69 1755,45 3567,6 3930,26 1998,96 12771,96 

обласний бюджет 824,19 898,29 2666,34 2913,64 1011,44 8313,9 

районний та 

міський бюджети 
586,2 733,86 764,96 865,32 820,52 3770,86 

кошти небюджетни

х джерел 
109,3 123,3 136,3 151,3 167,0 687,2 

  

Обласна цільова програма Одещини «Доступна медицина на 2018–2020 

роки» [139] передбачає таке ресурсне забезпечення цієї програми (табл. 2): 
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Таблиця 2 

 тис. гривень 

Обсяги коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання програми 

 Усього витрат 

на виконання 

програми 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, 

всього, у тому 

числі: 

170875,59 216406,27 221645,00 608926,86 

обласний бюджет 
100000,00 216406,27 221645,00 

538051,27 

 

районний бюджет Обсяг фінансування визначається рішенням районних рад 

інші джерела, не 

заборонені 

законодавством 

70 875,59   70 875,59 

 

  

Районна цільова програма «Здоров’я галичан на 2016–2020 роки», 

схвалена розпорядженням райдержадміністрації від 14.01.2016 р. № 22 та 

затверджена рішенням районної ради від 15.01.2016 р. (табл. 3): 

Таблиця 3 

 

Обсяги фінансування програми:  

Роки Обсяг фінансування в тис. грн. 

Усього В т.ч. за джерелами фінансування 

Районний 

бюджет 

Інші 

джерела 

 

2016-2020 

роки 

1 727,5 1 727,5   

у т.ч.     

2016 470,0 470,0   

2017 431,0 431,0   

2018 275,5 275,5   

2019 275,5 275,5   

2020 275,5 275,5   

 
 

Традиційно щороку бюджетне фінансування сфери охорони здоров’я 

збільшується: зі 128 млрд грн у 2019 р. відповідні видатки збільшилися до 198 
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млрд грн у 2021 р., а у 2022 р. планується збільшення цих видатків до 224 млрд 

грн. 

Також у Державному бюджеті України на 2020 рік вперше було передбачено 

створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками на період дії 

карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 

поширенню на території України зазначеної хвороби, та протягом 30 днів з дня 

відміни цього карантину (ст. 28 Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік» [135]) – далі – Фонд боротьби з COVID-19, ковідний фонд. 

Розмір Фонду у 2020 р. становив приблизно 64 млрд грн.  

Тобто можна помітити, на скільки держава оперативно відреагувала на 

потреби суспільства, на нестачу фінансування сфери охорони здоров’я. Інша 

справа – як на місцях вирішувалося питання перерозподілу виділених коштів. 

Дійсно, чи не найбільша проблема виникла з тим, що органи місцевої влади з 

метою економії бюджетних коштів, не вживали заходів, спрямованих на 

ефективне використання коштів ковідного фонду. 

Водночас створення такого великого за обсягом коштів Фонду без чітко 

прописаної мети ускладнює контроль за цільовим та ефективним використанням 

коштів держбюджету. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2020 р. № 302 затверджено Порядок використання коштів фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками [144]. 

Очевидно, що прописати мету неможливо, адже кошти виділяються за 

запитами різних органів влади на ті заходи, які, на їх думку, спрямовані на 

запобігання поширенню на території України хвороби COVID-19. В екстрених 

умовах також вкрай складно дослідити та проаналізувати подані запити на 

предмет їх доцільності. У 2020 і 2021 рр. чи не всі додаткові витрати можна було 

обґрунтувати та аргументувати пандемією, та потребою коштів ковідного фонду.  

Рішення про виділення коштів із зазначеного фонду (у разі потреби з 

відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим 
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бюджетам) приймаються Кабінетом Міністрів України за погодженням з 

Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. На виконання відповідних 

законодавчих положень Постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 

2020 р. № 302 затверджено Порядок використання коштів фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками [144]. 

З метою забезпечення ефективного розподілу коштів Фонду боротьби з 

COVID-19 та інших бюджетних коштів на подолання пандемії, забезпечення 

максимального контролю за їх цільовим використання, Мінфін здійснює 

оперативне висвітлення інформації про фінансовий стан Фонду, отримувачів 

коштів, цілі та обсяги їх використання [216]. Також Держаудитслужба здійснює 

безперервний контроль за використанням коштів, які спрямовуються в межах 

Фонду, задля уникнення чи виявлення можливих зловживань із використанням 

коштів Фонду. 

Перелік деяких основних нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, виділення коштів 

Фонду, міститься у Додатку А до дисертаційного дослідження. 

Питання, пов’язані з використанням коштів Фонду боротьби з COVID-19, 

виникають і на місцевому рівні. Занепокоєння з цього приводу висловила й 

Асоціація міст України. З місцевих бюджетів, як уже зазначалося, і як того 

вимагає законодавство, виділяються кошти на реалізацію карантинних заходів, 

підвищення заробітної плати медичним та іншим працівникам, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання COVID-19, 

закупівлю ліків, масок, тестів, обладнання, організовують підвіз медиків на 

роботу, доставляють продукти для літніх людей і соціально незахищених сімей. 

За даними Асоціації міст України, станом на початок червня 2020 р. з місцевих 

бюджетів було витрачено понад 2 млрд грн на протидію COVID-19. Проте 

внаслідок часткового та повного скорочення окремих бюджетних програм через 

пандемію COVID-19, на початок червня місцеві бюджети зазнали втрат в обсязі 
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9,65 млрд грн, зокрема, спричинених скороченням обсягу коштів Державного 

фонду регіонального розвитку на 2,6 млрд грн, субвенції на проведення виборів 

депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – на 1,15 млрд грн, 

субвенції на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад – на 

2,1 млрд грн, субвенції на покращення соціального захисту окремих категорій 

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти – на 1,55 млрд грн, 

субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 

на 1 млрд грн тощо [9]. Утім, викладені обставини не свідчать про якісь 

порушення використання коштів Фонду, вони лише є фіксацією і констатацією 

фактів і наслідків перерозподілу, використання коштів Фонду. Такі дії з боку 

органів управління бюджетними коштами є цілком обґрунтованими. Інша справа 

та інші проблеми – це втрати місцевих бюджетів і покладання на органи 

місцевого самоврядування додаткових збільшених видатків (звісно, у межах 

норм бюджетного законодавства). І такі витрати покриваються, зокрема, 

частково за рахунок коштів медичної субвенції, перерозподілу дотацій місцевим 

бюджетам. Тут варто звернутися, наприклад, до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19 серпня 2015 р. № 618 «Про затвердження формули розподілу 

обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», до листа 

МОЗ України, в якому роз’яснено окремі аспекти порядку й умов надання 

медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (лист МОЗ 

України від 2 квітня 2015 р. № 10.03.67/10413 [226]). 

Цікаво, що, якщо у Законі про держбюджет на 2020 р. Міністерству фінансів 

України передбачалися видатки за програмою 3511380 «Фонд боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2, та її наслідками», то у Законі про держбюджет на 2021 р. [136] за 

цією ж програмою визначено «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками» у розмірі приблизно 4,4 млрд грн. Про те, що це не зовсім 

тотожні видатки, свідчать інформпоказники на офіційному інтернет-сайті 
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Міністерства фінансів України, де статистичні дані щодо використання коштів 

ковідного фонду закінчуються груднем 2020 р. 

У 2020 р. до ПК України було внесено певні зміни, чим передбачено 

додаткову матеріальну підтримку медичних працівників в умовах протидії 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. Йдеться про медичних та інших працівників 

закладів охорони здоров’я державної та/або комунальної форми власності, які 

безпосередньо зайняті ліквідацією епідемії та здійсненням заходів із запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із випадками гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за 

переліком, визначеним МОЗ України. Таким працівникам тимчасово суми 

податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з доходів у вигляді доплат до 

заробітної плати, визначених відповідно до підпункту 2 п. 5 розділу II Закону 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів 

України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», та нарахованих за періоди з 1 по 31 травня та з 1 по 30 червня 2020 

р., компенсуються у повному розмірі за рахунок коштів Державного бюджету 

України. Порядок виплати такої грошової компенсації затверджено Кабінетом 

Міністрів України. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці 

медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», від 23 березня 2020 р. № 246 [51] установлено, що на період здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – коронавірусна хвороба 

(COVID-19), визначений Кабінетом Міністрів України в акті про встановлення 

карантину, з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної 
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хвороби (COVID-19), до завершення здійснення зазначених заходів, 

установлюється додаткова доплата у розмірі до 300 % заробітної плати 

(посадового окладу (з підвищеннями), з урахуванням передбачених 

законодавством обов’язкових доплат та надбавок: 

1) у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19) та уклали договір про медичне 

обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних 

послуг з НСЗУ, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на 

роботах з надання медичних послуг хворим на коронавірусну хворобу (COVID-

19); 

2) медичним та іншим працівникам центрів екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф, які задіяні до реагування на випадки коронавірусної 

хвороби (COVID-19), та уклали договір про медичне обслуговування населення 

за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення за 

відповідним переліком та обсягом медичних послуг з НСЗУ; 

3) у державних закладах охорони здоров’я, що визначені у рішеннях 

відповідних центральних органів виконавчої влади для надання стаціонарної 

медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19), медичним та 

іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з надання медичної 

допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19). Такі доплати 

здійснюються за рахунок та в межах видатків державного бюджету, 

передбачених за відповідними бюджетними програмами головних 

розпорядників бюджетних коштів. 

