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Фінансування галузі охорони здоров’я 
як окремий елемент системи 

забезпечення права людини на здоров’я

В останні роки великої актуально-
сті набувають питання фінансування
галузі охорони здоров’я. Обумовлено
це непоодинокими спробами змінити
систему фінансування галузі на зако-
нодавчому рівні, але на сьогодні жодна
з цих спроб не завершилась успіхом.
А тому, враховуючи цей аспект, мож-
ливо розглядати сучасну систему фі-
нансування галузі охорони здоров’я
як окремий елемент системи забезпе-
чення права людини на здоров’я.

Непоодинокі праці сучасних нау-
ковців свідчать про великий інтерес
професійної наукової спільноти до
питань фінансування галузі охорони
здоров’я. Так певним проблемним ас-
пектам фінансування охорони здо-
ров’я присвячені праці Я. М. Буздуган,
О. Є. Вашева, Б. О. Волос, Л. К. Воро-
нової, Т. Г. Гутор, В. Г. Дем’янишина,
В. О. Зеленевич, Д. В. Карамишева,
Н. І. Карпишина, О. М. Клименко,
Є. О. Маліка, О. П. Мельник-Бантона,

А. С. Немченко, В. В. Рудень, О. М. Си-
дорчука, Т. Д. Сіташ, О. В. Солдатенко
та ін.

При достатньо великому інтересі
професійної наукової спільноти до
питань фінансування галузі охорони
здоров’я, невирішеною частиною зали-
шається місце фінансування у системі
забезпечення права людини на здо-
ров’я. А тому метою статті є спроба
проаналізувати як саме фінансування
галузі входить до системи забезпечен-
ня права людини на здоров’я.

Система забезпечення права лю-
дини на здоров’я складається з інсти-
туційного, організаційного, правового
та ресурсного забезпечення. У рамках
нашого дослідження вбачаємо за
необхідне більш детально зупинитися
на ресурсному забезпеченні права
людини на здоров’я. Воно виступає
окремим елементом системи забезпе-
чення права людини на здоров’я, яке
складається з сукупності таких показ-
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ників, як матеріально-технічне, фінан-
сове, кадрове, наукове та інформаційне
забезпечення. Відповідно до статті 19
Закону України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я»
Держава організує матеріально-тех-
нічне забезпечення охорони здоров’я
в обсязі, необхідному для надання
населенню гарантованого рівня медич-
ної допомоги. Всі заклади охорони
здоров’я мають право самостійно ви-
рішувати питання свого матеріально-
технічного забезпечення.

Держава сприяє виробництву ме-
дичної апаратури, інструментарію,
обладнання, лабораторних реактивів,
ліків, протезних і гігієнічних засобів
та інших виробів, необхідних для охо-
рони здоров’я, а також розвитку тор-
гівлі цими виробами. З цією метою
забезпечується реалізація державних
цільових програм пріоритетного роз-
витку медичної, біологічної та фарма-
цевтичної промисловості, заохочуються
підприємництво і міжнародне співро-
бітництво у сфері матеріально-техніч-
ного забезпечення охорони здоров’я,
створюється система відповідних
податкових, цінових, митних та інших
пільг і регуляторів. Держава забезпе-
чує дотримання вимог закону щодо
обмеження реклами лікарських засо-
бів та може обмежувати експорт то-
варів, необхідних для охорони здоров’я,
і сировини для їх виготовлення, якщо
це може зашкодити інтересам охоро-
ни здоров’я населення України.

Для забезпечення належної якості
виробів, необхідних для охорони здо-
ров’я, їх застосування дозволяється
лише після обов’язкової апробації,
здійснюваної у порядку, погодженому
з центральним органом виконавчої
влади у сфері охорони здоров’я.
Фінансове забезпечення права люди-
ни на здоров’я можливо прослідкува-
ти через статтю 18 Закону України
«Основи законодавства України про
охорону здоров’я», яка передбачає,
що фінансування охорони здоров’я
здійснюється за рахунок Державного

бюджету України та місцевих бюдже-
тів, фондів медичного страхування,
благодійних фондів та будь-яких інших
джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 20 Закону України «Основи
законодавства України про охорону
здоров’я» закріплює наукове забезпе-
чення охорони здоров’я. Тобто Держа-
ва сприяє розвитку наукових досліджень
у сфері охорони здоров’я і впроваджен-
ню їх результатів у діяльність закладів
і працівників охорони здоров’я.

