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"Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного
партнерства в системі охорони здоров’я"
У статті досліджено та розглянуто особливості застосування державно-приватного партнерства в охороні здоров’я. Встановлено, що
державно-приватне партнерство може розглядатись як інноваційна, економіко-правова модель розвитку суспільного сектору країни. Наведено
аналіз реального стану діючої системи охорони здоров’я, який свідчить
про низьку ефективність дії української галузі охорони здоров’я, що побудована на основі системи "Семашко". Проведений порівняльний аналіз
показників медичної галузі в Україні та Європі свідчить про те, що кожна
країна модернізує систему охорони здоров’я та систему її фінансування
залежно від ряду вихідних параметрів: розміру бюджету країни, можливих видатків на охорону здоров’я, наявності інфраструктури, стану захворюваності населення, загальної системи соціального захисту населення,
історичних передумов. Досліджено ступінь розвитку державно-приватного
партнерства у провідних європейських країнах, який вказує, що використання механізму ДПП доводить свою ефективність у розвитку системних
інфраструктурних галузей, а також є ефективним та значущим інструментом у подоланні існуючих проблем у сфері охорони здоров’я.
Установлено, що взаємодія державної влади та приватного сектору
в системі охорони здоров’я дозволить реалізувати соціально-медичні проекти якісно і вчасно, що, у свою чергу, підвищить якість надання медичних
послуг населенню і збільшить рівень управління соціальною інфраструктурою, сприятиме ефективному розвитку медичних закладів державної
власності. Крім того, економічний ефект для суспільства від упровадження
моделей ДПП у сферу охорони здоров’я полягатиме в тому, що воно
отримає якісніші медичні послуги при зменшенні навантаження на бюджет.
Спільна робота бізнесу та влади при реалізації проектів ДПП сприятиме
розвитку інноваційних форм менеджменту, стимулюванню підприємництва,
а також вирішенню медико-соціальних проблем в Україні.
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Література: 1. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері / В. М. Геєць,
О. І. Амоша, Т. І. Приходько та ін. ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – К. : Наукова думка, 2008. – 384 с.
2. Антонюк С. А. Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України на регіональному
рівні [Електронний ресурс] / Антонюк С. А. – Режим доступу : http://dysertaciya.org.ua/disertaciya. 3. Дем’янишин В.
Модель системи охорони здоров’я: концептуальні засади та альтернативи / В. Дем’янишин, Т. Сіташ // Фінанси України. –
2011. – № 6. – С. 45–53. 4. Системы здравоохранения, здоровье и благосостояние: оценка аргументов в пользу инвести-

рования в системы здравоохранения [Электронный ресурс] Josep Figueras, Martin McKee, Suszy Lessof и др. // Всемирная организация здравоохранения. – 2008 – Режим доступа : http://www.euro.who.int/doc. 5. Лехан Н. В. Стратегія
розвитку охорони здоров’я: український вимір / В. Н. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. – К. : Сфера, 2009. – 134 с.
6. Мельник А. Державно-приватне партнерство в системі інституційного забезпечення економічних процесів / А. Мельник, С. Підгаєць // Вісник ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 7–9. 7. Павлюк К. В. Сутність і роль державно-приватного
партнерства в соціально-економічному розвитку держави / К. В. Павлюк, С. М. Павлюк // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – 2010. – Вип. 17. – С. 13–17. 8. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня
2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.president.gov.ua. 9. Становлення доктрини
фінансової системи України : монографія / [С. І. Юрій, О. М. Десятнюк, О. П. Кириленко та ін.] ; за ред. С. І. Юрія,
О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 192 с.
Інформація про авторів
Підгаєць Сергій Васильович – викладач кафедри фінансів та кредиту Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету (23020, м. Вінниця, вул. Гонти, 37, е-mail: pidgaietssv@rambler.ru).
Сіташ Тетяна Дмитрівна – викладач кафедри фінансів та кредиту Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету (23020, м. Вінниця, вул. Гонти, 37, е-mail: sittanya@mail.ru).

