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Таким чином, для вирішення проблем працевлаштування на ринку 

праці необхідно оптимізувати активні та пасивні заходи політики 

зайнятості, тобто сприяти створенню додаткових робочих місць, 

самозайнятості та перепідготовці незайнятого населення. 
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ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Світовий досвід країн із розвинутими системами охорони здоров’я 

доводить факт ефективності функціонування медичної галузі за умови 

існування системи загальнообов’язкового державного медичного 

страхування. Основною проблемою низького рівня медичного 

обслуговування в Україні є обмеженість фінансового забезпечення сфери 

охорони здоров’я. Реформування системи медичного обслуговування 

шляхом упровадження обов’язкового медичного страхування приведе до 

підвищення ефективності механізму акумуляції та розподілу страхових 

коштів, підвищення соціальних стандартів держави та рівня життя 

населення в цілому [1, с. 2]. 

Головною проблемою у сфері медичного обслуговування є 

невідповідність існуючим потребам обсягів коштів, що спрямовуються на 

фінансування галузі, що призводить до корупції, різного роду 

зловживанням та розвитку тіньової економіки. Бюджетом України на 

2014 рік передбачено фінансування охорони здоров’я на суму 9883234 тис. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
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грн (2,2% в загальному розподілі бюджету України на 2014 рік). Цієї суми 

недостатньо, щоб розв’язати ті проблеми, які ми маємо в цій галузі. 

Існуюча система охорони здоров’я не в повному обсязі задовольняє 

потреби населення у високоякісній та ефективній медичній допомозі. 

Реформи, які проводилися до цього часу в галузі охорони здоров’я, не дали 

бажаного результату. Таким чином, вітчизняна модель медичної галузі 

потребує глибоких реформ та впровадження базових принципів 

функціонування охорони здоров’я. Для належного функціонування 

системи охорони здоров’я необхідно створити умови для надання 

повноцінної та доступної медичної допомоги усім особам, які її 

потребують, що можливо за умов запровадження загальнообов’язкового 

державного медичного страхування. 

Основною загрозою в соціальній сфері залишається зменшення 

чисельності населення, що є наслідком збільшення смертності та 

захворюваності населення. З метою мінімізації цієї загрози доцільно 

проаналізувати демографічну ситуацію та стан здоров’я населення в 

Україні за останні роки, оскільки він є відображенням соціально-

економічних, екологічних умов, способу життя населення, стану 

медичного забезпечення [1, с.25]. 

Формування здоров’я відбувається з таких складових: спосіб життя 

(50%), генетичний компонент (до 20%), доступність і якість медичної 

допомоги (до 10%). Соціально-економічні зміни в Україні впливають на 

рівень та умови життя населення і відповідно, на динаміку його 

чисельності, склад і процеси відтворення. За п’ять останніх років (2010 – 

2014 рр.) чисельність населення України скоротилася на 523,1 тис. осіб, а 

протягом 2012 р. – на 43,2 тис. осіб. На початок 2014 р. чисельність 

населення України становила 45439,8 тис. осіб. Коефіцієнт природного 

убутку населення у 2013 р. в Україні становив 3,6 %. Причинами 

зменшення чисельності населення є збільшення смертності населення. Так 

за останні п’ять років (2009 – 2013 рр.) загальний показник смертності в 

Україні утримується на рівні – 15,3 – 14,6%. Основними причинами 

смертності населення нашої країни у 2013 р. посідають такі класи: хвороби 

системи кровообігу (66,3% від загалу померлих), новоутворення (13,9%), 

зовнішні причини смерті (5,9%) хвороби органів травлення (4,2%) і органів 

дихання (2,5%) [3, с. 15]. 

За даними Держкомстату України, показник смертності від хвороби, 

зумовленої ВІЛ, в 2013 р. порівняно з минулим роком знижено на 8,2 % – з 

12,2 до 11,2% на 100 тис. населення. За 9 місяців 2013 р. в Україні 

зареєстровано 3808 випадків смерті від хвороби, зумовленої ВІЛ, проти 

4165 у 2012 році. 

