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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

У статті розглянуто методику формування ціни медичної послуги та  

обґрунтовані результати її запровадження. 

 
В статье рассмотрена методика формирования цены медицинской  

услуги и обоснованы результаты её внедрения. 

 

The article is devoted to method of formation of medical services pricing and 

results of its implementation. 

 

Формування ринкових відносин в економіці України викликає зміни 

практично у всіх галузях як матеріального виробництва, так і у соціальній 

сфері, оскільки при цьому на перший план виходять економічні інтереси як 
окремих суб’єктів господарювання, так і фізичних осіб. З розвитком суспіль-
ства економічні питання охорони та зміцнення здоров’я нації ставали все 
більш актуальними, і, як результат, набуло нового звучання питання розра-
хунку ціни медичних послуг для громадян в сучасних умовах. 

Питаннями калькулювання послуг бюджетних установ займалися ряд 

вчених: П.Й. Атамас [1], Р.Т. Джога [2], С.В. Свірко [3], однак проблеми ка-
лькулювання та визначення вартості медичних послуг недостатньо розгляну-
ті. 

Метою дослідження є аналіз діючої практики калькулювання та методи-

ки розрахунку вартості медичної послуги. 

Відповідно до поставленої мети в статті вирішено такі завдання: 
проаналізовано нормативну базу з питань надання платних медичних пос-

луг;  
розглянуто методику формування ціни медичної послуги. 

Питання надання чи ненадання платних послуг медичними закладами 

завжди було досить болісним, оскільки саме введення поняття «платні меди-

чні послуги» на фоні задекларованих раніше соціальних гарантій щодо меди-

чних послуг (ст. 49 Конституції України), які слід класифікувати як життєво 

необхідні за умов масового зубожіння населення, викликало неоднозначну 

реакцію. Для врегулювання цього питання постановою Кабінету Міністрів 
України від 17.09.1996 р., № 1138 надано чинності Переліку платних послуг, 
які можуть надаватись державними закладами охорони здоров’я та вищими 
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медичними закладами освіти, який залишається на даний час основним нор-

мативним документом [4]. 

При цьому основним залишається формування ціни на медичну послугу, 
оскільки на державному рівні спроби розв’язати цю проблему вже були зроб-

лені. 
Так, у зв'язку з багаточисельними зверненнями місцевих органів виконав-

чої влади до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я 
України, Міністерства економічного розвитку торгівлі України стосовно не-
можливості реалізувати свої владні повноваження, надані Постановою Кабі-
нету Міністрів України від 25.12.1996 р., № 1548 «Про встановлення повно-

важень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо ре-
гулювання цін (тарифів)» по встановленню вартості медичної допомоги, що 

надаються лікувально-профілактичними державними і комунальними закла-
дами охорони здоров'я за відсутності затвердженої на державному рівні Ме-
тодики їх розрахунку, виникла необхідність її розроблення.  
Тому на сайті Міністерства охорони здоров'я України на публічне обгово-

рення 21.12.2011 року був винесений проект наказу МОЗ України «Про за-
твердження Методики розрахунку вартості медичної допомоги» [5], розроб-

лений Міністерством охорони здоров'я України з метою отримання інформа-
ції про ефективність даної Методики для одержання додаткових джерел фі-
нансування в закладах охорони здоров'я та інформації щодо підвищення рів-
ня медичного забезпечення населення. Ця методика розроблена з метою 

встановлення єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медич-

ної допомоги, яка надається закладами охорони здоров'я державної та кому-
нальної форм власності для подальшого їх затвердження органами виконав-
чої влади, визначення бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з усіх рів-
нів бюджету, контролю за їх ефективним та раціональним використанням, 

покращання результатів фінансово-господарської діяльності закладів охоро-

ни здоров'я.  
Вона розроблена на підставі нормативно-законодавчої бази України, що 

діє в медичній галузі, Податкового кодексу, Положення (стандарту) бухгал-

терського обліку № 16 «Витрати» та інших нормативних документів.  
Встановлення вартості медичної допомоги, розробленої на підставі зазна-

ченої Методики, дозволить закладам охорони здоров'я покрити витрати по її 
наданню та створити умови для надання якісних послуг.  
Методика застосовується для визначення економічно обґрунтованої вар-

тості медичної допомоги для встановлення конкретним закладом охорони 

здоров'я, виходячи із фактичних витрат, пов'язаних із їх наданням, тобто, 

встановлення вартості медичної допомоги на економічно обґрунтованому рі-
вні. 
Розглянемо поетапно розрахунок вартості медичних послуг у розрізі еле-

ментів їх вартості. Спочатку лікувальному закладу необхідно скласти за фо-
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рмою «Перелік послуг з охорони здоров’я». Вартість медичної послуги необ-

хідно визначити. Вона складається з: 
вартості послуг з охорони здоров’я (сукупність консультативних, діагности-

чних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних послуг по стандартам ді-
агностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги), які входять до но-

зологій; 

вартості одного дня перебування та харчування пацієнта в стаціонарі по-

множеного на термін перебування в стаціонарі; 
вартості харчування пацієнта в стаціонарі впродовж одного дня помножено-