Вказані у п. 1 і 2 доплати здійснюються за рахунок коштів, отриманих 

закладами охорони здоров’я відповідно до договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного 

обслуговування населення за відповідним переліком та обсягом медичних 

послуг, укладених з НСЗУ, та з місцевих бюджетів. 
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Конкретний перелік посад працівників, яким установлюється доплата, 

затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я. І ось тут 

криється чи не одна з найбільших проблем із виплатами медичним працівникам. 

Так, безпосередній розподіл коштів знаходиться в руках розпорядника 

бюджетних коштів – керівників закладів охорони здоров’я. За рішенням 

керівника визначається і здійснюється розподіл коштів: яким саме працівникам 

можна і треба передбачати доплати; кому і в якому розмірі робити доплати. 

Цікаво, що сам керівник, з одного боку, може безпосередньо не контактувати із 

хворими і не лікувати їх, водночас йому не заборонено відвідувати відділення, 

де на лікуванні знаходяться ковідні хворі. У такому разі керівник може підпадати 

під категорію тих осіб, які, наприклад, надають медичну допомогу хворим на 

коронавірусну хворобу (COVID-19). Знаходження керівника у т. зв. «червоних 

зонах» стаціонарів є формальною підставою для нарахування йому доплат. 

Водночас лікарі, медичні працівники, які здійснюють безпосереднє надання 

медичної допомоги, обслуговують таких пацієнтів, також мають право на 

отримання таких доплат. Але ж ризики для здоров’я в останніх є значно вищими, 

ніж у керівника, який інколи відвідує ковідні відділення. Та все ж і ті, і інші 

мають право на доплати. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 «Деякі 

питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони 

здоров’я» [50] установлено з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплати до заробітної 

плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я комунальної 

форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги) та 

закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства 

охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що 

забезпечують життєдіяльність населення: 

– лікарям (незалежно від посад) у розмірі 70 % посадового окладу, 

визначеного за 14-тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки; 
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– фахівцям, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженим 

Міністерством охорони здоров’я, у розмірі 50 % мінімальної заробітної плати, 

встановленої у ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік»; 

– молодшим медичним сестрам у розмірі 25 % мінімальної заробітної плати, 

встановленої у ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 

рік». 

Такі доплати здійснюються за рахунок коштів, виділених у встановленому 

порядку з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Важливо, що такі 

доплати не враховуються під час установлення доплат медичним та іншим 

працівникам, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2020 р. № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які 

безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», та під час обчислення 

розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. 

У контексті дослідження бюджетних видатків на охорону здоров’я, варто 

згадати ще й такі нормативно-правові акти: постанова Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 623 «Про виділення коштів для здійснення 

доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам закладів охорони 

здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують 

життєдіяльність населення» [133]; наказом МОЗ України від 3 вересня 2020 р. 

№ 2021 затверджено перелік типів закладів охорони здоров’я та перелік посад 

медичних та інших працівників, для яких встановлюються доплати до заробітної 

плати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають 

медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують 

життєдіяльність населення, що мають право на встановлення доплати до 

заробітної плати з 1 вересня 2020 р. до 31 грудня 2020 р. [141]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2020-%D0%BF
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Відповідно до ч. 8 ст. 23 БК України передбачає, що: «У межах загального 

обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів 

перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними 

програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та 

субвенції (з урахуванням ч. 6 ст. 108 цього Кодексу), а також за бюджетною 

програмою збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків 

(окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), здійснюються за 

рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої 

ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету 

(відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої 

ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». На виконання 

цього положення, наприклад, у 2020 р. було постановлено здійснити у межах 

загального обсягу бюджетних призначень, передбачених МОЗ України на 2020 

р. у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання 

у сумі 325703,8 тис. грн, шляхом: 

– зменшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2308060 «Реалізація 

програми державних гарантій медичного обслуговування населення» у сумі 

325703,8 тис. грн; 

– збільшення обсягу видатків за бюджетною програмою 2311500 

«Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» у сумі 325703,8 тис. грн 

[153]. 

У контексті розгляду видатків державного бюджету на охорону здоров’я 

заслуговує на увагу ч. 15 ст. 23 БК України, яка передбачає, що: «Якщо після 

прийняття закону про Державний бюджет України протягом бюджетного 

періоду Міжвідомчою комісією з питань державних інвестиційних проектів за 

результатами моніторингу стану розроблення та реалізації державних 

інвестиційних проектів установлено порушення строків розроблення або 

реалізації державного інвестиційного проекту, бюджетні призначення для 
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реалізації такого проекту можуть передаватися для реалізації інших державних 

інвестиційних проектів від одного головного розпорядника коштів державного 

бюджету до іншого головного розпорядника коштів державного бюджету, 

бюджетні призначення щодо яких визначено у законі про Державний бюджет 

України. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією 

частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України 

(підготовку якого здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, на 

підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних 

проектів), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, 

у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України». У жовтні 2020 р. 

відбувся перерозподіл бюджетних коштів, який набув широкого розголосу. 

Йдеться про розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. 

№ 1276-р «Про передачу частини бюджетних призначень та перерозподіл деяких 

видатків державного бюджету, передбачених для реалізації державних 

інвестиційних проектів у 2020 році». Зокрема, на підставі рішення Міжвідомчої 

комісії з питань державних інвестиційних проектів від 29 вересня 2020 р. 

відповідно до ч. 15 ст. 23 БК України вирішено передати частину бюджетних 

призначень, передбачених у 2020 р. для МОЗ України у загальному фонді 

державного бюджету за програмою 2301130 «Реалізація державного 

інвестиційного проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики 

онкологічних захворювань в Україні», у сумі 104 752 тис. грн (видатки розвитку): 

1) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201840 

«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація головного корпусу 

Львівського національного університету імені Івана Франка» у сумі 20 000 тис. 

грн (видатки розвитку); 

2) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201220 

«Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення Міжнародного 

центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету» у 

сумі 7 200 тис. грн (видатки розвитку); 
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3) Міністерству освіти і науки за бюджетною програмою 2201240 

«Реалізація державного інвестиційного проекту «Реставрація староакадемічного 

корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському 

районі м. Києва» у сумі 6 000 тис. грн (видатки розвитку); 

4) Міністерству енергетики за бюджетною програмою 2401420 «Реалізація 

державного інвестиційного проекту «Новокостянтинівська шахта. Розвиток 

виробничих потужностей» у сумі 10 000 тис. грн (видатки розвитку); 

5) Державному агентству автомобільних доріг за бюджетною програмою 

3111800 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Покращення стану 

автомобільних доріг загального користування у Львівській області» у сумі 

61 552 тис. грн (видатки розвитку). 

Тобто практично Кабінет Міністрів України вирішив передати кошти, 

передбачені для удосконалення молекулярно-генетичної діагностики 

онкологічних захворювань в Україні, на реставрацію університету і монастиря, 

створення центру підготовки пілотів, розвиток шахти і ремонт доріг. Тут виникає 

декілька запитань: чому кошти, передбачені для МОЗ України, передали іншим 

міністерствам? Невже немає інших програм, що реалізуються в МОЗ України і 

потребують державного фінансування? А ще більше запитань зумовлює той 

факт, що за оприлюдненою інформацією МОЗ України протягом року не 

витратило передбачені на проект кошти, у такий спосіб унеможливило 

реалізацію проекту у 2020 р. і, відповідно, стало передумовою перенесення 

реалізації проекту на 2021 р. Що ж відбулося? Засідання Міжвідомчої комісії з 

питань державних інвестиційних проектів, яка приймає рішення щодо 

перерозподілу коштів, відбулося 29 вересня 2020. На думку урядовців, рішення 

Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів щодо 

перерозподілу коштів для проекту «Удосконалення молекулярно-генетичної 

діагностики онкологічних захворювань в Україні» дозволяє забезпечити його 

повну реалізацію у наступному році. Рішення Комісії про перерозподіл було 

прийнято на підставі моніторингу реалізації проекту у 2020 р. (сума 

використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4 %) і 
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неможливості реалізації цього проекту у 2020 р. Уряд за ініціативи колишнього 

Міністра охорони здоров’я України М. В. Степанова, підтримав рішення Комісії 

щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для 

завершення цього проекту у 2021 р. [118]. 

