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ВСТУП

Актуальність теми. Наявний стан соціально-економічного розвитку
України обумовлює важливість проведення належного аналізу стану, проблем
та перспектив фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я. Сучасність
вимагає здійснення ефективних кроків у політиці держави у сфері фінансування
охорони здоров’я на основі оптимізації розподілу та перерозподілу наявних
фінансових надходжень. Важливість сфери по медичній галузі у соціальносуспільному

житті

країни,

складність

її

структури

і

взаємозв’язків,

багатогранність та багаторівневість системи, що спирається на створення й
розвиток розгалуженої мережі медичних закладів, вимагає упорядкування
підходів до управління фінансування охорони здоров’я. Медичні заклади
завжди потребують відповідних фінансових вкладень, оскільки якість медичних
послуг і рівень здоров’я населення прямо взаємопов’язані із наявність
сучасного

та

нового

матеріально-технічного,

трудового,

фінансового

потенціалу за умови раціонального його використання. Зважаючи на це,
необхідно виробляти фінансові засади реформування закладів охорони
здоров’я, які у комплексі з соціально-економічними чинниками матимуть
значний вплив на здоров’я українського населення. Це означає, що проблемна
аспекттика фінансування сфери по медичній галузі завжди актуальна в
масштабах України і кожного громадянина.
Модернізацію соціальних стратегічних ініціатив, зумовлених реалізацією
сучасних концепцій ринкової економіки в Україні, вимагає серйозний
досліджень у сфері фінансування закладів охорони здоров’я у контексті
об’єктивної оцінки наявних проблем та розробки виважених довгострокових
заходів, спрямованих на всебічне і достатнє забезпечення визначеного
державою обсягу надання медичних послуг.
На сучасному етапі свого існування українська система функціонування
медичних закладів не спроможна у повній мірі забезпечити конституційні права
громадян України у медичному обслуговуванні. Труднощі зумовлює дефіцит

фінансування, зниження якості медичних послуг, незадовільний матеріальнотехнічний стан та зростання масштабів прихованого фінансування сфери
охорони здоров’я. Підвищення ефективності фінансування закладів охорони
здоров’я можливе через реструктуризацію джерел фінансових ресурсів за
умови одночасного вдосконалення механізмів її отримання та використання.
Дослідження теоретичних та практичних аспектів фінансування закладів
охорони здоров’я висвітлені у результатах наукових праць таких учених, як:
В.Андрущенко, О. Бабича, Й.Бескид, А. Буряченко, О.Василик, О.Величко,
В.Войцехівський, Ю.Вороненко, З. Гладун, А.Голяченко, С.Кондратюк, Є.
Малік, Д. Полозенко, Ю.Пасічник, Я.Радиш, О.Тулай, М.Шутов та ін.
Постійність змін і проведення реформ вимагає подальшого вивчення та
вдосконалення проблемних аспектів фінансування закладів охорони здоров’я.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних та практичних
підходів до фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я для
обґрунтування напрямів вдосконалення цього процесу.
У

відповідності

до

поставленої

мети

передбачається

вирішення

наступних завдань:
- систематизувати джерела фінансового забезпечення закладів охорони
здоров’я та дослідити відповідне нормативне забезпечення;
- здійснити критичну оцінку наукових публікацій з проблем фінансування
закладів охорони здоров’я;
- проаналізувати структуру та динаміку фінансового забезпечення
закладів охорони здоров’я;
- сформулювати проблемні аспекти фінансового забезпечення закладів
охорони здоров’я;
- узагальнити зарубіжний досвід фінансового забезпечення закладів
охорони здоров’я;
- запропонувати нові джерела і підходи щодо фінансового забезпечення і
фінансування охорони здоров’я.
Об’єктом дипломної роботи є процеси фінансування закладів охорони
здоров’я в місті Києві.

Предметом дипломної роботи є теоретичні і практичні аспекти, пов’язані
з фінансуванням закладів охорони здоров’я.
У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та спеціальні
методи: абстрактно-логічний – для уточнення визначення фінансування
закладів охорони здоров’я; позитивний – для об’єктивного дослідження фактів,
явищ і реалій фінансування закладів охорони здоров’я; нормативний – для
здійснення суб’єктивної оцінки за критерієм відповідності принципам
фінансування закладів охорони здоров’я і постановки цілей та рекомендацій
щодо їхнього досягнення; статистичний метод – для аналізу динаміки та зміни
джерел фінансування закладів охорони здоров’я; метод порівнянь – для
порівняння національних і зарубіжних механізмів фінансування закладів
охорони здоров’я; економіко-математичні – для проведення індексного аналізу.
Теоретична і методологічна база дипломної роботи базується на різних
теоріях фінансування закладів охорони здоров’я, монографічних дослідженнях і
публікаціях у періодичних виданнях українських і закордонних учених з питань
фінансового забезпечення закладів охорони здоров’я. Інформаційну базу
дипломної роботи становили нормативно-правові акти, дані в цілому по Україні
та м. Києву Державної фіскальної служби України, Державної казначейської
служби України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики
України та матеріали фінансових відомств зарубіжних країн.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаної літератури та додатків.
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