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ТЕМА1.ПРЕДМЕТТАМЕТОДИЕКОНОМІКИОХОРОНИЗДОРОВ’Я

Зміст

1.1.Місце економіки охорони здоров’я в сучасній структурі
економічноїнауки.

1.2.Сутністьмедико-економічнихдосліджень.
1.3.Ефективністьвикористанняресурсіввохороніздоров’я.
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Економіка охорони здоров’я не може існувати у відривівід
спорідненихїй економічнихнаук імедицини.Медична діяльність,
здійснювана в певних організаційно-господарських формах,дає
економіціохорониздоров’яоб’єктдослідження-економічнупрактику
охорониздоров’я.

Прикладніекономічнінаукивикористовуютьсявосновномудля
економічнихдослідженьохорониздоров’янамікрорівні,аспеціальні
–длядослідженьнамакрорівні.Згуманітарнихнаук,перш завсез
філософії,економіка охорони здоров’я неминуче сприймає певну
ідеологію,світогляд.Виділенняекономікиохорониздоров’яугалузі
самостійнихнауковихзнаньвідбулосялишев другій половиніXX
століття.Цевідбулосяпідвпливомрядупричин:

•Двадцятестоліття–цестоліттянебувалогоранішезбільшення
об’єму ісоціально-економічноїзначущостісфери послуг.Іхоча
медицина«стараякмир»,аленіколиранішевонанеформуваласяв
такукрупнугалузь народного господарства,що притягує до себе
мільйонилюдей.Аразоб’єктдослідженнятакшвидкоізначновиріс,
тозріс,відповідно,інауковийдоньогоінтерес.

• Охорона здоров’я одночасно заявила про себе як про
надзвичайну ресурсоємну галузь,здатну використовувати різні
матеріальні,фінансові,трудовітаіншіресурси.

•У XX ст.охорона здоров’я стала розглядатися як вигідна,
економічнодоцільнагалузьвкладенняінвестиційнихзасобів.Таким
чином,була сформована нова наукова інавчальна дисципліна –
економікаохорониздоров’я.

•Економіка охорони здоров’я – вивчає соціально-економічні
закономірностіформуванняівикористанняматеріальних,трудовихі
фінансових ресурсів, направлених на вдосконалення системи
охорони здоров’я імедико-соціальне забезпечення заходів щодо
зміцненняздоров’янаселення.

•Економікааналізуєформипроявуекономічнихзаконіввохороні
здоров’я,роль галузі в економіці національного господарства,
ефективність,методи раціонального іефективного використання
матеріальнихфінансовихікадровихресурсів.
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Економікаохорониздоров’я–галузьнаукиекономіки,щовивчає

місцеохорони здоров’я в народномугосподарстві,яка розробляє
методи раціонального використання ресурсів для забезпечення
охорониздоров’янаселення.

Мета економіки охорони здоров’я – задоволення потреби
населеннявмедичнійдопомозі.

Предмет економіки охорони здоров’я – розробка методів
раціональноговикористанняресурсівдлядосягненняметивохороні
здоров’янаселення.

Діяринкуназмінуекономічнихпроцесів,якіпротікаютьвохороні
здоров’я,спрямованана:

1.По-перше,ринок комерціалізує справуохорони здоров’я в
цілому,а також відношення кожноїлюдини (пацієнта)до свого
здоров’я.Це приводить до зміни парадигми охорони здоров’я,
формуванню якісно інших типів економічного мислення,стилів
практичноїгосподарськоїповедінкисуб’єктівгалузі.

2.По-друге,відбуваєтьсяшвидкозростаючазмінаоб’ємуплатних
інапівплатних(медичнестрахування)послугохорониздоров’я,що
надаютьсянаселенню.

3.По-третє,здійснюєтьсяфактичназмінаекономічногостатусу
медичноїустанови.При цьомумедична лікувально-профілактична
установавсебільш виразнонабуваєекономічнірисипідприємства,
щовиробляєтанадаєпослуги.

4.По-четверте,зміниустатусімедичноїустановиприводятьдо
змінихарактеруекономічнихзв’язків,яківиникаютьвїхдіяльності
(економічнийагент).

5.По-п’яте,виникаєнадзвичайнерізноманіттяформ власностіі
видівгосподарюваннявохороніздоров’я,якаєодночасноіумовою і
слідствомрозвиткуринку.

6.По-шосте,якрезультатздійсненняекономічноїдіяльностів
різноманітнихгосподарськихформах,підвпливомринкувширокому
діапазонівидозмінюється іекономічний стан самого працівника
охорониздоров’я.

1. На мікроекономічному рівнівони охоплюють діяльність
кожногоіндивідуума,окремихділянок,ланокіструктурвиробництва
медичних послуг.Головний мікроекономічний елемент охорони
здоров’я– целікувально-профілактичнаустанова,засвоєю суттю
виступаюча як своєрідне підприємство (фірма),що виробляє та
надаєпослуги.Щодоприватногопрактикуючоголікаря,товін,посуті
справи,утілює,персоніфікує цілу медичну установу,виступаючи
поперемінно як основний персонал, менеджер, обслуговуючий
працівника іт.п.,якщо,звичайно,не йдеться про використання
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найманоїробочоїсили.
2.Врамкахнаціональноїекономікивцілому,і,перш завсе,втих

галузях,якібезпосередньопов’язанізохороною здоров’я,атаких
галузей налічуються близько тридцяти:медична промисловість,
фармацевтичнапромисловість,приладобудування,спеціальнігалузі
текстильної, харчової промисловості, транспортного
машинобудування, будівництва, торгівлі і т.п., складаються
макроекономічнівідносини.У сучаснихумовахінтеграціїбагатьох
видів лікувально-профілактичноїдіяльностіна інтернаціональному
рівнімакроекономічнівідносини виходять у сферу всесвітнього
господарства,функціонування ринку послуг охорони здоров’я у
світовомумасштабі.

3.Здійсненняаналізугосподарськоїдіяльності(досліджуються
господарськізв’язкивохороніздоров’я,щорозглядаєтьсяяквелика
галузь в економіці(супер-галузь),що складається з цілого ряду
підгалузей,виробництв іспеціалізації,з’єднаних рішенням однієї
функціональної задачі – охорона і зміцнення суспільного та
індивідуальногоздоров’я).

В будь-якому випадку сучасна економіка охорони здоров’я
розглядаємедичнуорганізаціюяк:

1. специфічний господарюючий суб’єкт, наділений всіма
основнимиекономічнимиправамиіобов’язками;

2.самостійних учасників ринкових відносин,узятих увсій їх
складностіісуперечностітаодночаснозурахуваннямвсієїспецифіки
охорониздоров’я.

-3-
Підвищення рівня здоров’я суспільства,якостііефективності

медичноїдопомоги–основнізадачіохорониздоров’я.
Найважливішим напрямом у цьому відношенніє визначення

ефективності охорони здоров’я, у тому числі лікувально-
профілактичних, санітарно-протиепідемічних і науково-дослідних
заходіввгалузіохорониздоров’янаселення.

Зфінансовоїточкизорувекономіціресурсиприйняторозділяти
начотиригрупи:

а)природні(земля,вода,сонячнаенергія,повітря,лісовімасивиі
т.д.)

б)матеріальні(будівлі,устаткування,сировина,матеріалиіт.д.)
в)трудові(робочі,службовці,керівникиіт.д.)
г)фінансові(прибуток,статутніфонди,грошовікоштиіт.д.).
Природні,матеріальніітрудовіресурси властивібудь-якому

виробництву,організації,установі,будь-якоїгалузідіяльності,томуїх
називають базовими ресурсами.Фінансовіресурси виникли на
ринковомуетапірозвиткусуспільноговиробництва,томуїхвідносять
допохіднихресурсів.
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Фінансовіресурси,усвоючергу,прийняторозділятина3групи:
а)власні(базовачастинавсіхфінансовихресурсіворганізації,

формуютьсяумоментїїстворенняізнаходятьсяврозпорядженні
впродовж всьогоперіодудіяльності.Це–статутнийфонд(капітал),
внески учасників і акціонерів, прибуток, що залишається у
розпорядженні організації, амортизаційні відрахування, виплати
персоналу, бюджетне фінансування і цільове фінансування з
позабюджетних спеціальних фондів (на безповоротній основі),
добродійнівнески,гуманітарна допомога.Через нестачу власних
джерел фінансування організація використовує інші джерела
фінансуванняізвертаєтьсядопозиковихіпривернутихзасобів.

