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Обобщена сущность понятия конкурентоспособности предпринимательства; 
дана аналитическая оценка уровня конкурентоспособности предпринимательства ре-
гиона; определены приоритеты ее усиления. 
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The essence of concept of competitiveness of enterprise is generalized; the analytical 
estimation of level of competitiveness of enterprise of region is given; certainly priorities 
of its strengthening. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ  
ЗДОРОВ'Я РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 

На прикладі розвинених країн розглянуто різні моделі фінансування систем 
охорони здоров'я. Проаналізовано та виявлено особливості фінансування системи 
охорони здоров'я США, Німеччини та Польщі. Зроблено висновки для України. 

Ключові слова: система охорони здоров'я, фінансування системи охорони здо-
ров'я, структура фінансування системи охорони здоров'я, соціальне медичне страху-
вання, приватне медичне страхування, державне медичне страхування. 

Постановка проблеми. На сьогодні питання реформування системи 
охорони здоров'я стає дедалі актуальнішим. Це пов'язано з тим, що система є 
опорою для стабільного економічного зростання держави. Цей зв'язок прояв-
ляється у тому, що ефективно функціонуюча система охорони здоров'я, по-
перше, сприяє підвищенню якості робочої сили, підвищуючи продуктивність 
праці; по-друге, зменшує рівень смертності, зокрема й серед людей працез-
датного віку, сприяючи збільшенню ринку праці в країні. 

Раціонально розроблена система фінансування охорони здоров'я є од-
нією з умов ефективного функціонування цієї галузі. Ефективність системи 
фінансування залежить не тільки від її основних структурних елементів, а й 
від обсягу цього фінансування, розподілу коштів та регулювання з боку дер-
жави. Тому, зважаючи на наведені вище дані, для України є цікавим вивчен-
ня досвіду Польщі, США та Німеччини щодо фінансування системи охорони 
здоров'я та її структури. 

Отож, метою нашого дослідження є виявлення особливостей фінансу-
вання системи охорони здоров'я у таких розвинених країнах, як Німеччина, 
Польща та США, а також формування на основі досвіду цих країн рекомен-
дацій щодо удосконалення даної системи в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у дослі-
дження проблем фінансування системи охорони здоров'я та його структури у 
країнах з різним рівнем економічного розвитку зробили такі вчені, як П. Гот-
трет, Дж. Шібер, Р. Хаг [8], Д. Кері, Б. Херрінг, П. Ленейн [6], К. Кушевскі, 
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К. Герік [9], В. Лехан, В. Рудий, Е. Нолте [10], В. Черненко [1] та ін. Проте 
сьогодні є необхідність у подальшому дослідженні цієї проблематики, особли-
во в контексті зростаючої потреби реформування системи фінансування галузі 
охорони здоров'я України на основі використання досвіду розвинених країн. 

Основні результати дослідження. Основним завданням держави в 
галузі охорони здоров'я є створення умов для ефективного функціонування 
цієї системи за допомогою інструментів фінансування, що забезпечували б 
доступність якісних медичних послуг для усіх громадян. Це означає, що дер-
жава як основний суб'єкт економічної політики, не обов'язково повинна бра-
ти всі витрати на себе, але може залучати й інші джерела фінансування, нап-
риклад такі як фонди приватного медичного страхування. Проблема недос-
татнього фінансування системи охорони здоров'я з боку держави особливо 
яскраво проявляється у трансформаційних економіках. Тому досвід розвине-
них країн у формуванні обсягів та структури фінансування набуває особливо-
го значення для України. 

Обсяги фінансування системи охорони здоров'я у Німеччині, Польщі, 
США та Україні значно різняться. Оскільки ці країни відрізняються і за роз-
міром, і за економічними параметрами, то для порівняльного аналізу вико-
ристаємо показник загальних видатків на охорону здоров'я у розрахунку на 
душу населення за паритетом купівельної спроможності. 