Соціально-економічними наслідками передчасної смертності є не 

лише зменшення років потенційного життя та збільшення величини 

безповоротних втрат унаслідок смерті, а й значні економічні збитки. Через 
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передчасну смертність населення України лише щороку втрачається 

близько 4 млн. років потенційного життя. Однією з причин такої ситуації є 

стан системи охорони здоров’я [1, с. 102]. 

У структурі поширеності хвороб серед усього населення у 2013 р. 

перші рангові місця посідали ХСК (32,00%), хвороби органів дихання 

(18,99%), хвороби органів травлення (9,83%), травми та отруєння (2,72%), 

що сформувало основу структури поширеності хвороб. Разом із цим, 

правомірно констатувати, що в Україні за останні п’ять років 

спостерігається стабілізація епідемічної ситуації із захворювання на 

туберкульоз. Зокрема, порівняно з 2007 р. захворюваність на туберкульоз 

зменшилась на 19%, смертність на туберкульоз знизилась на 31 %. За 

підсумками 2013 р. відмічається стабілізація та зменшення рівня 

захворюваності на туберкульоз в усіх регіонах, окрім Волинської області 

(збільшення захворюваності на 30,6%), м. Києва (+27,4%) та Чернігівської 

області (+17,1%) (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Захворюваність на активний туберкульоз населення України у 2013 р. 

 

Смертність на туберкульоз за підсумками 8 місяців 2013 року (за 

даними Держкомстату України) зменшилась на 7,5% (8 міс. 2012 р. – 15,9, 

аналогічний період 2013 р. – 14,7). 

Отже, проаналізувавши демографічну ситуацію та стан здоров’я 

населення України стає очевидним необхідність реформування охорони 

здоров’я шляхом впровадження загальнообов’язкового державного 

медичного страхування в Україні, що дасть можливість розв’язати 

проблеми галузі медицини та поліпшити здоров’я нації, вивести з 

тіньового обігу кошти, які сплачують громадяни за медичні послуги та 

сприятиме подоланню недофінансування системи охорони здоров’я. 

Таким чином, упровадження ЗДМС дозволить реалізувати 

конституційні права громадян України на безоплатне надання медичної 

допомоги та медичне обслуговування відповідно до європейських 
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стандартів; забезпечити додатковий контроль за якістю та ефективністю 

медичних послуг, що прискорить формування конкурентного ринку 

медичних послуг та утворення нових медичних закладів різних форм 

власності; досягти загальноекономічного результату за рахунок 

стимулювання розвитку системи охорони здоров’я.  
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ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ 

РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 
 

Необхідність дослідження перспектив використання альтернативної 

енергетики обумовлена негативним станом та тенденціями у паливно-

енергетичному комплексі України, зокрема зростанням дефіцитності 

вітчизняних первинних енергоресурсів, підвищенням їх вартості на 

світовому ринку та проблемами зовнішнього постачання, недостатньою 

ефективністю використання наявних паливно-енергетичних ресурсів, 

практично відсутньою диверсифікацією джерел постачання палива, 

низькими темпами нарощування обсягів виробництва енергії за рахунок 

відновлюваних джерел, що спричиняє проблему не тільки в 

енергопостачанні, але й створює багато екологічних, економічних та 

соціальних проблем, зокрема загрозу національній безпеці України. 

Криза розвитку традиційних галузей енергетики обумовлена низкою 

об’єктивних факторів. Гідроенергетика на великих річках практично 

вичерпала свої можливості. Атомна енергетика є найбільш капіталомісткою 

галуззю електроенергетики (питомі інвестиції в АЕС становлять не нижче 2 

тис. дол./кВт.). Значні витрати потребуються на дезактивацію радіоактивних 

відходів та на ліквідацію АЕС після закінчення терміну її корисної 

експлуатації (за нормативом – 20 років). Експлуатація АЕС потребує значних 

витрат води, яка вже перетворилася у дефіцитний ресурс. Будівництво АЕС 

відволікає значні кошти на тривалі терміни (10 – 15 років), що є додатковим 

чинником збільшення собівартості.  

Теплова енергетика опинилася перед проблемою ресурсного 

забезпечення, адже природний газ перейшов до розряду дефіцитного 
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