б)позикові(кредитирізнихфінансово-кредитнихустанов,видані
під відсоток на поворотній ітерміновій основі.Вони покривають
тимчасовудодатковупотребуорганізаціївзасобах.Часто,кредити
використовуютьсябільшефективно,ніжвласнізасоби,оскількивони
здійснюютьбільш швидкийкругообіг,маютьцільовепризначення,
видаютьсянаобумовлений термін ісупроводжуютьсястягненням
банківського відсотка.Ціпричини примушують організацію більш
пильностежитизарухом позиковихзасобівірезультативністю їх
використання).

в)залучені(залишки фондів ірезервів самоїорганізації,що
тимчасовоневикористовуютьсязацільовим призначенням)

Всіцізасоби у встановленітерміни будуть використаніза
цільовим призначенням,тому як джерело фінансування можуть
виступатилишезалишкицихфондівірезервів,ілишенаперіодчасу,
передуючомуїхцільовомувикористанню.

Матеріальною основою діяльностібудь-якоїорганізації,утому
числійугалузіохорониздоров’яєвиробничіфонди.

Похарактеруучастівпроцесівиробництвапродукціїабонадання
послугивониділятьсяна:

•фондиосновнихзасобів;
•фондиоборотнихкоштів(абооборотнихактивів).
У процесіфункціонування вони по-різному переносять свою

вартість на продукцію або послугу.Основнізасоби – це частина
майнаорганізації,якапереноситьсвою вартістьназновстворену
продукцію або наданупослугучастинами за декілька виробничих
циклів. Термін корисного використання (експлуатації) об’єкту
основнихзасобів більш 1року(або операційного циклу,якщо він
довшеза1рік).Доосновнихзасобіввідносяться:земельніділянки;
капітальні витрати на поліпшення земель; будівлі, споруди і
передавальніпристрої;машиниіустаткування;транспортнізасоби;
інструменти,прилади,інвентар(меблі);робочаіпродуктивнахудоба;
багаторічнінасадження;іншіосновнізасоби.Оборотніфонди –
обслуговують сферу виробництва, споживаються в одному
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виробничомуциклітаїхвартістьповністю переноситьсянавартість
виготовленоїпродукціїабо наданоїпослуги.Вони є мінімально
необхідними для виготовлення продукції або надання послуги
запасами сировини, матеріалів, напівфабрикатів, допоміжних
матеріалів,запаси палива,запасних частин для ремонту,запаси
малоцінних і швидко зношуваних предметів, незавершене
виробництво.

Крім того,доскладуоборотнихкоштіввходятьфондиобігу,які
хочаінеберутьучастьбезпосередньоувиробничомупроцесі,алеє
необхідним елементом для забезпечення єдностівиробництва і
обороту.Фонди обігускладаються з:запасів готовоїпродукціїна
складіпідприємства;товарів,відвантажених покупцям;залишків
грошовихкоштівнарахункувбанкуівкасіпідприємства.З’ясувавши
класифікацію іструктуруресурсів,якіможемативрозпорядженні
медична установа,повернемося до питання про ефективність їх
вживання.

Існують два основні підходи до визначення ефективності
оздоровчоїроботи:

•результативно-цільовий (порівняння результату з кінцевою
метою,нормативом,планом);

•результативно-витратний(порівняннярезультатузвитратами
найогоотримання).

Стосовноохорониздоров’явизначаютьсятритипиефективності
як співвідношення витрат і одержаних результатів: соціальна,
медичнаіекономічна.

Соціальна ефективність полягає в підвищеннісуспільноїролі
охорони здоров’я,пов’язаноїбезпосередньо з підвищенням рівня
здоров’я іякостімедичноїдопомоги,а виражається конкретно у
зниженнінегативнихпоказниківздоров’янаселення(захворюваності,
інвалідності, смертності) і підвищенні позитивних (фізичного
розвитку, народжуваності, середньої тривалості життя та ін.).
Соціальнаефективність–цеоцінкаполіпшенняздоров’янаселення.

Медичнаефективністьполягаєвоцінцірезультативностірізних
способівдіагностики,лікувальнихпроцедур,утомучислілікарських
засобів,і,нарешті,різнихзаходівпрофілактики,зокремаспецифічної
(щеплень).Вона може виражатися черезрізніпоказники якостіі
ефективностідіяльностімедичних установ (скорочення середніх
термінів діагностики, середньої тривалості захворювання,
перебування хворого в стаціонарі). Про медичну ефективність
говорить і підвищення відсотка сприятливих результатів
захворювань, зниження рівня інвалідизації та летальності,
оптимальневикористанняліжковогофонду,медичногоустаткування,
трудовихіфінансовихресурсів.Медичнаефективність–цеступінь
досягнення поставлених завдань з профілактики, діагностики,
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лікуванняіреабілітації.
Економічна ефективність виражається у визначеннівартості

додатковопроведеноїпродукціїабосумизаощадженихфінансових
коштів,атакож увстановленніекономічногозбиткувідпідвищення
захворюваності, інвалідності, передчасної смерті і т.п. Вона
визначаєтьсяяквідношеннярезультату(увартіснихпоказниках)до
витрат.Приоцінціекономічноїефективностіоздоровчихзаходівна
виробництві, методів профілактики, діагностики і лікування
обчислюютьсякількістьднів(різницядоіпісляупровадженнянових
методів), заощаджених в результаті запобігання захворювань,
травматизму, інвалідності, смертності, і вартість кожного дня.
Економічна ефективність – це пряміінепряміпоказники впливу
охорони здоров’я на економіку країни за рахунок поліпшення
показниківздоров’янаселенняіпроведенняпрофілактичнихзаходів.
Якщодопідрахункувитратможебутизастосованаяка-небудьодна
математичнаметодика,торезультативохороніздоров’ячерезсвою
специфічність можуть бути не тільки різними,але іне завжди
піддаютьсякількісноточномувизначенню.

ТЕМА2.ОХОРОНАЗДОРОВ’ЯЯКГАЛУЗЬЕКОНОМІКИ

План:

1.Послугаохорониздоров’ятаїїхарактерніознаки.

2.Економічніособливостіпослугохорониздоров’я.

3. Розвиток галузі охорони здоров’я в умовах економічних

трансформаційвУкраїні.

-1-

Структуравиробництвавизначаєтьсяскладом сукупнихпотреб,

яківисуваютьсясуспільством.Складпотребсуспільногоорганізму

включає створення матеріальних благ і послуг. Виробництво

матеріальнихблагівиробництвоматеріальнихпослугєкрупними

сферамисуспільноговиробництва.

Охорона здоров’я – це одна з провідних галузей сфери

виробництва послуг.Змістовно сфера послугв цілому іохорона

здоров’я в їх числі відносяться до розряду споживацького

виробництва: там відбувається споживання матеріальних благ,
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створенихвгалузяхвідповідноїсфери.Одночасновохороніздоров’я

відбуваєтьсястворенняфізичноїіпсихологічноїосновидіяльності,

трудового потенціалу, виробництво особистого чинника життя

суспільства.З поглядуфункціонування підприємств (фірм)іосіб,

діючих за межами сфери виробництва матеріальних благ,сфера

послугнемаєпринциповихвідмінностей.

