Інна Нескородєва, Володимир Родченко, Олена Пархоменко
Державне медичне забезпечення та фінансування охорони здоров’я в Україні в порівнянні з
досвідом країн Західної Європи
В Україні спостерігається стійка тенденція підвищення рівня смертності населення, що обумовлюється низьким
рівнем якості медичного забезпечення. В роботі виконано аналіз основних переваг і фактор ефективності системи
охорони здоров’я в країнах Західної Європи; систематизовано основні фактори регулювання медичного
забезпечення в Україні; виконано оцінку ефективності сучасної медичної реформи в Україні; здійснено розробку
практичних рекомендацій з удосконалення адміністративно-правового регулювання системи. Аналіз показав, що
ефективність медичної реформи в Україні на сьогодні складає приблизно 30%, а високий рівень смертності
населення в Україні, перш за все, обумовлений низьким рівнем якості медичного забезпечення та
недофінансуванням галузі. Основними проблемами охорони здоров’я в країні є: невиконання норм законодавства
за об’ємами фінансування і оплатою праці в системі охорони здоров’я, високий рівень корупції та відсутність
контролю компетенції лікарів, недоступність медичних препаратів для споживачів через монополізацію
фармацевтичного ринку.
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Государственное медицинское обеспечение и финансирование здравоохранения в Украине в
сравнении с опытом стран Западной Европы
В Украине наблюдается устойчивая тенденция повышения уровня смертности населения, что обуславливается
низким уровнем качества медицинского обеспечения. В работе выполнено анализ основных преимуществ и фактор
эффективности системы здравоохранения в странах Западной Европы; систематизировано основные факторы
регулирования медицинского обеспечения в Украине; выполнена оценка эффективности современной
медицинской реформы в Украине; осуществлена разработка практических рекомендаций по усовершенствованию
административно-правового регулирования системы. Анализ показал, что эффективность медицинской реформы в
Украине на сегодня составляет примерно 30%, а высокий уровень смертности населения в Украине, прежде всего,
обусловлен низким уровнем качества медицинского обеспечения и недофинансированием отрасли. Основными
проблемами здравоохранения в стране являются: невыполнение норм законодательства по объемам
финансирования и оплате труда в системе здравоохранения, высокий уровень коррупции и отсутствие контроля
компетенции врачей, недоступность медицинских препаратов для потребителей из-за монополизации
фармацевтического рынка.
Ключевые слова: здравоохранение, государственные расходы, бюджет, медицинское страхование, качество
медицинского обеспечения.
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