Щороку у державному бюджеті передбачаються міжбюджетні трансферти, 

зокрема, пов’язані із фінансуванням системи охорони здоров’я. Підзаконним 

нормативно-правовими актами передбачається порядок перерозподілу 

відповідних міжбюджетних трансфертів [49]. 

Коли є видатки, що фінансуються з державного бюджету, тоді є й випадки 

нецільового, неефективного витрачання бюджетних коштів на фінансування 

таких видатків. Не є винятком і видатки на охорону здоров’я. У контексті цього 

розглянемо результати державного фінансового аудиту використання коштів 

державного бюджету на первинну медичну допомогу населенню, проведеного 

Державною аудиторською службою у 2020 р. [47]. Так, за результатами аудиту 

встановлено низку проблемних питань. Розглянемо деякі із них і надамо наші 

критичні міркування: 

1. Жодними нормативними актами НСЗУ не надано повноважень 

здійснювати контроль за повнотою надання закладами охорони здоров’я послуг 

з первинної медичної допомоги. Хоча, ймовірно, абсолютно логічно, коли орган, 

який виділяє кошти, може й здійснювати певні контрольні заходи. Щонайменше, 

у приватному секторі відбувається саме так. У державному чи публічному 

секторі, як бачимо, ситуація дещо інша, що, натомість, впливає на ефективність 

витрачання бюджетних коштів. 

2. Нормативними актами не передбачено тимчасової деактивації декларацій 

осіб, які виїхали за кордон та не сплачують в Україні податків і не потребують 

медичної допомоги. Як наслідок – НСЗУ витрачає бюджетні кошти в завищених 

розмірах, шляхом оплати послуг із надання цим особам первинної медичної 

допомоги. Таке зауваження є частково прийнятним. По-перше, всі громадяни 

України мають право на отримання медичної допомоги, незважаючи на те, де 

вони перебувають. Банально – телемедицина, телефонні консультації зі своїм 
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сімейним лікарем. Так, у системі Healthy громадянин може записатися на прийом 

до лікаря, перебуваючи за кордоном, і у відведений час отримати за допомогою 

електронних засобів зв’язку консультацію. Звісно, факт надання та отримання 

саме цим пацієнтом консультації може бути дещо складно довести, але 

ігнорувати таку можливість не слід. По-друге, платник податків може 

перебувати за кордоном, залишаючись при цьому резидентом України, 

сплачувати податки закордоном відповідно до угод про уникнення подвійного 

оподаткування. Знову ж таки: у такої особи залишається право на отримання 

безоплатної медичної допомоги в Україні, а коли особа звернеться за такою 

допомогою – це винятково її справа. 

3. Брак належного обміну інформацією між електронними системами НСЗУ 

та надавачами первинної медичної допомоги зумовлює відсутність належного 

контролю за виконанням посадових обов’язків лікарями, з якими укладено 

декларації. Зазначене призвело до зайвої сплати НСЗУ коштів на загальну суму 

1,1 млн грн. Таке зауваження є прийнятним. Водночас нині і протягом декількох 

років триває процес налагодження інформаційного обміну. У цьому процесі 

важливу роль відіграє ДП «Електронне здоров’я». 

4. Електронна взаємодія центральної бази даних електронної системи 

охорони здоров’я з Державним реєстром актів цивільного стану громадян не 

здійснюється, інформація про фізичних осіб в електронній системі охорони 

здоров’я оперативно не оновлюється, а верифікацію здійснюють працівники 

НСЗУ, шляхом порівняння даних, отриманих на письмові запити, ручним 

способом, що призводить до невчасної деактивації в системі декларацій осіб, які 

померли. Безперечно, ця проблема має всі шанси на усунення найближчим 

часом, оскільки це питання здебільшого технічного характеру. 

5. Послуги з первинної медичної допомоги, за які сплачує НСЗУ, 

передбачають проведення певного переліку лабораторних та інструментальних 

діагностичних досліджень. Водночас збір інформації у надавачів первинної 

медичної допомоги засвідчив, що є низка медичних закладів, в яких пацієнтам 

лабораторні дослідження проводилися в лабораторіях лікувально-
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профілактичних закладів вторинного рівня, які у 2018–2019 роках фінансувалися 

з місцевих бюджетів. Договори про відшкодування лабораторіям наданих послуг 

не укладалися, фактично ці послуги виконувалися за рахунок коштів місцевих 

бюджетів за наявності їх оплати коштом державного бюджету. Справді, тут 

наявні факти порушень законодавства. Проте це питання до керівників таких 

лабораторій. А у зв’язку з відсутністю в НСЗУ контрольних повноважень, вкрай 

складно самостійно виявити таке «подвійне» фінансування.  

6. Лікар, який замінює під час відпустки та з інших причин лікаря, з яким 

громадяни уклали декларації, не може через електронну систему охорони 

здоров’я надати пацієнтові направлення до інших спеціалістів з медичної 

допомоги та виписати електронний рецепт на лікарські засоби і вироби 

медичного призначення. Зазначене негативно впливає на якість та своєчасність 

надання медичних гарантій пацієнтам. На сьогодні ця проблема майже вирішена, 

щонайменше – технічно.  

7. Немає єдиного механізму організації надання первинної медичної 

допомоги, у пацієнтів деяких закладів виникають труднощі з отриманням 

медичної допомоги, насамперед після закінчення часу прийому пацієнтів, а 

також у вихідні, святкові та неробочі дні. Так, у закладах охорони здоров’я 

працюють чергові лікарі, які мінімально на первинному рівні готові надати 

допомогу. За необхідності, можна звернутися за невідкладною швидкою 

допомогою. Усі лікарі діють за однаковими протоколами надання медичної 

допомоги. 

На думку аудиторів Рахункової палати, станом на липень 2021 р., тобто за 

три роки реформи, не забезпечено фінансування первинної медичної допомоги 

за принципом «гроші ходять за пацієнтом». Про це свідчать результати аудиту 

ефективності використання коштів державного бюджету, виділених НСЗУ на 

первинну медичну допомогу [173]. 

Як ми вже з’ясували, фінансування охорони здоров’я значною мірою 

здійснюється за рахунок бюджетних коштів. Останні декілька років 

спостерігається тенденція не лише до збільшення обсягів такого фінансування, а 
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до збільшення програм, які є нагальними і потребують фінансової підтримки. 

Реформуючи систему охорони здоров’я в Україні, держава максимально вживає 

можливі заходи, спрямовані на досягнення необхідного рівня фінансування такої 

системи загалом.  

 

3.2. Фінансування охорони здоров’я за рахунок небюджетних коштів 

 

Старіння населення, зростання очікувань на високий рівень якісних послуг 

і технологічний прогрес є викликом стійкості системи охорони здоров’я у всіх 

країнах світу. Ці фактори дозволяють припустити, що структурні коригування 

та/або реформи потребують посилення політики у сфері охорони здоров’я та 

ефективності, стійкості систем охорони здоров’я, гарантування рівного доступу 

до якісних послуг. Держави-члени ЄС здійснюють реформи, спрямовані на 

вирішення цих викликів та закріплення їх у своїх національних програмах, 

стратегіях охорони здоров’я. З цією метою Генеральний директорат з підтримки 

структурної реформи Європейської Комісії пропонує підтримку розбудови 

спроможності національних інституцій до реалізації реформи та обміну 

передовими практиками з іншими Держави-члени ЄС у сферах, зокрема, 

цифрового здоров’я (в Україні аналогом є електронне здоров’я. – Д. З.); 

ефективності, стійкості, потужності систем охорони здоров’я; використання 

механізмів фінансування та відшкодування; механізмів управління та 

моніторингу; служб охорони здоров’я; довгострокового догляду; психічного 

здоров’я; громадського здоров’я тощо [6, с.4]. Як бачимо, на рівні різних 

інституцій ЄС пропонується як фінансова, так і техніко-консультативна 

допомога у реформах у сфері охорони здоров’я. 

У вересні 2020 р. відбулася зустріч Міністра охорони здоров’я України та 

представників місії Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні, 

на якій було визначено пріоритетні напрями співпраці та підтримки у 

стримуванні поширення та у реагуванні на спалахи COVID-19 в Україні. 