Послуга,разомзматеріальнимблагом,розглядаєтьсяякодинз

різновидівпроявурезультатуконкретноїпрофесійноїдіяльності.При

цьомунеобхідновідзначити,щосферавиробництвапослугнадмірно

різноманітна по своєму галузевому складу.Сфера послуг – це

сукупність галузей,підгалузей івидів діяльності,функціональне

призначенняякихвсистемісуспільноговиробництвавиражаєтьсяв

створенніта реалізації тієїчастини комплексу життєвих благ,

призначених для сукупного споживача,яка виходить за рамки

продукції,сфероюматеріальноговиробництва,щовиготовляється.

Досферипослугвідносяться:

•житлово-комунальнегосподарство;

•побутовеобслуговуваннянаселення;

•освіта;

•охороназдоров’я;

•соціальнезабезпечення;

•спортітуризм;

•культураімистецтво;

•транспортізв’язок;

•торгівляігромадськехарчування;

•державнеуправління.

Основна маса послуг, що надаються охороною здоров’я,

відноситься до категоріїособистих послуг.Разом з тим послуги

охорониздоров’явідносятьсядопослуг,щонемаютьсамостійно

існуючогоматеріальногооб’єкту–носія.
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Ускладісучасноїохорониздоров’явиділяєтьсямасасамостійних

іодночаснонадзвичайнотісновзаємодіючихміжсобою структурних

елементів,яківизначаютьсяякпідгалузіспеціалізаціїівиробництва.

•Терапія–хірургія–педіатрія–санітарія;

•Рентгенологія–радіологія–імунологія–дієтологія;

• Клінічна, медико-профілактична, науково-дослідна,

організаційноуправлінськаспеціалізації;

•Стаціонарна,диспансерна,санаторно-курортна,амбулаторно-

поліклінічна,хосписнатаіншівидимедичноїдопомоги;

•Дерматологія–гістологія–мікробіологія–нейрофізіологія–

психіатрія–стоматологія–онкологія–кардіологія–діабетологія–

отоларингологія–гастрологія–ендокринологія–цитологіяібагато

іншихвидівспеціалізованоїдопомоги,якімаютьсвоюспецифіку.

Медичнапослуга–цедіїмедичногоперсоналупозадоволенню

існуючихпотребпацієнтівувідновленнііпідтримціздоров’я.Послуга

характеризується невідчутністю і нематеріальністю, послуга не

піддаєтьсязбереженню ітранспортуванню,вонаперсоніфікованаі

невід’ємнавідпослугивиробника,якістьпослугихарактеризується

мінливістю навіть при одномувиконавці.Медичніпослуги можна

класифікуватитакимчином:

•заскладністю–проста,складна,комплексна;

•завиконавцями–сестринська,лікарська;

•попідходу–медичнаісервісна;

•запризначенням – діагностична,лікувальна,реабілітаційнаі

соціальна;

•замісцемпроведення–амбулаторна,стаціонарна,надому;

•затерміновістю–екстрена,невідкладна,відстрочена,планова;

•за матеріальним відшкодуванням – безкоштовна,повністю

платна,зчастковимвідшкодуваннямвитратабозоплатою нижчеза

собівартість.
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Такийрозподілмедичнихпослугвраховуєтрудовівитрати,щодо

персоналузрізною оплатою праці,складністьітрудомісткістьрізних

медичнихпослуг.

-2–

Економічніособливостімедичнихпослугможутьбутизведеніу

тривеликівзаємообумовленікласифікаційнігрупи:

I.Першугрупускладаютьособливостіпослугохорониздоров’я,

пов’язанііз специфікою прояву самого результату професійної

діяльностіосіб,зайнятихвданійгалузілюдськоїдіяльності.

особливості:

•Результатпрофесійноїдіяльностівохороніздоров’я,якправило,

втіленийвсамійлюдині.

•Послуга,як галузевий результат охорони здоров’я,завжди

носитьіндивідуальнийхарактер.Споживаннязначногочислапослуг

охорониздоров’явчасіспівпадаєзїхвиробництвом.

•Данийрезультат,недивлячисьнавсю свою індивідуальність,

можебутирізноманітнимзасвоїмфізичнимоб’ємом.

•Результат охорони здоров’я має складну структуру іможе

розпадатися на множину під-результатів (або квазі-результатів).

Зміцненняздоров’янаселенняєнетількинеобхідним,алеі,мабуть,

єдино можливим універсальним показником отримання певного

позитивногорезультатупраціпрацівниківохорониздоров’яуформі

корисногоефекту.

•Результативністьвохороніздоров’янапрямунепов’язаназ

величиноювитрат.

•Результат різноманітний за терміном прояву інеобхідності

повторноїдії.

•Характеррозрахунківзадосягнутийрезультат(наданупослугу)

такожможебутирізним.I

I.Другагрупавизначенняособливостейпослугохорониздоров’я
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пов’язаназвиразомкількісниххарактеристикїївартості.

Тутважливовиділитидекількамоментів:

•Послугаможенадаватисяякутоварній,(ісамевцьомувипадку

вонапочинаєволодітивартіснимипараметрами),таківнетоварній

формі.

•Виходячизужеприведенихположень,можнавідзначити,що

визначеннявеличинивартостіпослугохорониздоров’яможемати

декілька варіантів,при виборіякихлікар неминучестикається з

необхідністюрішеннякомплексноїклініко-економічноїзадачі.

•Вартістьпослугиохорониздоров’янеєякасьпостійна,данараз

іназавждивеличина.

• Можливо, не дивлячись на всю невизначеність і

непередбачуваністьлікувально-профілактичногопроцесу,створення

економічних нормативів, що включають ряд взаємозалежних

натуральних,вартіснихівідноснихпоказниківі,якідозволяють,хоча

б орієнтовно,визначити,в що обійдеться передбачуваний процес

лікуванняабоохорониздоров’я.

III.Третягрупаособливостейпослугохорониздоров’япов’язаназ

процесом надання (виробництва) цих самих послуг в охороні

здоров’я.Доцихособливостейдоцільновіднеститакіриси:

• Наявність великої кількості інвесторів (пацієнт, сім’я,

підприємство,працедавець,суспільніорганізації,страховікомпанії,

держава іміжнародніструктури),що оплачують процес надання

послуг.Тільки сумісневикористаннярізнихінвестиційнихресурсів

дозволяє зробити процес надання послуг охорони здоров’я

безперервним,якісниміефективним.

•Різноманіттягосподарськихзв’язків,яківиявляютьсяв ході

надання медичних послуг ібез наявностіяких не мислиться

діяльність сучасної, піддалося значній індустріалізації охорони

здоров’я.



11

•Залежністьходунаданняпослугиохорониздоров’явідмісцевих

природно-кліматичнихумов,якіможутьперешкоджатиабо,навпаки,

бути сприятливими для здійснення процесу лікування й

дипрофілактикирізнихзахворювань.

•Наявністьактивноговзаємозв’язкуполінії«лікар–пацієнт».У

процесінадання послуг охорони здоров’я використовуються всі

відоміметоди діїна предмет праці:механічні,фізичні,хімічні,

біологічні,соціально-психологічні.

•Можливість територіальних переміщень у процесінадання

послугохорониздоров’ятакож відрізняєгалузьвідбагатьохвидів

діяльностіусферіматеріальноговиробництва,депроцесстворення

благ,якправило,територіальновідбуваєтьсяводномупевномумісці.

•Упроцесінаданняпослугохорониздоров’яіснуєможливість

обмеженнязусильдосягненнямпроміжногорезультатузподальшим

відновленнямнаданняпослугипривідповіднійзмініумовздійснення

цьогопроцесу.

•Тривалістьпроцесунаданняпослугиохорониздоров’яможе

бутирізною.Вціломужвонаохоплюєвсежиття,авпевнихвипадках

навітьвиходитьзарамкимежжиттяконкретноїлюдини.

