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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Світова макроекономічна думка вже доволі давно представила
твердження про позитивну кореляцію між доходом на душу на-
селення та здоров’ям. В основу даної кореляції покладена ідея
про те, що високий рівень доходів сприяє поліпшенню стану здо-
ров’я населення завдяки кращому харчуванню, доступу до чистої
води, сприятливим санітарним умовам та доступність якісних по-
слуг у сфері лікування та профілактики захворювань.

Тим не менше, останнім часом інтерес щодо дослідження по-
дібного роду зв’язків знову пожвавився, проте з дещо іншої по-
зиції. Зокрема Д. Блум і Д. Кенінг пропонують цікавий підхід. З
точки зору науковців, на сучасному етапі розвитку глобальної
економіки слід звернути увагу на те, що стан здоров’я нації може
вплинути на зростання доходів на душу населення і, як наслідок,
позитивно позначитись на загальному економічному розвитку
певної держави чи спільноти (наприклад, ЄС). Основними аргу-
ментами на підтримку даної ідеї:

— продуктивність, яку, як правило, ототожнюють з продуктив-
ністю праці, що прямо пропорційно залежить від здоров’я актив-
ної частини населення;

— освіта. Здорові люди, що живуть довше, мають сильнішу
мотивацію щодо самовдосконалення, а це позитивно впливає на
кваліфікацію робочої сили, що на наступному етапі сприяє роз-
витку технологічних галузей з високим рівнем доданої вартості;

— інвестиції у фізичний капітал. Люди, що живуть довше,
вкладають гроші до пенсійних фондів, які можуть бути викорис-
тані для інвестицій у розвиток національних галузей економіки.
Крім того, наявність у країні здорової та освіченої робочої сили є
стимулом для залучення іноземних інвестицій;

— «Демографічний дивіденд». Зниження рівня смертності се-
ред новонароджених і дітей у майбутньому приносить дивіденди
від збільшення кількості населення продуктивного віку, що
впливає на стрімке зростання доходів на душу населення.

Розглянуті вище взаємозв’язки доводять, що підвищення ста-
ну здоров’я населення може стати позитивним імпульсом для
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розвитку економіки. Розглядаючи проблеми виходу України з
економічної кризи, дану концепцію можна вважати вдалим меха-
нізмом подолання посткризових явищ, більше того, її імплемен-
тація може вплинути на позитивний характер соціально-
економічних показників у довгостроковій перспективі. Відповід-
но до цього реформування системи охорони здоров’я можна вва-
жати одним з найпріоритетніших завдань, що повинно бути відо-
бражено на законодавчому рівні, в стратегіях розвитку та відпо-
відних статтях бюджетних витрат.

Модель взаємозв’язку реформованої системи охорони здо-
ров’я та рівня економічного розвитку держави можна проілюст-
рувати за допомогою рис. 1.
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Рис. 1. Вплив ефективної системи охорони здоров’я
на економічний розвиток країни
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В основу моделі закладено принципи функціонування будь-
якої продуктивної системи, де є вхідні дані, внутрішні процеси та
вихідні дані. Ефективна система охорони здоров’я на вході вна-
слідок взаємодії з іншими елементами системи на виході втілю-
ється у високих показниках економічного розвитку країни. Сис-
тема охорони здоров’я генерує високопродуктивний людський і
підприємницький капітал, зазнаючи, в свою чергу, впливу від
домінуючих політик та інституцій і технологій у суспільстві,
особливо у сфері медичних послуг. Результатом взаємодії на ви-
ході є досягнення високого рівня ВВП на душу населення, зни-
ження бідності, що є показниками позитивних тенденцій щодо
економічного розвитку держави.

Звичайно ж, не можна говорити про те, що запропонована
концепція є єдиним механізмом боротьби з посткризовими яви-
щами. Загальновідомо, що економічний розвиток є результатом
взаємодії мультисекторальних процесів. Проте можна з упевнені-
стю стверджувати, що інвестиції у модернізацію системи охоро-
ни здоров’я можуть стати ключовою позицією у новій посткри-
зовій стратегії економічного розвитку, що відповідатиме основ-
ним засадам європейської соціальної держави.
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ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН З ЄС

Наразі Європейський Союз (ЄС) є одним з найбільших торго-
вельних партнерів України. Так, у І півріччі 2011 року експорт
українських товарів до країн ЄС склав 9 млрд 458,6 млн дол. і