Передусім МОЗ України зацікавлене у співпраці, аби підвищити якість та 
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доступність медичних послуг для всіх українців при впровадженні другої хвилі 

реформи. Серед пріоритетів у подальшій співпраці МОЗ України та USAID 

визначено фінансування системи охорони здоров’я, розробка нового 

законодавства у сфері обігу лікарських засобів для впорядкування і прозорості 

фармацевтичного ринку, розвиток e-Health, продовження співпраці у напрямі 

громадського здоров’я (реагування на прояви інфекційних хвороб та ширше 

охоплення українців заходами з імунізації), розробка стратегічного плану 

розвитку лікарняної мережі госпітальних округів [96]. 

У межах проектів USAID надається методологічна підтримка місцевих 

команд у рамках підготовки до переходу на нову систему фінансування та 

впровадження реформи охорони здоров’я на ПМД. Є Проект «Реформа ВІЛ-

послуг у дії» (далі – Проект), який виконується компанією Deloitte Consulting 

LLP та фінансується за кошти USAID, та в межах якого надається технічна 

підтримка МОЗ України, місцевим державним адміністраціям, територіальним 

громадам у впровадженні реформи охорони здоров’я, зокрема, у частині 

впровадження системи оплати праці за результатами виконаної роботи, з 

урахуванням принципу «гроші ходять за пацієнтом». Одним із завдань є надання 

технічної допомоги закладам первинної медико-санітарної допомоги (ПМД) для 

оперативного управління в умовах застосування капітаційної моделі. 

Інші джерела – благодійні (добровільні) внески. 

Існує думка, що сам факт існування т. зв. «добровільних внесків», які є нічим 

іншим, як завуальованою платою за рахунок пацієнта, а також надзвичайно 

поширеної, хоча і не передбаченої законодавством, практики виплати гонорарів 

медичним працівникам у громадських закладах охорони здоров’я [53, с.14]. Тут 

слід звернути увагу на добровільні внески, благодійну та гуманітарну допомогу. 

Ймовірно, коли говоримо про добровільні внески, то йдеться про гуманітарну чи 

благодійну допомогу. Проте ці види допомоги мають певні відмінності. Хоча у 

розумінні податкового законодавства поняттям «благодійна допомога» 

охоплюється й гуманітарна допомога (ч. 170.1 ст. 170 ПК України). 
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Будь-які благодійні внески є добровільними і на них поширюється дія норм 

Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 

5 липня 2012 р. [130]. 

На сьогодні чинним є Порядок отримання благодійних (добровільних) 

внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 

закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, 

спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 з 

подальшими змінами [145]. Визначено, що такі внески можуть надаватися 

благодійниками набувачам у грошовій формі для потреб їх фінансування за 

напрямами видатків, визначеними благодійником, а також як товари, роботи, 

послуги. Якщо благодійником конкретні цілі використання коштів не визначено, 

шляхи спрямування благодійного внеску визначаються керівником установи, 

закладу – набувачів відповідно до першочергових потреб, пов’язаних винятково 

з основною діяльністю установи, закладу. Частина цих коштів може 

спрямовуватися на виплату заробітної плати працівників установ і закладів 

охорони здоров’я відповідно до кошторисів значених установ і закладів, з 

дотриманням вимог Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні 

організації» у разі, коли такий напрям видатків визначений благодійником. При 

цьому благодійні внески не можуть заміняти плату за надання установами і 

закладами платних послуг за переліками, визначеними в установленому 

порядку…  

Очевидно, що добровільні внески можуть інколи мати форму «добровільно-

примусових», коли пацієнтові надають певні медичні послуги (навіть з пакету 

послуг, що фінансуються НСЗУ), і просять за це зробити певний внесок. Як 

необхідність здійснити відповідну сплату, може наводиться те, що громадянину 

надали ліки із певних власних резервів лікарні, які треба поповнювати шляхом 

благодійного внеску чи поверненням конкретних ліків. Звісно, коли пацієнт 

потребує термінової медичної допомоги, хірургічного втручання тощо, тоді 

хворий та його рідні, зазвичай, намагаються зробити все, що їм рекомендують, 
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зокрема, сплатити все, що їм виставляють для оплати. Пізніше може виникати 

запитання, чи потрібно було це робити, чи не покривалися надані послуги 

програмою медичних гарантій. Проте повернути такі кошти навряд чи буде 

можливим. Благодійність відповідно до положень профільного Закону не 

передбачає отримання благодійником винагороди чи компенсації. А чи можна 

надання медикаментів розглядати як компенсацію? Суперечливе питання… 

Розглядаючи цю проблему, З. С. Скалецька, будучи Міністром охорони здоров’я 

України, виступала за скасування благодійних внесків, за впровадження 

страхового медичного забезпечення. Проте досліджуване питання є значно 

ширшим, адже охорона здоров’я є однією із законодавчо визначених сфер 

благодійної діяльності. Благодійність – це своєрідний жест доброї волі особи, 

який не можна заборонити реалізувати, якщо це робиться із дотриманням норм 

законодавства. 

МОЗ України акцентує увагу на тому, що «за жодних яких обставин 

благодійні внески не можуть бути обов’язковими для сплати, а будь-які 

примусові збори коштів – неприпустиме явище в медзакладах». І наголошує на 

необхідності звернення зі скаргою, у разі вимагання здати благодійний внесок у 

медзакладі, до: головного лікаря; органу управління закладом – департаменту чи 

управління охорони здоров’я у відповідній області; правоохоронних органів. 

Щоб зробити процес збору благодійних внесків прозорим, МОЗ 

України зобов’язав заклади охорони здоров’я звітувати про зібрані благодійні 

внески з фізичних та юридичних осіб. З 1 січня 2018 р. медзаклади повинні 

щоквартально інформувати про зібрані кошти та напрями їх використання: на 

території медзакладу у загальнодоступному місці (приміром, на дошці 

оголошень); на веб-сайті медзакладу, якщо такий є; на веб-сайті обласного 

департаменту чи управління охорони здоров’я. Це робиться з метою, аби 

пацієнти могли знати, скільки коштів зібрано конкретним медичним закладом і 

на які потреби, ліки, витратні матеріали, медичні вироби тощо ці кошти 

витрачені [18]. Тут варто згадати Порядок розміщення на інформаційних стендах 

у закладах охорони здоров’я інформації щодо наявності лікарських засобів, 

http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20170725_848.html
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витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, 

благодійної діяльності і гуманітарної допомоги, затверджений наказом МОЗ 

України від 26.04.2017 р. № 459 [146]; наказ МОЗ України від 25 липня 2017 р. 

№ 848 «Про здійснення заходів з контролю за надходженням і використанням 

благодійних пожертв у закладах охорони здоров’я», який від 1 січня 2018 р. 

зобов’язує заклади охорони здоров’я публічно звітувати за зібрані благодійні 

внески з фізичних та юридичних осіб; лист МОЗ України від 8 серпня 2018 р. 

№ 09-06/588/21018 [84], де наголошується на необхідності дотримання вимог, 

зокрема, МОЗ України, на непорушені права громадян на отримання повної і 

достовірної інформації, не створювати передумови для зловживань і 

правопорушень. 

Загалом, якщо звернутися до термінології, то певною мірою тотожні поняття 

пропонують розмежовувати у такий спосіб: «На основі порівняльного аналізу 

понять «благодійність», «благодійництво» та «благодійна діяльність» з’ясовано, 

що, наприклад, благодійництво є приватною ініціативою з надання допомоги 

нужденним зі сторони фізичних і юридичних осіб (які не є благодійними 

організаціями), а благодійна діяльність – це регулярна діяльність, з метою 

надання благодійної допомоги відповідними організаціями. Поняття 

«благодійність» поєднує благодійництво і благодійну діяльність, тому за змістом 

воно є ємнішим, порівняно з двома останніми термінами. Їх об’єднує загальна 

мета: і благодійництво, і благодійна діяльність здійснюються з метою надання 

доброчинної допомоги» [202, с.49]. 