-3-

Розвиток галузі охорони здоров’я відбувається в умовах

внутрішніхсоціально-економічнихсуперечностейвУкраїні.Яксама

Україна,так ігалузь страждають від непослідовноїсоціально-

економічної політики, відсутності умов для господарювання,

несприятливого інвестиційного клімату,недосконалоїподаткової

політикиітомуподібне.Охороназдоров’явУкраїнімайжеповністю

залежить від державного бюджетного фінансування.Розвиток і

залученняіншихджерелфінансуваннястримуєтьсяякнедостатньою

зацікавленістю приватногосектора,такінегативнимвідношеннямз

бокудержавних органів управління охороною здоров’я в цілому.
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Одного ж бюджетного фінансування не вистачає для нормальної

взаємодіїохорони здоров’я з іншими галузями,якіпрацюють за

законамиринку.Економічнийаналізстануохорониздоров’ясвідчить

про кризу у фінансуваннігалузі. І хоча абсолютнівитрати з

державногобюджетунаохоронуздоров’яростутьіспостерігається

динамікаростуоплатнаселеннямедичнихпослугімедикаментів,це

зовсім не свідчить про зростання в Українізаможних верств

населенняіїхможливостейоплачуватимедичнеобслуговування.Ці

данісвідчать:

•по-перше,про зменшення можливостей ЛПЗ забезпечувати

населеннядекларованою Конституцією безкоштовною охороною (ст.

49)здоров’я

•по-друге,прозростаннявартостіодиниціпослугіліків;

•по-третє,провикривленийвхідгалузівринковівідносини,коли

заумовинеможливостіотриманняофіційноїплатніфактичнаоплата

називаєтьсяпожертвуванням;

• по-четверте, про повільний розвиток нової форми

взаємостосунків населення,працедавця імедичноїустанови –

медичномустрахуванні.Крім того,фінансуванняохорониздоров’яз

державногобюджетуздійснюєтьсялишена50–60%віднеобхідного

мінімумузаоптимістичнимиоцінками,зпесимістичних–фігурують

цифри–30–44%.

Сьогодніфінансуванняохорониздоров’яорієнтованоголовним

чином наутриманнягалузі(хоча,доцільнобувби – налікування

хворого):

•60% бюджетного фінансування прямує на заробітну плату

медичних працівників: за оцінками ВООЗ, якщо питома вага

заробітноїплати в структурівитратна охоронуздоров’я складає

більше30%,тоцесвідчитьпровідсутністьпроцесувідтворювання

галузі.Прицьомусередньомісячназаробітнаплатавгалузінижче,
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ніж заробітна плата в народному господарстві на 25 % і в

промисловості–на31%.

•30%–наоплатукомунальнихпослуг(утомучислігосподарськіі

канцелярськівитрати)

• тільки близько 10% – на лікування пацієнтів:Україна –

аутсайдер по кількості засобів, які виділяються на

медобслуговуванняоднієїлюдини(приблизно–25–30дол.).

НафонібезперестанногоскороченняліжковогофондувУкраїні

дужерідко закриваютьсялікувальніустанови,тобто диспропорція

посилюється. У той же час,слід зазначити,що відбувається

зростання частини місцевих бюджетів з яких, як відомо,

фінансуютьсястаціонарнііамбулаторно-поліклінічнімісцевіЛПЗ.По

структурівитратимісцевихбюджетівнагадуютьвитратидержавного

бюджету:

•на заробітну плату з нарахуваннями прямує 68,2% від їх

загальногооб’єму;

•намедикаменти–7,8%;

•нахарчуванняхворих–4,1%;

•комунальніпослугиіенергоносії–9,5%;

•придбанняустаткування–3,0%;

•іншівитрати–7,4%.

Сфера медичних послуг в Україні залишається надмірно

регульованою збокудержави.Механізмиринкузалишаютьсявній

незадіяними,принаймні,офіційно.Втойжечас,вонастраждаєвід

проблем,якієнаслідкомпоганогофункціонуванняринку.Задеякими

оцінками,близько 2/3 ринкового обігу доводиться на «тіньовий

сектор».Ціфінансовіпотокиобходятьсистемуоподаткування,ніж

значною мірою обмежують можливості уряду збільшувати

асигнуваннянасистемуохорониздоров’яіконтролюватиїїрозвиток.

Такзваний «тіньовий»секторвохороніздоров’ятакож породжує
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певнінебажанінаслідки.За цих умов ринковий механізм руйнує

системуохорониздоров’яякгалузь,несприяєрозвиткумедичних

технологій,підвищеннюякостімедичнихпослуг.

ТЕМА3.ОПЛАТАПРАЦІВГАЛУЗІОХОРОНИЗДОРОВ’Я

План:

1.Традиційні форми та системи оплати праці медичних

працівників.

2.Багатофакторнасистемаоплатипрацімедичнихпрацівниківв

умовахринку.

-1-

Критеріївитратпрацілікарявизначаютьсянаступним:

1.Об’ємом роботи,який може бути визначений умовними

одиницямитрудомісткості(УОТ),колиза 1УОТприймаєтьсяоб’єм

роботилікаряприлікуваннізахворюванняданоїнозологічноїформи,

прийнятої за одиницю (наприклад, об’єм роботи лікаря при

накладанні пломби при середньому карієсі;при амбулаторних

відвідинахкардіологазлікувально-діагностичноюметою).

2.Час,визначений п’ятиденним або шестиденним робочим

тижнем (наприклад, робочий тиждень – 38,5 годин; при

шестиденномуробочомутижніробочийденьлікарятриває6,5годин

встаціонарі;прип’ятиденномутижні–7годин42хв.;адлявузьких

фахівців робочий тиждень складає 33 години,робочий день при

шестиденномуробочомутижнітриває5,5годин).

3.Якість роботи,яка відображається в такому понятті,як

кваліфікаційнакатегорія(вища,перша,друга,«лікар-фахівець»).

Враховуючи всіцізауваження,розглянемо форми ісистеми

оплатипраці:

1. Почасова заробітна плата залежить від кількості

відпрацьованого часу. Її розрахунок можна зробити шляхом
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множеннягодинноїтарифноїставкинафактичновідпрацьованийчас.

Тарифнийкоефіцієнтнизькогорозрядуприймаєтьсярівнимодиниці.

Існуютьдвісистемиоплатипрацівпочасовійформі:простапочасова

система,почасово-преміальна система.Почасова форма має той

недолік, що у працівника понижений економічний стимул до

зростання інтенсивностііпродуктивностіпраці.З одного боку,

нескладнорозрахуватитижневуімісячнузарплату,витратинанеїв

установіохорониздоров’я,аздругогобоку,почасоваоплатавимагає

більшого контролю за працівником, робить необхідним мати

персоналконтролюючийроботу,якийтеж одержуєзарплату,аце

підвищуєцінумедичноїпослуги.

2.Відряднаплатапрацівважаєтьсябільшгнучкою,схемаоплати

припускаєоплатуабопростозакількість,абозаступіньвиконання

роботи.Системи оплати праціпри відрядній формітакі:пряма

відрядна,непрямавідрядна,відрядно-преміальнасистема,відрядно-

прогресивна система, акордно-відрядна система, колективна

відряднаплата,системапосадовихокладів.

Припостійнійроботіспівробітникамнадаютьсядодатковіпільги,

наприклад,оплаталікарнянихлистів,пенсійнезабезпечення;деякі

організації субсидують обіди і транспортні витрати,укладають

договорипромедичнестрахування,оплачуютьюридичніконсультації

іт.д.

Традиційнийпідхіддонаданнядодатковихпільгполягаєвтому,

щооднаковіпільгимаютьпрацівникиодногорівня.Індивідуальна

цінність додаткових пільг для працівника залежить від таких

чинників,яквік,сімейнийстан,розмірсім’їіт.д.Окреміорганізації

надаютьпрацівникуправовибратиувстановленихмежахтойпакет

пільг,який найбільш його влаштовує.Як правило,така форма

винагородипрактикуєтьсявнедержавномусекторі,утомучислііу

відповіднихструктурахохорониздоров’я.
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В бюджетній лікувальній установі працівник користується

стандартним набором пільг,поширюваних на державний сектор

економіки.Початковимиданимидлярозрахункувитратнаоплату

працімедичноюустановоює:

•тарифікаційніспискиспівробітників,складенізазатвердженою

формою з розбиттям по категоріях персоналу (лікарі,середній,

молодший медичний персонал, адміністративно-управлінський

персонал);

•нормативнийрічнийфондробочогочасумедичногоперсоналу.