Дослідження, що проводяться ака-
демічними і відомчими науковими
установами, навчальними закладами
та іншими науковими установами і
підрозділами або окремими науков-
цями, фінансуються на конкурсній
основі з державного бюджету, а та-
кож за рахунок будь-яких інших дже-
рел фінансування, що не суперечать
законодавству. Всі державні цільові
програми у сфері охорони здоров’я та
найважливіші заходи щодо їх здійс-
нення підлягають науковій експертизі,
яка проводиться відповідно до закону
у провідних національних і міжнарод-
них установах, визначених Кабінетом
Міністрів України. Вищою науковою
медичною установою України зі ста-
тусом самоврядної організації і незалеж-
ною у проведенні досліджень і роз-
робці напрямів наукового пошуку є
Академія медичних наук України.

Інформаційне забезпечення висту-
пає єдиним інформаційним простором.-
Отже, відповідно до Концептуальних
основ створення Єдиного інформа-
ційного поля охорони здоров’я Украї-
ни (доповнення до Концепції держав-
ної політики інформатизації охорони
здоров’я України), затвердженої Нака-
зом Міністерства охорони здоров’я
України від 21.05.1998 року № 127,
єдине інформаційне поле… включає в
себе медичну, економічну, правову, ор-
ганізаційну та інші види інформації.
Джерелами такої інформації є держав-
ні управлінські структури, лікувально-
профілактичні та санітарно-епідеміо-
логічні заклади, а також профільні
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науково-дослідні установи,вищі навчаль-
ні заклади, громадські організації. Отже,
ресурсне забезпечення права людини
на здоров’я передбачає сукупність
засобів, а саме матеріально-технічно-
го, фінансового, кадрового, наукового
та інформаційного забезпечення, при
ефективному використанні яких ство-
рюються належні умови задля до-
сягнення головного результату – 
якісного забезпечення права людини
на здоров’я.

На нашу думку, також більш де-
тального аналізу заслуговує окремий
елемент ресурсного забезпечення
права людини на здоров’я – фінансове
забезпечення. Фінансове забезпечен-
ня права людини на здоров’я можливо
прослідкувати через фінансове забез-
печення охорони здоров’я. Насам-
перед необхідно розглянути, що саме
розуміється під поняттям фінансове
забезпечення. Тобто, як зазначають
Н. І. Карпишин та Я. М. Буздуган,
фінансове забезпечення охорони здо-
ров’я – це метод фінансового механіз-
му, що визначає джерела і форми
фінансування суб’єктів господарю-
вання, діяльність яких спрямована на
відтворення, збереження та зміцнення
здоров’я громадян [1, с. 7].Також звер-
німо увагу на фінансування охорони
здоров’я. Так, Є. О. Малік зазначає,
що фінансування охорони здоров’я –
процес формування і використання
фінансових ресурсів, які використовую-
ться для забезпечення функціонуван-
ня системи заходів, спрямованих на
збереження і розвиток фізіологічних і
психологічних функцій, оптимальної
працездатності та соціальної актив-
ності людини при максимальній біо-
логічно можливій індивідуальній три-
валості життя [5, с. 8].

Закон України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я»
встановлює, що фінансування охоро-
ни здоров’я здійснюється за рахунок
Державного бюджету України, бю-
джету Республіки Крим, бюджетів 
місцевого та регіонального самовря-

дування, фондів медичного страхуван-
ня, благодійних фондів та будь-яких
інших джерел, не заборонених зако-
нодавством. Кошти Державного бю-
джету України, бюджету Республіки
Крим, бюджетів місцевого та регіо-
нального самоврядування, асигновані
на охорону здоров’я, використовую-
ться для забезпечення населенню
гарантованого рівня медико-санітар-
ної допомоги, фінансування держав-
них цільових і місцевих програм охо-
рони здоров’я та фундаментальних
наукових досліджень з цих питань.