Як видно з табл. 1, серед досліджуваних країн найбільшими видатка-
ми характеризуються США, потім – Німеччина та Польща, і найнижчим цей 
показник є для України. Варто також зауважити, що за досліджуваний період 
у Німеччині, Польщі та США сума видатків у розрахунку на душу населення 
постійно зростала, а в Україні спостерігалося зменшення цього показника з 
502 дол. США у 2008 р. до 445 дол. США у 2009 р. 
Табл. 1. Загальні видатки на охорону здоров'я на душу населення у Німеччині, 

Польщі, США та Україні (дол. США за ПКС) [7] 
Роки Країна 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Німеччина 2667 2802 2933 3083 3162 3355 3557 3706 3922 4129
Польща 584 642 733 748 807 857 935 1074 1271 1359
США 4703 5052 5453 5588 5911 6259 6612 6928 7164 7410
Україна 180 206 246 309 347 387 428 477 502 445 

Відмінності в обсягах фінансування системи охорони здоров'я вплива-
ють на якість наданих послуг, про що, зокрема, свідчать показники смертнос-
ті та очікуваної кількості років, прожитих з хорошим здоров'ям. Так, станом 
на 2009 р. Україна "лідирує" (порівняно з Німеччиною, Польщею та США) за 
рівнем смертності населення віком від 15 до 60 років (274 чоловік на 1000 на-
селення) [7]. В інших досліджуваних країнах у період з 2000 по 2009 рр. цей 
показник зменшується, а в Україні він, навпаки, зростає. Невтішною є ситу-
ація і з очікуваною кількістю років, прожитих з добрим здоров'ям. Тоді коли 
в Німеччині цей показник, станом на 2007 р., дорівнював 73 роки, в Україні 
він становив лише 60 років [7]. 
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Значні відмінності виявлено й у структурі фінансування системи охо-
рони здоров'я цих держав. Так, як видно з табл. 2, станом на 2009 р. у Німеч-
чині основна частка витрат припадала на соціальне страхування і становила 
69 %. Цей вид страхування фінансується за рахунок внесків роботодавців і 
працівників, середній розмір яких становить 14,9 % від заробітної плати. Ро-
ботодавці сплачують 7,0 %, а робітники 7,9 % [4]. По 7 і 9 % від загальних 
витрат на охорону здоров'я в Німеччині припадає на державні видатки (без 
соціального страхування) і приватне страхування відповідно. Систему охоро-
ни здоров'я цієї країни вважають однією з найефективніших у світі. Вона є 
децентралізованою, центральний уряд створює лише законодавчу базу, в 
умовах якої функціонує система охорони здоров'я, а виконавчі функції нале-
жать адміністраціям окремих земель [5]. 
Табл. 2. Структура фінансування системи охорони здоров'я у Німеччині, Польщі, 
США та Україні, 2009 р. (частка від загальних видатків на охорону здоров'я, %) 

Джерела фінансування 
Країна соціальне 

медичне 
страхування 

державні видатки 
на охорону здоров'я (без 
соціального страхування)

приватне 
медичне 

страхування 

видатки, 
оплачені 
готівкою 

Німеччина 68,7 7,0 9,1 11,4 
Польща 61,0 7,2 0,0 22,5 
США 13,8 34,8 35,6 12,4 
Україна 0,4 54,3 0,9 42,1 

Примітка: власні розрахунки автора, зроблені на основі даних з Global Health 
Observatory Database. 

Держава встановлює певний рівень заробітної плати, до досягнення 
якого соціальне страхування є обов'язковим. За рівня доходу, який переви-
щує встановлений державою поріг, працівники можуть обрати приватне стра-
хування, проте держава контролює якість наданих послуг. Члени сім'ї, які не 
працюють, застраховані через працюючого члена сім'ї [1, 5]. У цій країні є 
можливість вибору приватного страхування, проте за умови, що держава кон-
тролюватиме якість наданих послуг [3]. Згідно з висновком ВООЗ, система 
охорони здоров'я в Німеччині надає вагомішого значення свободі вибору, 
доступності, високій кількості медичних працівників і достатній забезпече-
ності технікою, ніж рентабельності чи стримуванню видатків як таких [5]. 