В комерційних структурах форми оплати працівибираються

самостійно.Проте в даний час охорона здоров’я представлена в

основномубюджетнимилікувально-профілактичнимиустановами.В

ЛПУ всі названі системи оплати праці орієнтовані на задані

бюджетним фінансуванням оплати.Додатковою до бюджетного

фінансування оплатою праці є частина прибутку, що йде на

матеріальнезаохочення,економічнообґрунтованимиджереламиякої,

є платнімедичніпослуги.Додатковівиплати можливітакож за

рахунок економіїфонду оплати праці.Ця економія виникає за

рахунок неповного комплектування штатів,поєднання професій

усерединіколективу,скороченняспівробітниківізбільшенняоплати

працітим,щозалишилися,використаннязасобівіншихнакопичених

фондів, як тимчасово вільних грошових коштів. Заохочення

працівниківможливетакожвільнимчасом.

Сучасна тенденція в розвитку форм ісистем оплати праці

свідчить про відхід від почасовоїівідрядноїформ іширокому

вживаннііндивідуальноїзаробітноїплати.Цесталоможливоузв’язку

зпереходом доформуванняринковихумовгосподарювання.Тому

з’явилися системи багаточинноїзаробітноїплати,якіпокликані

врахувати не тільки фізичну,але й розумову,інервову енергію

медичногопрацівника–цеаналітичнаоцінкаробіт.Вонапоєднуєв
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собіпочасовусистему,методнормуванняпраці,методйогоякісної

оцінкиіспосібпрофесійноговідборупрацівників.У цьомувипадку

весьтрудовийпроцесрозподіляєтьсянарядчинників,згрупованихв

певномупорядку,а саме,враховується ступінь відповідальностіі

умови праці,включаютьсяісуб’єктивніособовіоцінки працівника

керівником.

-2-

Длярозрахункуоплатипраціприсистеміаналітичноїоцінкиробіт
згрупуємочинникивтаблицю інарахуємоспівробітникубали.Таку
оцінкупроводитькерівник(головнийлікар),абоатестаційнакомісія
щорічно,івониможутьухвалитирішенняпропереглядоплатипраці
співробітника.При аналітичній оцінціробітчистий дохід установи
охорониздоров’я,одержанийврезультатіроботинаплатнихумовах,
розподіляється пропорційно кількості набраних балів кожним
медичним працівником.Припустимо,щопоційсистемімедсестра
набрала 22 бали,лікар – 30 балів,а головний лікар – 47 балів.
Приймемоумовно,щоцеієштатЛПУ,якийнадає,утомучислі,
платнімедичніпослуги.Загальна кількість набраних балів – 99.
Припустимо,що фонд оплати праці,сформований за допомогою
платнихмедичнихпослуг,склав9900грн.Тодівартістьодногобалу
складе100грн.Отже,вцьомувипадкумедсестрібуденараховане
2200грн.,лікарю –3000грн.,головномулікарю –4700грн.Таким
чином,сучасніформи оплати праціпов’язаніз упровадженням
індивідуальноїзаробітноїплати,де основна (постійна) частина
складаєвсього1/3,азмінна–2/3.Щеодним джерелом доходівє
системаучастівприбуткахкомерційнихмедичнихструктур.

Світовийдосвідсвідчить,що75% підприємціввикористовують
нестандартнісистемиоплатипраці,відмовляючисьвідтрадиційних
почасовійівідряднійформ.Протевітчизнянийринокпослугохорони
здоров’я знаходиться в становленні,комерційне середовище ще
недостатньо розвинене,а тому вживання світового досвіду на
практицінемаєпокиповсюдногорозповсюдження.Наданийчас
лікувально-профілактичніустанови,якінадають частковіплатні
медичніпослуги,використовують в основному традиційніформи
оплати праці:почасовуівідряднуоплатупраціірізніїхсистеми.
Отриманнядодатковогодоходумедичнимпрацівникомуцихумовах
пов’язанозплатнимимедичнимипослугами.Вцінікожноїмедичної
послуги,поякійбиметодиціцяцінанерозраховувалася,єелемент
витратувиглядіосновноїзаробітноїплати.Як правило,основна
заробітнаплатавсобівартостімедичноїпослугискладає32–35%в
клінікахзагальногопрофілю і25% – встоматології.Цепроцентне
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співвідношення відображає загальну схему витрат з надання
медичноїдопомоги лікувальною установою,тобто кошторис його
витрат.Вирахувавшизсобівартостіплатнихмедичнихпослугфонду
оплатипраці,йогоможнарозподілятипоприйнятійвЛПУметодиці
(залежновідкоефіцієнтатрудовоїучастіабовідповіднодокількості
набранихбалів)між медичнимипрацівниками,щоберутьучастьв
роботіна платній основі,на додаток до гарантованого мінімуму,
визначеногоєдинимитрудовимистандартами.Протебільш доцільно
злити цізасоби до єдиного фонду оплати праціітим самим
стимулюватиколективдороботинетількинаплатнійоснові,айза
програмамибезкоштовноїмедичноїдопомоги.Убудь-якомувипадку
оплата праціспівробітників буде вище,ніж та,що гарантована
бюджетними асигнуваннями.Індивідуальний підприємець в особі
приватно – практикуючого лікаря також одержує дохід за
залишковим принципом,тобтозобороту(об’ємуплатнихмедичних
послугзарік)віднімаютьсяматеріальнівитратилікаря,одержаний
дохід оподатковується, залишок – лікарю. Якщо медичне
підприємствосталоакціонерним товариством,торядовийакціонер
можематитриджереладоходу:заробітнуплату,дивідендиівиплати
зфондуматеріальногозаохочення.Уцілому,вживаннястимулюючих
систем оплатипрацівирішуєпроблемуукомплектованостікадрами,
знижує потребу в сумісництві,покращує ряд якісних показників,
внесених в перелік коефіцієнтів,що підвищують або знижують
заробітнуплатумедичногопрацівника.

ТЕМА4.ОСНОВНІПОКАЗНИКИДІЯЛЬНОСТІ

МЕДИЧНОГОЗАКЛАДУ

План:

1.Медико-статистичніпоказникиоцінкиздоров’янаселення.

2.ЕкономічніпоказникидіяльностіЛПЗ.

3.ФінансовіпоказникидіяльностіЛПЗ.

-1-

При оцінці здоров’я населення використовуються медико-
статистичніпоказники:

1.Медико-демографічніпоказники(чисельністьнаселення,склад
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населеннязамісцем проживання,статі,зросту,соціальним групам,
професії, сімейному стану, освіті, показники механічного руху
населення(міграція),показникиприродногорухунаселення(зміна
чисельностінаселенняврезультатідіїбезпосередньодемографічних
явищ).

2. Показники захворюваності (показник первинної
захворюваності, показник поширеності хвороб, виявлених і
зареєстрованихпротягомпевногокалендарноготерміну(якправило,
протягом року)вціломусереднаселенняіокремихвіково-статевих,
професійнихііншихсоціальнихгрупах).

До інших показників захворюваностівідносяться:інфекційна
(епідемічна) захворюваність, захворюваність найважливішими
неепідемічнимизахворюваннями(злоякісніновоутворення,психічні
захворювання, туберкульоз, венеричні захворювання і ін.),
госпіталізована захворюваність, захворюваність з тимчасовою
втратоюпрацездатності,професійназахворюваність.