В умовах пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 (пандемії COVID-19), благодійна допомога 

виявилася дуже потрібною громадянам України, пацієнтам, медичним 

працівникам. Наприклад, станом на початок вересня 2020 р., благодійний фонд 

(далі – БФ) «Пацієнти України» допоміг 218 лікарням у боротьбі з 

коронавірусом. За п’ять місяців ініціативи «Об’єднуємось у боротьбі проти 

коронавірусу» цим благодійним фондом у співпраці з представниками бізнесу, 
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громадськими організаціями, волонтерами та іншими людьми, зібрано 20153431 

грн для захисту медичних працівників. Так, отримано благодійні внески від: 41 

партнера та донора (19310468 грн), 1291 небайдужої людини через сайт (842963 

грн). За ці кошти закуплено та доставлено до медичних закладів: 380497 одиниць 

засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) (99 900 масок; 77 497 респіраторів; 75 630 

рукавиць; 70 910 захисних костюмів; 22 625 халатів; 12 950 бахіл; 8 100 шапочок; 

8 005 захисних щитків та окуляр; 2 800 фартухів; 2 080 антисептиків, 

дезінфекторів та миючих засобів); 170 одиниць медичного обладнання, яке 

допомагає медикам рятувати життя пацієнтів (95 моніторів, які під’єднуються до 

апаратів штучної вентиляції легень; 62 кисневих концентратори; 11 

бактерицидних ламп та 1 бактерицидний рециркулятор; 1 апарат штучної 

вентиляції легень) [24]. 

Також є й інші фонди. Наприклад, у Львові БФ «Крила надії» проводить збір 

коштів на закупівлю захисних костюмів для медиків лікарні швидкої допомоги, 

ОХМАТДИТу, а також для облаштування обсерваційного відділення для 

важкохворих дітей у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому 

медичному центрі («Чорнобильська лікарня»). БФ «Із янголом на плечі» – 

допомагає забезпечувати медиків засобами індивідуального захисту. БФ 

«Українська біржа благодійності» – організовує збір коштів для придбання 

апаратів дослідження клітин крові та захисних костюмів для лікарів. БФ 

«Повернись живим» збирає кошти на закупівлю систем для тестування на 

коронавірус військових на передовій [17]. На офіційних веб-сайтах цих фондів, 

інтернет-сторінках викладається звітність про використання коштів. У такий 

спосіб кожний має змогу ознайомитися із тим, що закуплено, куди передано, і 

знати, на що можна розраховувати, потрапивши до того чи іншого закладу 

охорони здоров’я.  

На практиці виникає чимало питань, пов’язаних із оподаткуванням 

куплених медичних виробів і медичних препаратів, безоплатно переданих (у 

вигляді благодійної допомоги, гуманітарної допомоги чи подарованих) закладам 

охорони здоров’я. Тут, насамперед, слід звернутися до положень ПК України. 

https://www.facebook.com/angelfund.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARC54Gp0j7efH4Yp7u4u3drj-ga7wioQ5Chxz_JmMjM2lwbcKC0xjazNoFPAXnzyJj5LBDCmKRt47rcO&hc_ref=ARTRHsinB4D1JrhvvUxP7KkkY7mt805geesB830_NckWCc1aP5W9uJn1CbMewWgHjr8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAOurp43z7rySJtvtCGjxb3GQZ5rTUIzg9OJB4Sn6ZWg-r2O1PGXtyqOH8bTpLS_O4QwGPNX9lP2tMhP4MDpCND42C65KkAmPDfa2gAYYMODLcdXFPFofk5qC0ny_mtODcgtgCAtJ-uuUb3hdP_Zr-fBGBvzQHxL0dyfsImwRxlw21cq9wIeQa2y5FFva5rVLZsdxPdcxf-4BI5H80PBgWJIayvOo03E9HFpGMRVcClxSWKBwfVrrw2l4f05YSTUAIIiS04m3l-5IgJhH6m9UUZoWGRoZih8h7Bj5mNK9ONAO5wyNEkF6291JmjxyyIaAsNf85PbFDT6khzwKdue-9tjQ
https://savelife.in.ua/donate/
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Відповідно до ч. 170.7 ст. 170 ПК України не оподатковується та не включається 

до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку 

на доходи фізичних осіб благодійна, зокрема гуманітарна допомога, яка 

надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної 

роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом. Для 

цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову (надається під 

визначені умови та напрями її витрачання) та нецільову (надається без 

встановлення умов або напрямів її витрачання). У контексті цього доцільно 

згадати п. 170.7.4 ст. 170, підпункт 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 ПК України. 

З погляду оподаткування, інколи простіше закладам охорони здоров’я 

допомагати грошима. У такому разі, наприклад, у підприємства-надавача не 

викає зобов’язань щодо сплати ПДВ, оскільки відповідно до положень ПК 

України у такому випадку не виникає об’єкта оподаткування ПДВ. Проте тут 

лишається відкритим питання використання коштів. 

Пандемія COVID-19 в Україні стала підставою розроблення та ухвалення 

низки нормативно-правових актів, що стосуються звільнення від оподаткування 

ПДВ деяких товарів. Звернемося до Переліку товарів (зокрема, лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для 

виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на 

митній території України звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 

2020 р. № 224 з подальшими змінами [142]. Так, Перелік включає наступні групи 

товарів: 

 лікарські засоби, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій COVID-19; 
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 дезінфекційні засоби, антисептики та обладнання для проведення 

дезінфекції, що необхідні для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій COVID-19; 

 медичні вироби, медичне обладнання та інші товари, що необхідні для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19. 

Варто наголосити, що нині в Україні медичні заклади (заклади охорони 

здоров’я) дедалі більше співпрацюють з громадськими організаціями, 

отримують міжнародні гранти, а діяльність благодійних фондів при лікарнях, 

куди пацієнти традиційно сплачують «благодійні внески за процедури, 

аналізи тощо», є більш прозорою. Такою є й світова практика. Додаткове 

залучення коштів, тобто фандрейзинг – це вже невід’ємна частина процесу 

фінансування охорони здоров’я у добре розвинених країнах світу. За допомогою 

таких додатково залучених коштів, стало можливим придбання медичного 

обладнання, здійснення медичних, наукових, лабораторних та інших досліджень, 

модернізація закладів охорони здоров’я, проведення різних освітніх, 

просвітницьких, наукових заходів тощо. 

Наведемо лише деякі іноземні благодійні організації, які залучають і 

спрямовують кошти на охорону здоров’я: 

 Hamilton Health Sciences Foundation – це благодійна організація, членами 

якої є Hamilton General Hospital Foundation, Juravinski Hospital and Cancer Centre 

Foundation, McMaster Children’s Hospital Foundation, St. Peter’s Hospital 

Foundation та інші ініціативи, організації та заклади, що працюють у сфері 

охорони здоров’я. Благодійники повністю забезпечують придбання абсолютно 

всього медичного обладнання (від найпростішого, до такого, вартість якого – 

мільйони доларів). Пожертви витрачаються на дослідницькі програми, навчання 

персоналу та подальший плановий розвиток лікарні; 

 Phoenix Children’s Hospital Foundation – діє у США і займається 

допомогою дітям. Вони використовують ті ж самі принципи, що і попередня 
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організація, а одним із найбільш видовищних і актуальних фандрейзингових 

заходів є хода зі свічками «Запали надію». Ідея ходи виникла, коли в їхній лікарні 

15-річна дівчинка боролася з онкологічним захворюванням, а її друзі цілодобово 

зі свічками чергували під вікном її палати. Ця хода організаційно поєднується з 

іншою фандрейзинговою акцією – приходом Санта Клауса до місцевої школи, 

супроводжується танцями, музикою, подарунками, веселощами тощо. Цей 

святковий період – один із найтяжчих для сімей, які перебувають у лікарні, але 

ця благодійна акція нагадує їм, що вони змагаються з хворобою не наодинці; 

 Royal Marsden Cancer Charity (діє у Лондоні при Royal Marsden – одній із 

найбільших у світі лікарень, що працює у сфері діагностики та лікування 

онкологічних захворювань, досліджень та освіти). Згідно зі звітом цієї організації 

за 2017–2018 р., найбільше було зібрано на придбання обладнання: понад 14 млн 

фунтів стерлінгів. На адміністративні витрати було зібрано 3,8 млн благодійних 

пожертв, а на дослідження – 2,7 млн фунтів стерлінгів. На лікування та догляд – 

1,4 млн. Зазвичай кошти збираються завдяки благодійним пожертвам. Найбільш 

поширені фандрейзингові події пов’язані із марафонами, велопробігами, 

поїздками в екзотичні місця. Також цей благодійний фонд має домовленості з 

різноманітними організаціями – скаутами, клубами, пабами – про регулярне 

проведення ними благодійних зборів [85]. 

Отже, як бачимо, фандрейзинг в охороні здоров’я досить відомий і 

популярний захід. Головне, щоб не відбувалося заміни державних коштів 

добровільно зібраними чи благодійними коштами. 

Ще одним джерелом фінансування видатків на охорону здоров’я є платні 

послуги, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та 

вищих медичних навчальних закладах. Перелік таких послуг затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 [140]. 