Обсяги бюджетного фінансування
визначаються на підставі науково обґрун-
тованих нормативів з розрахунку на
одного жителя. За рахунок Держав-
ного бюджету України, бюджету Рес-
публіки Крим, бюджетів місцевого та
регіонального самоврядування фінан-
суються загальнодоступні для населен-
ня заклади охорони здоров’я. Кошти,
не використані закладом охорони здо-
ров’я, не вилучаються і відповідне
зменшення фінансування на наступ-
ний період не проводиться. Відомчі та
інші заклади охорони здоров’я, що
обслуговують лише окремі категорії
населення за професійною, відомчою
або іншою, не пов’язаною зі станом
здоров’я людини ознакою, фінансую-
ться, як правило, за рахунок підпри-
ємств, установ і організацій, які вони
обслуговують. Допускається фінан-
сова підтримка таких закладів за 
рахунок державного або місцевого
бюджетів, якщо працівники відповід-
ного відомства, підприємства, установи
або організації становлять значну части-
ну населення відповідної місцевості.
Усі заклади охорони здоров’я мають
право використовувати для підвищен-
ня якісного рівня своєї роботи кошти,
добровільно передані підприємства-
ми, установами, організаціями й окре-
мими громадянами, а також із дозволу
власника або уповноваженого ним
органу встановлювати плату за по-
слуги в галузі охорони здоров’я. Дер-
жава забезпечує створення і функціо-
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нування системи медичного страхуван-
ня населення. Страхування громадян
здійснюється за рахунок Державного
бюджету України, коштів підпри-
ємств, установ і організацій та власних
внесків громадян. Питання організації
медичного страхування населення і
використання страхових коштів ви-
значаються відповідним законодав-
ством [6]. Положення національного
законодавства в частині фінансування
галузі охорони здоров’я наштовхує на
висновок, що його можливо структу-
рувати таким чином, тобто:

1) фінансування за рахунок бюдже-
тів різних рівнів;

2) фінансування за рахунок фондів
медичного страхування;

3) фінансування за рахунок благо-
дійних внесків;

4) фінансування за будь-яких інших
джерел, не заборонених законом.

Також слід зазначити, що існують
й інші підходи до структурування 
джерел фінансування галузі охорони
здоров’я. Так, наприклад, Є. О. Малік
зазначає, що крім бюджетних кош-
тів, функціонуюча галузь охорони
здоров’я щорічно додає до фінан-
сування власні кошти закладів і уста-
нов – від здачі в оренду тимчасово
вільних приміщень, від надання плат-
них послуг населенню, гуманітарної
допомоги, благодійних внесків, інших
надходжень, що не заборонені зако-
нодавством [5, с. 12]. В. О. Солдатенко
встановлює, що в Україні на сьогодні
надалі основним джерелом фінансу-
вання системи охорони здоров’я зали-
шаються бюджетні асигнування. Крім
бюджетів, джерелами фінансування
медичних установ можуть бути дохо-
ди, що одержуються за договорами на
проведення медичного обслуговуван-
ня, профілактичних заходів (щеплень
тощо), доходи від надання платних
послуг, надходження спонсорських та
благочинних внесків від юридичних і
фізичних осіб. Хоча такі кошти є спе-
ціальними, на них також поширює-
ться загальний режим кошторисно-