3. Показники інвалідності (абсолютне число інвалідів, що
перебуваютьнаоблікуворганахсоціальногозахистунаселення,атак
самоїїпоширеність;абсолютнечислодітей-інвалідів(до18років),які
одержуютьсоціальніпенсіїтаїїпоширеність;структураінвалідності
(повіку,причинах,групах);первиннийвихіднаінвалідність).

4. Показники фізичного розвитку населення дають пряму
характеристику здоров’я населення (середній ріст,середня вага),
показники функціонального стану – соматометрічні(наприклад,
життєва місткість легенів)істоматоскопічні(розвиток підшкірно-
жировоїклітковини,вториннихстатевихознак).

5. Показники природного руху населення: народжуваність,
смертність, дитяча смертність, перинатальна смертність,
материнська смертність,природний приріст населення,середня
тривалістьжиття.

В Україні можна виділити чотири групи проблем, що
характеризуютьстанздоров’яукраїнськогонаселення:

•неприродні,насильніпричини смерті(вбивства,самогубства,
дорожнікатастрофи,втопиіін.);

• захворювання, обумовлені несприятливими соціально-
побутовими чинниками (інфекції,туберкульоз;захворювання,які
передаютьсястатевимшляхом;наркоманія,токсикоманіяіін.);

• охорона материнства ідитинства (дитяча іматеринська
смертність,хворобивагітних,аборти,захворюваністьдітейіін.);

• основніхронічнізахворювання (нервово-психічніхвороби,
хвороби системи кровообігу),а також інвалідність,особливо з
дитинства.

Таким чином, можна виділити наступні основні тенденції
динамікиздоров’яімедико-демографічнихпроцесів:
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• негативний приріст населення, тобто спад населення –
депопуляція;

•зростанняміграційноїактивності;
•постаріннянаселення;
•змінавіково-статевоїструктуринаселення;
•низькийрівеньнароджуваності;
•хронізаціяпатології;
•появановихформпроявувідомихзахворюваньіновиххвороб;
•обваженнягострихіхронічнихзахворювань;
•високийрівеньтравміотруєнь;
•високийрівеньдитячоїсмертності;
•збереженнявисокогорівняматеринськоїсмертності;
•зростаннясмертностівідтравміотруєнь;
•зниженнясередньоїтривалостімайбутньогожиття;
•погіршенняпсихічногоздоров’я,високийрівеньалкоголізації,

наркоманії;
•зростанняінвалідності;
•високіекономічнівтрати,пов’язанізнизьким рівнем здоров’я

населення.
-2-

Областьзнаньпрофункціонуванняустановиохорониздоров’яяк
суб’єкта економічних відносин, про раціональне використання
обмежених ресурсів з метою охорони і поліпшення здоров’я
населення,атакожсукупністьекономічнихпроцесів,щопротікаютьв
медичній установі, складають економіку медичної установи.
Економічний потенціал ЛПУ формується під впливом багатьох
чинників – кваліфікаціїмедичних працівників,попитуна медичні
послуги,організаційно-технічногорівняматеріальноїбази,потужності
медичноїустанови,динамікиосновногоіоборотногокапіталуіт.д.
Сукупністьресурсів,щовикористовуютьсяуфінансово-господарській
діяльностіЛПУ,ізасобизабезпеченнявиробництвапослугохорони
здоров’я – цеекономічніресурси,якіділяться,як відомо,на:(1)
матеріальні,(2)трудові,інтелектуальніта(3)фінансові.

МатеріальніресурсиЛПУ.Матеріальніресурсиякбазовийчинник
всякого виробництва підрозділяються на засоби праці,предмети
праці.Основнізасобиберутьучастьупроцесівиробництвамедичних
послугбагаторазів,зберігаютьсвою натуральнуформу,переносять
свою вартість на послуги охорони здоров’я частинами.Облік і
планування основних фондів проводиться в натуральному і
грошовому вимірюванні.Основніфонди,беручи участь упроцесі
виробництватривалийперіод(неменше1року)ізберігаючисвою
натуральну форму,поступово зношуються.Всіоб’єкти основних
фондівпідлягаютьфізичномуіморальномузносу,тобтопідвпливом
фізичних сил,технічних іекономічних чинників вони поступово
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втрачаютьсвоївластивості,стаютьнепридатнимиінеможутьнадалі
виконувати своїфункції.Амортизація – це процес поступового
перенесеннявартостіосновнихвиробничихфондівінематеріальних
активів зурахуванням витратна їхпридбання,виготовлення або
поліпшення відповідно до норм амортизаційних відрахувань,
встановлених законодавством, на продукцію (послугу), що
виготовляєтьсязїхдопомогою.

Оборотнікоштивключаютьгрошовікоштинарахункахвбанку,в
цінних паперах,в касі,а також у виглядіборгів (дебіторська
заборгованість);запаси сировини іматеріалів (лікарськізасоби і
вироби медичного призначення, продукти харчування), паливо,
комплектуючівироби,тару,запаснічастиниіт.п.Іншимисловами,
оборотнікоштиможутьбутивираженіяквнатуральній(матеріальної),
таківгрошовій(вартісної)формі.Джереламиформуванняоборотних
коштів є бюджетнінадходження,засоби ОМС іДМС,статутний
капітал,прибуток,короткостроковібанківськіпозики,привернуті
засобиіншихорганізацій.

ТрудовітаінтелектуальніресурсиЛПУ.Розрізняютьтакіпоняття,
як некваліфікована (проста)ікваліфікована праця,що вимагає
спеціальноїпрофесійноїпідготовки,знань,умінь інавиків для
виконання,як правило,складних робіт.Показниками кваліфікації
працівників є тарифікаційнірозряди,категорії,класи,звання.Так,
персоналЛПУможнакваліфікуватизатакимиознаками:професія,
спеціальність,кваліфікація,посада,звання.Професійнупридатність
медичнихпрацівниківоцінюютьщодовідповідностізнань,фізичнихі
психічнихякостейпрацівника.Набіркадрів,якправило,відбувається
наосновівипробуваньіспівбесід.Довипробуваньможнавіднести:
демонстрацію своїхздібностейіоцінкупсихологічниххарактеристик
(таких,якрівеньінтелекту,зацікавленість,енергійність,відвертість,
упевненістьусобі,емоційнастійкість,увагадодеталей).Прорівень
кваліфікаціїможнасудитизастажем попередньоїроботи,зарплаті,
характеруосвіти,закінченомунавчальномузакладі.Структуракадрів
ЛПУхарактеризуєтьсяспіввідношеннямчисельностірізнихкатегорій
медичних працівників у загальній чисельності персоналу. При
розробці посадових інструкцій необхідно знати тарифно-
кваліфікаційні характеристики по посадах працівників охорони
здоров’я,цеперелікпосадовихобов’язківіумінь,якіповиннібути
властивіпрацівникувідповідногорозряду.

Доінтелектуальнихресурсів,щовикористовуютьсявустановах
охорони здоров’я, можна віднести винаходи, корисні моделі,
промисловізразки,товарнізнаки,фірмовінайменування,способи–
ноу-хау (що охороняються патентами і правом промислової
власності);науковіпраці(щоохороняютьсяавторськимиправами).

З показників економічноїефективностівиробничоїдіяльності
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найбільш часто обчислюються показники загальноїабо приватної
ефективностівикористанняокремихвидівекономічнихресурсів.ЛПУ
– складний господарський механізм,в ньомуодночасно можуть
виявлятисясотнімедико-діагностичнихпослуг,здійснюватисябагато
лікувально-профілактичних заходів,що мають різну економічну
ефективність.Суспільна,соціальна ефективність діяльностіЛПУ
оцінюєтьсянезавеличиною одержаного прибутку,азаступенем
соціальноїзахищеностіпацієнта,доступностімедичноїдопомоги.