Платні послуги поділяються на: 

I. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

державними і комунальними закладами охорони здоров’я; 

II. Послуги з провадження господарської та/або виробничої діяльності; 
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III. Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями 

вищими медичними навчальними закладами та науково-дослідними установами. 

Перелік і тарифи на платні медичні послуги у комунальних закладах 

охорони здоров’я (наприклад, у місцевих клінічних лікарнях, центрах первинної 

допомоги, місцевих клінічних перинатальних центрах) затверджуються 

рішеннями відповідних місцевих рад.  

Також варто згадати ще й різного типу міжнародні проекти, програми. 

Зокрема, ЦГЗ (Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства 

охорони здоров’я України» – заклад охорони здоров’я, що відповідає за 

збереження і зміцнення здоров’я населення, соціально-гігієнічний моніторинг 

захворювань, епідеміологічний нагляд і біологічну безпеку, групову та 

популяційну профілактику захворюваності, боротьбу з епідеміями та стратегічне 

управління у сфері громадського здоров’я). Також важливими є, наприклад, такі 

проекти [167]: 

– Посилення спроможності лікування ВІЛ/СНІД в Україні в рамках 

Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з 

ВІЛ/СНІД (PEPFAR), який фінансується Центром контролю та профілактики 

захворювань США (CDC) Департаменту охорони здоров’я та соціального 

забезпечення США (DHHS); бюджет проекту – $3 500 000; термін реалізації – 

2017–2022 рр. Метою проекту є подолання епідемії ВІЛ в Україні. Цілями 

проекту визначено такі: підтримання подальшої розробки національної політики 

з лікування ВІЛ-інфекції та розроблення клінічних рекомендацій, що базуються 

на міжнародних настановах. Відмітимо, що Національна рада з питань протидії 

туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створена Кабінетом Міністрів України ще 

у 2007 р. як тимчасовий консультативно-дорадчий орган. Рада забезпечує 

виконання Кабінетом Міністрів України функцій Національного координатора з 

виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом 

та малярією в Україні [52]; надання підтримки сайтам АРТ (Антиретровірусна 

терапія), розташованим у 12 регіонах PEPFAR, з метою забезпечення сталого 

впровадження вдосконалених національних рекомендацій та інноваційних 
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моделей надання послуг у цих регіонах; розбудова інституційної і технічної 

спроможності Центру громадського здоров’я як національної установи, що 

розробляє політику АРТ, розширення і розвитку мережі регіональних та 

районних сайтів АРТ; 

– Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи 

управління/поліпшення якості лабораторій МОЗ України, покращення 

використання стратегічної інформації та pозбудова потенціалу громадської 

охорони здоров’я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання 

допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR), що впроваджується Державною 

установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 

України»; бюджет проекту – $4 000 000; термін реалізації – 2016–2021 рр. Проект 

фінансується Центром контролю та профілактики захворювань США (CDC). 

Метою проекту є досягнення стійкого контролю над епідемією ВІЛ та 

максимізації Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДу, шляхом поліпшення використання стратегічної інформації 

щодо ВІЛ, посилення системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ та 

впровадження системи управління/поліпшення якості лабораторій; 

– Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції в 

Україні, що фінансується Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією (ГФ); бюджет фонду – $36 617 850; термін 

реалізації – 2021–2023 рр. Метою проекту є підтримка дієвої боротьби з ВІЛ і 

туберкульозом в Україні, шляхом впровадження доказових та орієнтованих на 

людину підходів з особливою увагою до ключових груп населення, які 

перебувають у зоні ризику, і забезпечення загальної координації та 

взаємодоповнюваності заходів, програм і належного механізму залучення 

зацікавлених сторін до обговорення та ухвалення рішень; стале фінансування 

відповідних програм і заходів; поліпшення організації та надання послуг, 

підвищення якості даних для планування заходів; забезпечення постійного 

розвитку кадрового потенціалу та підтримання високих стандартів у сфері освіти 
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й науки на засадах дотримання прав людини, усунення гендерних та інших 

перешкод; 

– Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського 

здоров’я, що фінансується за рахунок коштів ЄС; бюджет проекту – € 3 999 000; 

термін реалізації – 2019–2023 рр. Метою проекту є підтримка модернізації та 

розвитку стійкої системи громадського здоров’я в Україні для ефективного 

попередження та контролю захворювань відповідно до законодавства, вимог та 

практик ЄС. Цілями проекту визначено такі: підтримати консолідацію та 

розширення можливостей Державної установи «Центр громадського здоров’я 

Міністерства охорони здоров’я України»; допомогти у створенні сучасної 

системи безпеки крові в Україні. Примітно, що у 2020 р. прийнято 

довгоочікуваний Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та 

компонентів крові» [129]. Відповідно до ст. 10 Закону фінансування заходів 

щодо популяризації та розвитку донорства крові та компонентів крові, 

функціонування системи крові здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету, місцевих бюджетів, коштів, отриманих у ході господарської діяльності 

суб’єктів системи крові та суб’єктів, що надають послуги з трансфузії крові 

та/або компонентів крові, коштів юридичних і фізичних осіб, а також з інших 

джерел, не заборонених законом. Фінансування заходів щодо популяризації та 

розвитку донорства крові та компонентів крові, функціонування системи крові 

може здійснюватися на основі програм розвитку донорства крові та компонентів 

крові Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які 

затверджуються у встановленому законом порядку на основі відповідних 

загальнодержавних цільових програм. Також держава гарантує повну оплату за 

рахунок коштів державного бюджету надання громадянам необхідних їм 

медичних послуг згідно із встановленим тарифом, що включає вартість 

компонентів крові, вартість послуг із трансфузії крові та/або компонентів крові, 

вартість імуногематологічних досліджень, передбачених програмою медичних 

гарантій; 
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– Cпівпраця з Україною у сфері охорони здоров’я, що фінансується 

Міністерством закордонних справ Норвегії (МЗС); бюджет проекту – 3 000 000 

норвезьких крон; термін реалізації – 2020–2022 рр. Метою проекту є 

удосконалення бази знань, зміцнення функцій сфери громадського здоров’я та 

підвищення готовності до реагування на загрози для громадського здоров’я; 

– Посилення реалізації Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 

в Україні, що фінансується Міжнародним союзом із боротьби з туберкульозом 

та захворюваннями легень; бюджет проекту – $ 197 428; термін реалізації – з 

2019–2021 рр. Проект реалізується на регіональному рівні – у Херсонській та 

Рівненській областях. 

Отже, вітчизняна система охорони здоров’я є користувачем коштів не лише 

бюджетних, а й інших. Важливо, щоб держава все-таки не перекладала свій 

обов’язок фінансувати цю систему на громадян й інших фінансових донорів. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

На підставі дослідження особливостей бюджетних видатків на охорону 

здоров’я, а також фінансування за рахунок небюджетних коштів, 

сформульовано, зокрема, такі висновки: 

1. У процесі фінансування видатків на охорону здоров’я мають 

враховуватися всі ресурси: фінансові (бюджетні, донорські, благодійні, кредитні, 

громадські), матеріальні чи майнові (наприклад, обладнання), людські. 

2. Проблемою є виділення та розподіл доплат медичним й іншим 

працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Конкретний перелік посад працівників, яким установлюється доплата, 

затверджується керівником відповідного закладу охорони здоров’я. І ось тут 

криється чи не одна з найбільших проблем із виплатами медичним працівникам, 

оскільки безпосередній розподіл і виплата коштів здійснюється за рішенням 

керівників закладів охорони здоров’я. 
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3. На рівні різних інституцій ЄС пропонується як фінансова, так і 

техніко-консультативна допомога у реформах у сфері охорони здоров’я. У роботі 

розглядаються особливості співпраці МОЗ України з місію Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), Світовим банком.  

4. В умовах пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, благодійна допомога виявилась дуже 

потрібною громадянам України, пацієнтам, медичним працівникам. 

Проаналізовано досвід діяльності деяких благодійних фондів: «Пацієнти 

України», «Крила надії», «Із янголом на плечі», «Українська біржа 

благодійності», «Повернись живим». На офіційних веб-сайтах цих фондів, 

інтернет-сторінках викладається звітність про використання коштів. У такий 

спосіб кожний має змогу ознайомитися із тим, що закуплено, куди передано, і 

знати, на що можна розраховувати, потрапивши до того чи іншого закладу 

охорони здоров’я.  