Схожою є структура фінансування системи охорони здоров'я у Поль-
щі (табл. 2). Тут, як і в Німеччині, основна частка видатків у галузі охорони 
здоров'я припадає на соціальне медичне страхування (61 %). Проте до 1999 р. 
система охорони здоров'я у цій країні була дуже схожою на ту, яка існує на 
цей час в Україні, тобто основну частку у фінансуванні становили державні 
видатки (у 1998 р. частка державних видатків дорівнювала 65 % [7]). Рефор-
мування охорони здоров'я розпочали зі заснування лікарняних кас у воєвод-
ствах і повітах. У 1991 р. було прийнято Закон про заходи охорони здоров'я, 
а в 1997 р. – Закон про обов'язкове медичне страхування. Також було прийня-
то низку законів, які регулюють професійну діяльність медичного персоналу 
та їхнього самоврядування [1]. 
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З 1999 р. у Польщі було запроваджено обов'язкове медичне страхуван-
ня. Відповідно значною мірою зросла частка соціального страхування. Вип-
лати на цей вид страхування в середньому становлять близько 9 % від заро-
бітної плати. Підхід до сплати страхових внесків у Польщі є диференційова-
ним [9]. Величина цих відрахувань у Польщі встановлюється законом. Найці-
кавішим є той факт, що населення не повинно було сплачувати додаткових 
виплат із заробітної плати при переході на нову систему фінансування, ос-
кільки обов'язкові страхові внески громадян компенсувалися відповідним 
зниженням податку на прибуток; оскільки реформування системи охорони 
здоров'я проводилось паралельно з реформуванням економіки. Щодо висо-
коспеціалізованих медичних послуг, то їх фінансує Міністерство охорони 
здоров'я за рахунок державного бюджету [1, 9]. 

Однією з основних проблем, пов'язаних з охороною здоров'я у Поль-
щі, є наявність неформальних платежів за медичні послуги та еміграцію ліка-
рів у країни Західної Європи, причиною яких є недостатній рівень заробітної 
плати медичного персоналу [9]. 

Структура фінансування системи охорони здоров'я у США значно від-
різняється від тої, яка функціонує у Німеччині чи Польщі. Основна частка ви-
датків у 2009 р. у цій країні припадає на приватне страхування (36 %) та дер-
жавні видатки (35 %), соціальне страхування становить 14 % (табл. 2). При-
ватне страхування відіграє важливу роль у функціонуванні системи охорони 
здоров'я в США. Роботодавці можуть повністю або частково сплачувати вар-
тість страховки. Через страховку працівника страхуються і члени його сім'ї. 
Лікарні і лікарі є платними, якщо людина не застрахована, вона повинна оп-
латити медичні послуги готівкою, якщо ж вона цього не зробить, то їй не на-
дадуть медичних послуг [1]. 

У США діє і низка соціальних програм, найвідомішою з яких є "Меді-
кер". За цією програмою 2,9 % від заробітної плати сплачуються на медичне 
страхування людей пристарілого віку. Також у США діє програма суспільної 
допомоги "Медікейд" та Програма медичного страхування дітей SCHIP, та 
спеціальна програма для страхування ветеранів і їх сімей TRICARE [6]. 

Система охорони здоров'я, яка функціонує на сьогодні у США, є 
найдорожчою у світі. Загальні видатки на охорону здоров'я у цій країні пере-
вищують 2 трлн дол. США [7]. Хоча цю систему і відносять до ринкової мо-
делі системи охорони здоров'я, проте, як можна побачити з даних, поданих у 
табл. 2, на сьогодні система охорони здоров'я у цій країні є змішаною. Значне 
зростання суми витрат на охорону здоров'я в США є однією з основних проб-
лем. Внаслідок такого зростання значною мірою страждає бізнес, оскільки 
сплачує основну частину відрахувань до страхових фондів [6]. 