- 3-

Фінансовіресурси–сукупністьгрошовихкоштів(яквласних,такі
привернутих), які знаходяться в господарському обороті і
використовуються у процесіпідприємницькоїабо господарської
діяльності.Кругообігосновногоіоборотногокапіталузабезпечують
фінанси медичноїустанови – сукупність грошових відносин при
формуванні, використанні та накопиченні грошових доходів.
Господарськізасоби медичноїустанови складаються зактивного
(майноустанови)іпасивногокапіталу(джерела,зарахунокякихце
майноотримувалосяіформувалося).Активнийкапіталзаскладом і
функціональнійролімайнапідрозділяєтьсянаосновнийіоборотний
капітал.Пасивний капітал як сукупність фінансових ресурсів за
приналежністю підрозділяєтьсянавласний,позиковийіпривернутий
капітал. Особливу групу економічних показників складають
показникифінансовоїдіяльності.

Найбільшчастовикористовуютьсятакі:
•прибуток – різниця між доходом івитратами на здійснення
діяльності;
•собівартість вироблюваних послуг – сума витрат на надання
певногооб’ємупослугданоговиду;
•сумарний дохід організації– сумавсіхвилученихкоштів зівсіх
джерелнадходжень;
•основнізасоби (основніфонди,основний капітал)– вартість в
грошовому виразі засобів виробництва, що тривало
використовуються(землі,будівель,устаткування,машин,приладів);

Длябільшглибокогоаналізувикористовуєтьсяпоказники:
• рентабельність (норма прибутку) – відношення величини

прибутку до вартості засобів, використаних і затрачуваних
організацієюдляотриманняприбутку;

•показникстійкості–відношенняпозиковихзасобівдовласних,
характеризуєступіньзабезпеченостівласнимизасобамиізалежність
організації від зовнішніх джерел фінансування; чим більше
організація забезпечена власними засобами,тим вище рівень її
фінансовоїнезалежностіістійкості;

•співвідношеннядебіторськоїікредиторськоїзаборгованостей
доцільнопідтримуватибільшеодиниці,щобможнаперекритиборги
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кредиторамзарахуноктих,щоповертаютьсяборжниками.
Найважливішимифінансовимипоказниками,щовідображають

діяльністьлікувально-профілактичнихустановє:
•коефіцієнтліквідності;
•коефіцієнтпокриття;
•коефіцієнтавтономії;
•коефіцієнтманевреності;
•коефіцієнтфінансовоїстійкості.
Коефіцієнт ліквідності – визначається зіставленням самої

ліквідноїчастиниоборотнихкоштів,тобтоготівкиівкладеньуцінні
папери,зкороткочасною заборгованістю ЛПУ.Ліквідністьактиву–
це його здатність перетворитися на грошовікошти.Ліквідність
балансу–ценаявністьоборотнихкоштівврозмірі,достатньомудля
погашення короткострокових зобов’язань.Коефіцієнт ліквідності
відображаєякучастинукороткостроковоїзаборгованостілікувально-
профілактичнаустановаможепогаситинайближчим часом(надень
складаннябалансу).

Коефіцієнт покриття характеризує відношення мобільних
(оборотних) засобів лікувально-профілактичноїустанови до його
короткостроковоїзаборгованості,показуєплатіжнуможливістьЛПУ
(платоспроможність),оцінювану за умови не тільки своєчасних
розрахунківздебіторамиісприятливоїситуаціївреалізаціїмедичних
послуг,айпродажувразіпотребиіншихелементівматеріальних
оборотнихкоштів.

Коефіцієнтавтономії(коефіцієнтконцентраціївласногокапіталу
або коефіцієнт забезпечення власними засобами) характеризує
питомувагувласнихгрошовихкоштівупідсумковійсумівсіхкоштів,
авансованих даній лікувально-профілактичній установі. Тобто
визначає, наскільки дана лікувально-профілактична установа
незалежна від позикових засобів.Чим більшісвоїзасоби має в
розпорядженніЛПУ,тим більше має нагодувільно реагувати на
зміннукон’юнктуруринкумедичнихпослуг.

Коефіцієнтманевреностіпоказуєпоказуєякачастинавласного
капіталу використовується для фінансування поточноїдіяльності
(тобтовкладенавоборотнікошти),аякачастина–капіталізована.
Коефіцієнтповиненбутидостатньовисоким.Уцьомувипадкуможна
припустити,що керівництво ЛПУ проявляє достатню гнучкість у
використаннівласнихзасобів.

Коефіцієнт фінансовоїстійкостіабо стабільності(коефіцієнт
співвідношеннявласнихізалученихзасобів)показуєспіввідношення
власнихізалученихзасобіворганізації.Віндаєсамузагальнуоцінку
фінансовійстійкостіорганізації.
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ТЕМА5.СИСТЕМИФІНАНСУВАННЯВГАЛУЗІОХОРОНИЗДОРОВ’Я

План:

1.Фінансовасередатаресурсивохороніздоров’я.

2.Фінансуванняохорониздоров’явУкраїні.

3.Закордоннийдосвідфінансуванняохорониздоров’я.

-1–

Вумовахформуванняірозвиткуринкупослугохорониздоров’я

особливого значення набувають фінансовівідносини лікувально-

профілактичнихустанов.Вониреалізуютьсявпевномуфінансовому

середовищі. Фінансове забезпечення діяльності лікувально-

профілактичних установ є визначальним чинником фінансової

стабільності, платоспроможності, а головне –

конкурентоспроможностімедичних послуг.Основою для цього є

фінансовіресурси.

З економічноїточки зору фінансовіресурси – це сукупність

грошовихкоштів(власних,привернутихіпозикових),щознаходяться

в господарському обороті і що використовуються в процесі

підприємницькоїдіяльності.

У практичній діяльностіфінансовіресурси виступають удвох

основнихвидах:

•довгостроковіфінансовікошти (уформіосновнихфондів –

капіталу,будівель,споруд,медичногоустаткування)

•короткостроковіфінансовікошти (дляпоточноїдіяльності,в

основному у форміоборотних фондів – ліки,паливо,енергія,

заробітнаплата).

Крім того, фінансові ресурси розрізняють за джерелами

формування:

•внутрішніджерелаформуванняфінансовихресурсів–статутний

капітал,прибуток,амортизаційнівідрахування;

•зовнішніджерелаформуванняфінансовихресурсів–субсидії,
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дотації(бюджет),кредити,ОМС,ДМС,спонсорство,добродійністьіт.д.

Заформоювласностіфінансовіресурсирозділяютьтак:

•державніресурси–державнийімісцевийбюджети,ОМС;

•позабюджетніресурси–ДМС,платніпослуги,добродійнівнески.

Заступенемприналежностіфінансовіресурсиможутьбути:

•власніфінансовікошти;

•позикові(привернуті)фінансовікошти.

Власнізасоби– цесукупнігрошовіресурси,щознаходятьсяв

господарськомуоборотііщо належать лікувально-профілактичній

установі. Їх рух забезпечується за рахунок внутрішніх джерел

розвитку. До них можна віднести нерозподілений прибуток і

амортизаційнівідрахування.Вонистабільні,алеобмеженітерміном

експлуатаціїмедичного устаткуванняітехніки,швидкістю обороту

грошовихкоштів,величиною поточнихвитратітемпамимедичних

послуг,щонадаються.

Позиковізасоби (привернуті)– це грошовіресурси,що не

належать лікувально-профілактичній установі, але тимчасово

знаходятьсявйогорозпорядженніразомзвласними.Донихможна

віднестикредитибанків,випускакцій,власнихборговихзобов’язаньі

ін.

Насучасномуетапірозвиткуіснуютьііншіспособизалучення

недостаючихфінансовихкоштів,більш вигідних,ніж кредити.Це–

лізинг і факторинг. Лізинг – один із способів фінансування

підприємницької діяльності; довгострокова оренда машин і

устаткування. Лізинг покликаний підвищувати ефективність

підприємницькоїдіяльностівусіхобластяхсуспільногогосподарства,

у тому числіівключаючи охорону здоров’я.Лізинг є видом

підприємницькоїдіяльності,направленоїнаінвестуваннятимчасово

вільних або привернутих фінансових коштів,коли за договором

фінансової оренди (лізингу) орендодавець (лізингонадавач)
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зобов’язав придбати увласність обумовлене договором майно у

певногопродавцяінадатицемайноорендарю (лізингоотримувачу)

за плату в тимчасове користування для підприємницьких цілей.