5. На практиці виникає чимало питань, пов’язаних із оподаткуванням 

куплених медичних виробів і медичних препаратів, безоплатно переданих (у 

вигляді благодійної допомоги, гуманітарної допомоги чи подарованих) закладам 

охорони здоров’я. У цьому контексті досліджено положення ПК України, 

податкові пільги тощо. Зважаючи на особливості оподаткування різного роду 

допомог, інколи простіше закладам охорони здоров’я допомагати грошима. У 

такому разі, наприклад, у підприємства-надавача не викає зобов’язань щодо 

сплати ПДВ, оскільки відповідно до положень ПК України у такому випадку не 

виникає об’єкта оподаткування ПДВ. Проте тут лишається відкритим питання 

використання коштів. 

6. Нині в Україні медичні заклади (заклади охорони здоров’я) дедалі 

більше співпрацюють з громадськими організаціями, отримують міжнародні 

гранти, а діяльність благодійних фондів при лікарнях, куди пацієнти традиційно 

сплачують «благодійні внески за процедури, аналізи тощо», є більш прозорою. 

Такою є й світова практика. Додаткове залучення коштів тобто фандрейзинг – це 

вже невід’ємна частина процесу фінансування охорони здоров’я у добре 

https://www.facebook.com/angelfund.ua/?__tn__=kC-R&eid=ARC54Gp0j7efH4Yp7u4u3drj-ga7wioQ5Chxz_JmMjM2lwbcKC0xjazNoFPAXnzyJj5LBDCmKRt47rcO&hc_ref=ARTRHsinB4D1JrhvvUxP7KkkY7mt805geesB830_NckWCc1aP5W9uJn1CbMewWgHjr8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARAOurp43z7rySJtvtCGjxb3GQZ5rTUIzg9OJB4Sn6ZWg-r2O1PGXtyqOH8bTpLS_O4QwGPNX9lP2tMhP4MDpCND42C65KkAmPDfa2gAYYMODLcdXFPFofk5qC0ny_mtODcgtgCAtJ-uuUb3hdP_Zr-fBGBvzQHxL0dyfsImwRxlw21cq9wIeQa2y5FFva5rVLZsdxPdcxf-4BI5H80PBgWJIayvOo03E9HFpGMRVcClxSWKBwfVrrw2l4f05YSTUAIIiS04m3l-5IgJhH6m9UUZoWGRoZih8h7Bj5mNK9ONAO5wyNEkF6291JmjxyyIaAsNf85PbFDT6khzwKdue-9tjQ
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розвинених країнах світу. За допомогою таких додатково залучених коштів, 

стало можливим придбання медичного обладнання, здійснення медичних, 

наукових, лабораторних та інших досліджень, модернізація закладів охорони 

здоров’я, проведення різних освітніх, просвітницьких, наукових заходів тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження питань, пов’язаних із розумінням поняття «здоров’я людини», 

особливостями становлення та розвитку правового регулювання видатків на 

охорону здоров’я в Україні у ХХІ ст., визначенням моделей фінансування 

охорони здоров’я та впровадженням страхової медицини, розгляд теоретико-

прикладних проблем фінансово-правової природи видатків на охорону здоров’я, 

аналіз особливостей бюджетних видатків на охорону здоров’я, а також 

фінансування за рахунок небюджетних коштів, дало підстави зробити, зокрема, 

такі висновки: 

1. Відповідно до ст. 3 Конституції України здоров’я людини, разом із її 

життям, честю, гідністю, недоторканністю, безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю, тобто має певну матеріальну або духовну 

вартість. Аргументовано неоднозначність розуміння питання про «ідеал 

здоров’я», адже у різних країнах, які можуть бути навіть подібні за своїм 

політичним устроєм, які можуть бути невизнані іншими державами, можуть 

створювати такі умови для життя своїх громадян, які останніми сприймаються 

як належні, як достатні. Важливо усвідомити, що здоров’я людини не зводиться 

лише до фізичного стану, а передбачає нерозривну єдність психоемоційної 

рівноваги, фізичного, духовного та соціального здоров’я. 

2. У наукових колах уже тривалий час обговорюється питання щодо 

визначення поняття «здорова людина», критеріїв здорової людини. Визначено за 

доречне, у різного типу медичних документах робити записи «практично 

здоровий/а». Це, по-перше, відповідає реальному стану речей. По-друге, 

убезпечить лікарів від можливих оскаржень їх висновків і довідок. Оскільки, 

приміром, сімейний лікар не може повністю оцінити стан організму пацієнта і 

тому його запис із поміткою «здоровий/а» не відповідає дійсності. 

3. Сучасний етап правового регулювання видатків на охорону здоров’я в 

Україні охоплює т. зв. «кодифікаційний бум» (коли на початку 2000-х рр. було 

прийнято БК України, КК України, ЦК і ГК України, ПК України, МК України 
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тощо). Важливо, що у БК України містяться норми щодо фінансування охорони 

здоров’я, щодо розподілу видатків між бюджетами, медичної субвенції, 

середньострокових зобов’язань у сфері охорони здоров’я тощо. Далі – особливе 

стратегічне бачення розвитку охорони здоров’я, медицини викладається у 

концепціях, стратегіях на довгостроковий період. Знаковими для України 

визначено 2016 і 2017 рр., коли була схвалена Урядова програма реімбурсації 

«Доступні ліки» та прийнято прогресивні для вітчизняної охорони здоров’я 

закони: Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» 19 жовтня 2017 р. (заклав правову та політичну 

основи для впровадження нових механізмів фінансування всієї вітчизняної 

системи охорони здоров’я); Закон України «Про підвищення доступності та 

якості медичного обслуговування у сільській місцевості» 14 листопада 2017 р. 

Важливим етапом у процесі реформування фінансування охорони здоров’я в 

Україні та на виконання Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» стало створення НСЗУ. Далі – 

нормативно-правові акти, прийняті у період боротьби з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, панування 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

4. Нова (реформаційна) система фінансування сфери охорони здоров’я за 

участі НСЗУ передбачає перехід від фінансування закладів охорони здоров’я, 

значною мірою лікарень, виходячи із кількості ліжок та персоналу тощо, до 

фінансування, що передбачає надходження коштів від НСЗУ за конкретно надані 

медичні послуги. Деякі лікарні зменшують кількість персоналу, перелік надання 

послуг, перепрофілюються, що називається оптимізацією. Інші заклади навпаки 

– після оптимізації, мають змогу і достатньо потужностей, щоб надавати більше 

послуг, що, відповідно, надаватиме закладу більше надходжень. 

5. Нині гостро стоїть питання якості надання медичної допомоги. З цією 

метою запропоновано впроваджувати: критерії та індикатори якості надання 

медичної допомоги, стандарти сервісного обслуговування пацієнтів при наданні 
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медичної допомоги; програми профілактики інфекційних та інших захворювань 

та контролю із зазначенням обчислювальних індикаторів виконання цих 

програм. Виконання таких організаційних заходів має супроводжуватися 

постійним, безперебійним і достатнім фінансуванням видатків на охорону 

здоров’я. При цьому найбільш оптимальним фінансуванням цих заходів є 

донорські кошти. 

6. Визначено, що для України найбільш оптимальним варіантом є змішана 

чи бюджетно-страхова модель фінансування охорони здоров’я, оскільки ми не 

можемо відмовитися від бюджетного фінансування сфери охорони здоров’я та 

певних медичних послуг. Водночас потрібно вкрай виважено підходити до 

розмежування публічного та приватного фінансування таких послуг.  

7. У сучасному світі більшість моделей фінансування видатків на охорону 

здоров’я передбачає наявність страхової медицини – своєрідної системи, за якої 

медичні послуги продаються та купуються.  

В Україні тривалий час обговорюється питання медичного страхування та 

страхової медицини. Бюджетного фінансування завжди не вистачає, тому 

пропонується активніше впроваджувати власне страхову медицину. Попри 

позитивні моменти, слід зважати на те, що не у всіх регіонах держави страхова 

медицина може бути активно впроваджена (зокрема, у депресивних регіонах, 

віддалених гірських селах тощо). Аргументовано, що в Україні важливо 

забезпечити єдність і взаємодію обов’язкового і добровільного страхування.  

8. Видатки у сфері охорони здоров’я виступають соціальним, економічним 

і фінансово-правовим інститутом та є частиною галузі фінансового права. Для 

визначення поняття цієї правової категорії, з’ясовано їх зміст і характерні риси, 

зокрема крізь призму публічних бюджетних видатків. Визначено, що видатки на 

охорону здоров’я як фінансово-правова категорія, мають такі характерні риси: є 

фінансовим інструментом, який забезпечує одну з найважливіших соціальних 

сфер держави; здійснюються на підставі спеціального законодавства, яке 

регулює розподіл (перерозподіл) та використання бюджетних коштів; мають 

цільове спрямування: покликані забезпечувати необхідний рівень фінансового 
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забезпечення охорони здоров’я на рівні державних стандартів та нормативів; 

здійснюються безперервно та на безповоротній основі; формуються та 

спрямовуються спеціальними суб’єктами; мають публічний характер, оскільки є 

предметом розподілу (перерозподілу) та використання коштів публічних фондів. 