бюджетного фінансування, у зв’язку з
чим позабюджетні кошти бюджетних
установ та організацій включаються
до бюджетів усіх рівнів і мають цільо-
ве спрямування [7]. Я. М. Буздуган
обґрунтовує позицію, що основними
правовими формами фінансового за-
безпечення охорони здоров’я в Ук-
раїні є: бюджетне фінансування, добро-
вільне медичне страхування, самофінан-
сування, благодійництво, інвестування
і кредитування [1, с. 8]. Л. К. Воронова
встановлює, що, крім бюджетів, дже-
релами фінансування медичних уста-
нов можуть бути доходи, що одержу-
ють від підприємств, установ за до-
говорами на проведення медичного
обслуговування, проведення профі-
лактичних заходів (щеплень від грипу
тощо), доходи від надання платних
послуг тощо, надходження спонсор-
ських та благочинних внесків [2, с. 361].
В огляді, який є підсумком фінансова-
ного Європейською Комісією проек-
ту Tacis BISTRO «Ознайомлення з
досвідом країн Європи у фінансуванні
галузі охорони здоров’я» встановлено,
що джерелами фінансування медич-
ної допомоги в Україні є: державний і
місцеві бюджети; доброчинні внески
юридичних і фізичних осіб; особисті
(приватні) внески фізичних і юридич-
них осіб за послуги, надані медичними
установами; безпосередня плата (го-
норари) за послуги медичним праців-
никам; фонди добровільного медич-
ного страхування [4]. Джерелами фі-
нансування охорони здоров’я В. Г. Де-
м’янишин та Т. Д. Сіташ пропонують
вважати: кошти бюджетів, добровіль-
ного медичного страхування; кошти
накопичувальних фондів територі-
альних громад і благодійних фондів,
благодійні внески та пожертвування
юридичних і фізичних осіб; кошти,
одержані за надання платних медич-
них послуг, а також інші джерела, не
заборонені законодавством.Своєю чер-
гою, кошти бюджетів будуть джере-
лом фінансового забезпечення насе-
лення загальнодоступною медичною
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допомогою в межах визначеного ба-
зового рівня надання безоплатної
медичної допомоги та його медика-
ментозного і технологічного забезпе-
чення. А кошти добровільного медич-
ного страхування, накопичувальних
фондів територіальних громад спря-
мовуватимуться на задоволення інди-
відуальних потреб населення у медич-
них послугах понад базовий рівень без-
оплатної медичної допомоги.Такий під-
хід у комплексі з основною вимогою
визначає дотримання закладами охо-
рони здоров’я всіх форм власності в
обов’язковому порядку державних
соціальних нормативів у сфері охоро-
ни здоров’я та забезпечення їх належ-
ного фінансування [3, с. 12]. Усі ці
позиції та думки доповнюють одна
одну, чим розширюють та допомага-
ють зрозуміти нормативно закріпле-
ну дефініцію стосовно фінансування з
будь-яких інших джерел, не забороне-

них законодавством. Проте при цьому
необхідно зазначити, що основним та
першочерговим джерелом фінансового
забезпечення галузі охорони здоров’я
в Україні є видатки бюджетів різних
рівнів, тобто бюджетне фінансування.

Отже, проведене нами досліджен-
ня, яке має своє відображення у вище-
викладеному тексті, дає можливість
дійти таких висновків, а саме:

1. Окремим елементом ресурсного
забезпечення права людини на здо-
ров’я виступає фінансове забезпе-
чення, яке має своє відображення у
фінансуванні галузі охорони здоров’я.
Тобто фінансування галузі охорони
здоров’я виступає окремим елементом
системи забезпечення права людини
на здоров’я.

2. Фінансування галузі охорони
здоров’я має свою структуру, провідним
елементом (джерелом) якої є бюджет-
не фінансування галузі.

Фінансування галузі охорони здоров’я як окремий елемент системи...
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Романова А. А. Фінансування галузі охорони здоров’я як окремий елемент
системи забезпечення права людини на здоров’я

У статті зроблена спроба проаналізувати, як саме фінансування галузі охорони
здоров’я входить до системи забезпечення права людини на здоров’я. Досліджено
питання фінансування галузі охорони здоров’я. Доведено, що фінансування галузі
охорони здоров’я виступає окремим елементом системи забезпечення права люди-
ни на здоров’я.

Ключові слова: система забезпечення права людини на здоров’я, ресурсне
забезпечення, фінансування охорони здоров’я.

Романова А. А. Финансирование охраны здоровья как отдельный элемент
системы обеспечения права человека на здоровье

В статье сделана попытка проанализировать, как именно финансирование 
охраны здоровья входит в систему обеспечения права человека на здоровье.
Исследован вопрос финансирования охраны здоровья. Доказано, что финансиро-
вание охраны здоровья выступает отдельным элементом системы обеспечения
права человека на здоровье.

Ключевые слова: система обеспечения права человека на здоровье, ресурсное
обеспечение, финансирование охраны здоровья.

Romanova A. Financing of industry of health protection as separate element of the
system of providing of human right on a health

In the article the done attempt to analyze as financing of industry of health protec-
tion is included in the system of providing of human right on a health. Investigational
question of financing of industry of health protection. Proved that that financing of
industry of health protection comes forward the separate element of the system of pro-
viding of human right on a health.

Key words: system of providing of human right on a health, resource providing,
financing of health protection.