Лізингові операції розглядаються діловим миром як новий і

перспективнийвидфінансування.Нетількитому,щовонинадають

фінансовудопомогупотребуючимвнійустановам,айтакожтому,що

вонизабезпечуютьекономічнівигодидляустанов:це–збереження

ліквідності,неомертвляння власного капіталу,міцна основа для

розрахунків,балансовіпереваги,вигодастрахування.

Новим видом послуг в галузі фінансування є факторинг.

Основний принцип факторингу полягає в тому,що фактор-фірма

купуєусвоїхклієнтівїхвимогидоіншихклієнтів,тобтоклієнтам

клієнтів,протягом2–3днівоплачуєїмвід70до90%вимогувигляді

авансу.Залишаються10–30%,якіклієнтодержуєпіслятого,якдо

ньогопоступаєрахуноквідпартнера.Перевагатакоїформипослуг

полягає у збільшенні ліквідності,а достатньо високий рівень

ліквідностіє передумовою для швидкого зростання.Факторингє

новою ефективною системою поліпшенняліквідностіізменшення

фінансового ризику для лікувально-профілактичних установ з

швидкорослим оборотом,якіне хочуть брати на себе виконання

адміністративної роботи з перевірки платоспроможності своїх

клієнтів,веденню бухгалтерського облікуівідносносвоїхвимог,і

зацікавленів швидкому отриманнігрошей з своїми рахунками.

Фінансове забезпечення діяльності лікувально-профілактичних

установдозволяєсформуватинетількифінансовіресурсиЛПУ,алеі

матеріальніітрудовіресурси.

Матеріальніресурси– цесукупністьприроднихіінвестованих

ресурсів.Уструктурномувідношеннівонивключають:медикаменти,

медичне устаткування, апаратуру, медичні інструменти,

перев’язувальнізасобиізасобидоглядузахворимиіт.п.Трудові
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ресурси – медичнікадри:лікарі,медичнісестри іт.д.Економічне

забезпечення діяльності ЛПУ повинно базуватися на певних

принципах.Важливе значення в ефективному рішенніпроблеми

задоволення потреб в економічнихресурсахзаймає оцінка стану

виробничоїбазиЛПУ.Сюдивключаєтьсяаналізрозміріввиробничої

площі, наявного устаткування і медичної техніки, чисельності

працюючих.Капітал – це відношення між людьми з приводу

створення і розподілу конкретно-економічних форм доходу

підприємства,заснованогонанайміперсоналу.Згіднофінансового

визначеннякапіталом називаютьвсіактиви(засоби)установи.За

функціональним визначенням,це тільки реальний об’єкт,тобто

засоби виробництва.Капітал як засоб виробництва ділиться на

засобипрацііпредметипраці,тобтонаосновнийкапіталіоборотний

капітал.

- 2-

Основнимиджереламифінансуванняусферіохорониздоров’яє:

1)державнийімісцевібюджети;

2)приватнефінансування;

3)неофіційна(зкишеніпацієнта)оплатапослуг;

4)безпосередніплатежінаселення;

5)міжнародніпрограмитехнічноїдопомоги;

6)засобисуспільних,релігійнихідобродійнихорганізацій;

7)страховіфонди.

Окрім згаданих,до можливих джерел фінансування послуг

охорони здоров’я також відносяться: • обов’язкове державне

медичнестрахування,недержавнемедичнестрахування,їхзмішана

система;•ініціативніфондитаініціативніпрограми;•добровільне

медичнестрахування;•накопичувальніпрограми;•державнімедичні

позики;•добродійніпрограми;•лізинг(наданняворендуприміщень,

якіне використовуються іустаткування);•виробнича діяльність
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(майстерні,обробка землі,випічка хліба іінше);•кредитування

(отриманняповоротнихзасобівзбанків,інноваційнихфондів).

Перехід до ринковихвідносин,демократизація суспільстване

могли невідобразитисянапринципахорганізаціїтафінансування

охорониздоров’я.Томуперехіддостраховоїмоделіаботакзваної

«страховоїмедицини»можна розглядати в деякій міріяк спробу

розв’язатипроблемифінансуваннягалузі.Окрім уведеннястрахової

медицини,можливій іншіваріанти більш широкого використання

додатковихджерелфінансуванняохорониздоров’я:

•вмірузміцненняекономічногостанукраїниможнапередбачити

залучення засобів пенсійнихфондів іфондів зайнятостідля ОМС

пенсіонерівібезробітних,якцеприйнятовкраїнахзрозвиненими

системамимедичногострахування;

•можливевведенняцільовогоподаткунатютюновііалкогольні

вироби,щоможнатакож трактуватиякчастковуоплатуспоживачів

цих товарів за додаткову медичну допомогу, яка потенційно

необхіднадлянейтралізаціїзагрозиїхздоров’ю;

•іншим варіантом уведення вище обумовленого податку є

виділенняускладіакцизногоподаткуцільовоїчастинидляохорони

здоров’я;

•наданняподатковихпільгЛПЗзметою напрямуїхприбуткуна

власнийрозвиток;

• надання державних гарантій іноземним компаніям

фармацевтичної і медичної промисловості з метою залучення

інвестицій,також розвиткуприватного підприємництва в охороні

здоров’я.

Методфінансування– цеспосіброзподілугрошовихкоштівз

джерелазасобівміжвиробникамимедичнихпослуг.

Їхіснуєтри:

1.Бюджетпо статтях– саме цей метод використовується в
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данийчасвУкраїні.

Переваги: жорсткий централізований контроль за

використанням засобів,ЛПУ не потрібно «ламати голову»над їх

раціональнимвикористанням,ризикдляЛПУзведенийдомінімуму.

Недоліки: не дозволяє медичним установам гнучко

пристосовуватися до нестандартних умов або місцевих ситуацій;

відсутніпрямістимулидопідвищенняефективностііпродуктивності

праці;існуєтенденціядопогіршеннямедичноїдопомоги;вумовах

бюджетного дефіциту фінансуються лише статті: оплата праці,

харчування,придбання медикаментів ікомунальнівитрати,що

далеконесприяєрозвиткугалузі.Данінедолікироблятьцейметод

неефективнимнашляхуреформуваннясистемимедичноїдопомогив

Україні.

2.Загальнийбюджет–сукупнаоплатанапокриттяпопередньо

визначенихвитратмедичноїустановивпродовжпевногочасу.

Перевагамиє:відноснонизькіадміністративнівитрати,вільний

перерозподіл наявних ресурсів при необхідності, можливість

використовуватиекономічністимулидляпідвищенняефективності

праці.

Недоліки:уникненнялікуванняскладнихвипадківзахворювання,

зниженняякостімедичноїдопомогичерезнедостатній,обмежений

бюджетв порівняннізпотребами ЛПУ.Надумкуфахівців,даний

методєнеприйнятним дляУкраїниічерезте,щойогоперевага–

вільний перерозподіл ресурсів – в умовах України може стати

недоліком:зростаннякількостікадрівіїхмізерназаробітнаплата

спонукатимутьдодеформаціїспіввідношеньувитратахЛПУ.

3.Фінансування на душу населення – оплата для покриття

вартостіпевногопакетупослугупродовж певногочасунакожного

жителя.

Переваги:прогнозованівитрати,якістимулюють ЛПУ більш
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ефективнопрацювати,ненадавати зайвіпослуги;відноснонизькі

адміністративнівитрати.

Недоліки:високийфінансовийризик,щоможепривестиЛПУдо

банкрутства;зниження якості надання медичних послуг через

великий об’єм роботи,що приводить до зниження ціни рядової

медичноїпослуги.