9. Одним із чинників, який впливає на розвиток та ефективність медичної 

сфери, є фінансове забезпечення, яке виступає методом фінансового механізму. 

При цьому методи фінансування сфери охорони здоров’я завжди виступають 

сукупністю способів, принципів та правил впливу на певний об’єкт. Методи 

фінансування сфери охорони здоров’я являють собою сукупність способів, 

механізмів та засобів, за допомогою яких таке фінансування здійснюється, крім 

того – це стала система взаємодії суб’єктів щодо руху грошових коштів, які 

мають цільове призначення. Такі методи формуються в результаті практичного 

застосування відповідно до норм чинного законодавства. 

Розглянуто особливості бюджетно-кошторисного і програмно-цільового 

методу фінансування видатків на охорону здоров’я. Найбільш традиційним та 

поширеним методом фінансування видатків на охорону здоров’я в Україні є саме 

кошторисне фінансування. Доведено, що нині більшість країн, які мають 

розвинуту ринкову економіку, надають перевагу у фінансуванні не певного 

закладу охорони здоров’я, а певної послуги. Тому такий метод фінансування 

видатків сфери охорони здоров’я, як фінансування за фактично надані послуги, 

користується найбільшим попитом серед інших. Водночас метод фінансування 

за фактично надані послуги викликає занепокоєння щодо його реалізації через 

нестачу закладів охорони здоров’я (медичних установ) у населеному пункті, де 

мешкає пацієнт, який потребує медичної допомоги. 

10. У сфері фінансування видатків на охорону здоров’я основними 

методами фінансування є такі: програмно-цільовий метод, бюджетно-

кошторисний метод, метод оплати за надані послуги, метод фінансування за 

рахунок донорських коштів. Перші два методи реалізуються на етапі розподілу 

бюджетних коштів головним розпорядником за певними бюджетними 

програмами (програмно-цільовий), та розпорядниками бюджетних коштів 
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нижчого рівня. Метод оплати за надані послуги знаходить своє відображення у 

разі надання державними чи комунальними закладами охорони здоров’я платних 

послуг. Метод фінансування за рахунок донорських коштів передбачає 

поєднання як бюджетного, так і приватного фінансування, або ж – це лише 

приватне фінансування, яке не завжди є предметом фінансово-правового 

регулювання. Кількісні та якісні показники фінансування сфери охорони 

здоров’я не відповідають потребам держави, населення та суспільства, що вказує 

на необхідність реформування та модернізації методів фінансування сфери 

охорони здоров’я. 

11. Видатки на охорону здоров’я – це фінансовий інструмент, який 

забезпечує одну з найважливіших соціальних сфер держави, має зовнішній прояв 

у вигляді грошових ресурсів, котрі розподіляються відповідно до спеціального 

законодавства, здійснюються безперервно й на безповоротній основі, мають 

цільове спрямування й покликані забезпечувати необхідний рівень фінансового 

забезпечення охорони здоров’я на рівні державних стандартів та нормативів. 

12. Досвід країн Європейського Союзу показує, що поєднання методу 

фінансування за рахунок бюджетних коштів та за рахунок залучення коштів 

соціального медичного страхування (добровільного чи обов’язкового), 

допомагає підтримувати сферу охорони здоров’я на такому рівні, що медичну 

допомогу в необхідному обсязі отримує все населення держави. Внески 

загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування мають 

цільовий характер та сприяють розвитку системи охорони здоров’я, зміцненню 

її фінансової бази, частково покривають витрати населення на медичне 

обслуговування. Запровадження загальнообов’язкового державного соціального 

медичного страхування дозволяє зменшити видатки Державного бюджету 

України на охорону здоров’я за рахунок коштів медичного страхування.  

13. За результатами дослідження принципів здійснення видатків на 

охорону здоров’я констатовано, що ця категорія має комплексний та 

інтегративний характер, уособлюючи собою як принципи бюджетного права, 

спрямовані на забезпечення здійснення видатків, так і принципи, на яких 
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будується система забезпечення та захисту прав людини. Принципи здійснення 

видатків на охорону здоров’я підпорядковані загальним правилам формування 

системи принципів права, а саме: є інтегрованими у законодавчі норми; кожний 

принцип має самостійне значення, сутність, місце у системі; характеризуються 

стабільністю; певною мірою самостійності та можливістю взаємодіяти всередині 

системи, з метою досягнення цілі повного врегулювання суспільних відносин. 

Загальноправові принципи права, зокрема верховенства права, правової 

визначеності, справедливості та рівності є фундаментальними у здійсненні 

нормотворчої діяльності в сфері врегулювання бюджетних відносин та 

забезпечують соціальну спрямованість законодавчої регламентації та процесу 

реалізації бюджетного процесу, зокрема здійснення видатків. 

14. Система принципів, на яких базується здійснення видатків 

(планування, нормативна деталізація видатків, безоплатність, безповоротність, 

цільове спрямування, економне використання коштів, ефективне використання 

коштів, постійний фінансовий контроль), взаємозалежна та взаємозумовлена з 

принципами бюджетного права та принципами бюджетної системи й 

сформована на підставі загальноправового принципу верховенства права, як 

універсального та всеохопного принципу, що стає найважливішим способом та 

гарантом забезпечення та реалізації прав людини, та набуває особливого 

значення у сфері охорони здоров’я, зокрема при здійсненні видатків на охорону 

здоров’я. 

15. У процесі фінансування видатків на охорону здоров’я мають 

враховуватися всі ресурси: фінансові (бюджетні, донорські, благодійні, кредитні, 

громадські), матеріальні чи майнові (наприклад, обладнання), людські, 

інформаційні.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 
 

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 302 

«Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками»; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2020 року № 308 

«Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття»; 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 330 

«Про виділення коштів для надання допомоги на дітей фізичним особам – 

підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої 

та другої групи платників єдиного податку»; 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 354 

«Про виділення коштів для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень»; 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 372 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;  

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 

385 «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального 

страхування України»;  
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7. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 року № 

472 «Деякі питання виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття»;  

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 року № 

485 «Про виділення коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, 

особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які забезпечують 

життєдіяльність населення, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо 

зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах 

охорони здоров’я»;  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 

493 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 

496 «Про заборону проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2020 році та виділення коштів для повернення коштів, сплачених за надання 

послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 

році»; 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 

498 «Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті 

медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»;  

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 року № 539 

«Про виділення коштів для здійснення будівництва, реконструкції, ремонту та 

утримання автомобільних доріг загального користування державного значення»;  

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 578 

«Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетними 

програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою 
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респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками»;  

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 2020 року № 591 

«Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;  

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 592 

«Про виділення коштів для здійснення деяких заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»;  

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 612 

«Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони 

здоров’я у госпітальних округах»;  

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 року № 613 

«Про виділення коштів для закупівлі обладнання для приймальних відділень 

опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах»;  

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 623 

«Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та 

іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 

хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення»;  

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 682 

«Про часткове відновлення видатків за бюджетною програмою у сфері 

приватизації державного майна за рахунок фонду боротьби з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

та її наслідками»; 

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 

823 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 
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спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 923 

«Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду 

закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу 

пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2»; 

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 

1040 «Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття для здійснення виплат допомоги по безробіттю та допомоги по 

частковому безробіттю на період карантину»; 

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 

1083 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2020 року 

№ 1099 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 року 

№ 1119 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 року 

№ 1120 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 
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спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року 

№ 1197 «Про виділення коштів для закупівлі медичних послуг за програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення, пов’язаних з 

наданням медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2»; 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2020 року № 

1200 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2020 року № 

1230 «Про виділення коштів для надання одноразової компенсації суб’єктам 

господарювання, які є юридичними особами, з метою відшкодування витрат, 

понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 

1232 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги 

суб’єктам господарювання на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»; 

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 

1233 «Деякі питання надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим 

особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності 

внаслідок посилення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених 
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з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 

1234 «Про затвердження Порядку надання одноразової компенсації суб’єктам 

господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової 

компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 302»; 

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 

1235 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги 

застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери 

їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів»; 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 

1251 «Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів охорони 

здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами 

рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення 

(цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики»; 

35. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року № 

1284 «Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною 

програмою 3601170 «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних 

органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» з фонду 

боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками»; 

36. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 року № 

1305 «Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
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