Хоча структура фінансування у цих трьох країнах значно відріз-
няється, проте системи охорони здоров'я у них є високоефективними, про що 
свідчать показники тривалості життя та кількості років, прожитих без проб-
лем зі здоров'ям. Виходить, що ефективність функціонування системи охоро-
ни здоров'я країни залежить не лише від структури фінансування, а й від роз-
міру видатків, які припадають на охорону здоров'я кожного громадянина. 
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Якщо ж говорити про структуру фінансування в Україні, то, згідно з 
даними за 2009 р., приватне і медичне страхування практично відсутні, і в су-
мі становлять 1 % від загальних видатків на охорону здоров'я. Щодо держав-
них видатків (без врахування соціального страхування), то вони становлять 
54 % від загальних видатків (табл. 2). Та важливим в Україні є не лише аналіз 
структури фінансування, а й суми цих видатків, яка є недостатньою для за-
безпечення ефективного функціонування системи охорони здоров'я. Хоча 
згідно зі ст. 49 Конституції України, "у державних і комунальних закладах 
охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно" [2] та частка вит-
рат, оплачених готівкою, в Україні є найвищою (порівняно з розвиненими 
країнами) і становить 42 % від загальних видатків на охорону здоров'я. Ос-
кільки для галузі охорони здоров'я характерною рисою є недостатнє фінансу-
вання, державні і комунальні заклади починають шукати нові шляхи залучен-
ня коштів, закріплені у конституції. На сьогодні такими додатковими джере-
лами є доброчинні внески юридичних та фізичних осіб, а також фонди добро-
вільного медичного страхування [1, 10]. 

Структура фінансування системи охорони здоров'я у Німеччині, Поль-
щі та США не є однаковою та спільною рисою для всіх цих країн є проведен-
ня комплексного реформування галузі охорони здоров'я, що і стало запору-
кою їх успішного функціонування. Зважаючи на це, для підвищення ефектив-
ності функціонування системи охорони здоров'я в Україні необхідним є про-
ведення реформ, які б охоплювали як управління цією системою, так і її фі-
нансування та надавання медичних послуг. Залучення додаткових коштів до 
фінансування неефективно функціонуючої системи охорони здоров'я спри-
ятиме посиленню кризи здоров'я, а не її вирішенню. Послідовне і відповідне 
до сучасного становища реформування системи охорони здоров'я є запору-
кою добробуту всієї держави у майбутньому. 
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Рассмотрены различные модели финансирования систем здравоохранения на 
примере развитых стран. Проанализированы и выявлены особенности финансирова-
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Ключевые слова: система здравоохранения, финансирование здравоохранения, 
структура финансирования системы здравоохранения, социальное медицинское 
страхование, частное медицинское страхование, государственное медицинское стра-
хование. 

Kuzenko N.V., Doskochynska L.S. Features of health care financing 
system in developed countries 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
У ГАЛУЗІ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Розглянуто проблеми інноваційної діяльності в харчовій галузі України та За-
карпатської обл., можливості, перспективи і загрози її розвитку. Наголошено на пе-
ревагах впровадження інноваційної моделі розвитку на підприємствах харчової про-
мисловості, забезпечення реалізації інноваційних проектів у галузі. 

Ключові слова: харчова промисловість, сучасний стан інновації, можливість 
зростання, інноваційна модель розвитку, державна політика з підтримки іннова-
ційної діяльності. 

Інноваційна діяльність харчової промисловості в умовах переходу 
економіки України на інноваційний шлях розвитку набуває особливого зна-
чення. Охопивши різні аспекти ринкових відносин, інноваційний процес 
сприяє зростанню виробництва, дає змогу підвищувати продуктивність праці, 
залучати до виробничої сфери нові резерви. Харчова промисловість є сукуп-
ністю підприємств різних галузей, які технологічними зв'язками й економіч-
ним відносинами пов'язані з сільським господарством, торгівлею, підпри-
ємствами машинобудування тощо. Від ефективності роботи підприємств хар-
чової промисловості багато в чому залежить вирішення завдань забезпечення 
населення високоякісними харчовими продуктами. 

Дослідженню теоретичних і практичних питань організації та управ-
ління інноваціями на підприємствах присвячено значну кількість наукових 