го на кількість днів перебування. 
Наступним документом, який необхідно скласти є «Довідка про основні 

витрати» закладу охорони здоров’я на поточний рік, яка містить такі статті: 
прямі витрати; загальновиробничі витрати; адміністративні витрати; інші ін-

формація щодо медичного закладу. 
Необхідно відмітити, що амортизаційні відрахування за всіма основними 

засобами містяться тільки у загальновиробничих витратах. 
У Методиці зазначено, що у разі неможливості обчислити фактичні ви-

трати, обґрунтовуються планові витрати, виходячи з потреб закладу, і при ро-

зрахунку вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами 

на наступний (майбутній) період. Після розрахунку прямих витрат ці планові 
витрати переносяться у тому самому співвідношенні до заробітної плати ме-
дичного персоналу, яка планується у наступному періоді. 
У формі «Норми витрат часу на послуги з охорони здоров’я», норми ви-

трат для кожного з основних виконавців (лікарі, середній медичний персонал, 
молодший медичний персонал) визначаються відповідно до чинного законо-

давства. У разі відсутності нормативних документів, що регламентують ви-

трати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі ак-
тів хронометражу, які складаються комісією для узагальнення даних щодо 

часу виконання даної послуги або згідно з технологічною картою щодо про-

ведення послуг з охорони здоров’я. 
На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та виробів ме-

дичного призначення складається інформація про матеріальні витрати на лі-
карські засоби та вироби медичного призначення, у якій зазначаються на-
йменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиниця 
виміру та вартість одиниці виміру. 
Розрахунки вартості медичних послуг здійснюються витратним методом, 

який заснований на розрахунку виробничої собівартості з урахуванням витрат, 
які необхідні для надання послуг з охорони здоров’я. Витратний метод дає конк-
ретний механізм розрахунку вартості послуги з охорони здоров’я, економічне 
обґрунтування кожної статті витрат за такою формулою 

, 
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де Vm – вартість послуги з охорони здоров’я; Sm – виробнича собівартість пос-
луги з охорони здоров’я; Nm – адміністративні витрати для виконання послу-
ги з охорони здоров’я. 
При розрахунку виробничої собівартості визначається сума всіх витрат за-

кладу охорони здоров’я для формування та надання послуги з урахуванням 

вимог чинного законодавства. Виробнича собівартість послуги складається з 
прямих та загальновиробничих витрат (рис. 1, 2). Склад адміністративних витрат 
відображено на рис. 3. 

Розрахункові коефіцієнти для послуг з охорони здоров’я визначаються з 
урахуванням витрат, які наведені на рис. 1, 2, 3:  

коефіцієнт інших прямих витрат К1: 

 
де D – інші прямі витрати; A – фонд оплати праці медичного персоналу; B – 

фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах; C – 

фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування; 
коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу К2: 

 
де E – фонд оплати праці загальновиробничого персоналу; 
коефіцієнт експлуатаційних витрат К3: 

 
де F – експлуатаційні витрати; a – площа приміщень, що орендується сторон-

німи організаціями; b – площа приміщень для надання послуг з охорони здо-
ров’я; d – площа палат із ліжками; f – площа приміщень харчоблоку та їда-
лень;  
коефіцієнт інших загальновиробничих витрат К4: 

 
де G – інші загальновиробничі витрати;  

коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу К5: 

 
де H – фонд оплати праці адміністративного персоналу; 
коефіцієнт інших адміністративних витрат К6: 

 
де I – інші адміністративні витрати. 

Розрахунок вартості послуги по перебуванню проводиться на одного паці-
єнта за одну добу перебування в лікарні за  формулою 
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До прямих належать витрати, пов'язані з виконанням послуг одного типу, що без-

посередньо включені до виробничої собівартості 

  

оплата праці медичного персоналу за час виконання послуги розраховується як сума 
заробітної плати медичного персоналу за час виконання послуги з урахуванням пре-
мії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та коле-

ктивними угодами 

резерв відпусток медичного персоналу розраховується шляхом множення відсотка 
резерву відпусток на заробітну плату медичного персоналу за час виконання пос-

луги 

відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми 

на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці 
  

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розрахову-
ється шляхом множення оплати праці медичного персоналу за час виконання послу-
ги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страху-

вання 
  

матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення врахо-
вують матеріальне забезпечення даної послуги матеріалами, медикаментами, разо-

вим інструментарієм, кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріаль-
них витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення використовують-
ся норми, затверджені амбулаторно-поліклінічним закладом охорони здоров’я 

  

інші прямі витрати розраховуються шляхом множення оплати праці медичного пер-
соналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. Інші прямі витрати 

включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний 

інвентар, інструментарій та інструменти, бланки 

 

Рис. 1. Склад прямих витрат 
 

де Vp – вартість послуги по перебуванню; Sp – виробнича собівартість послуги 

по перебуванню; Np – адміністративні витрати для виконання послуги по 

перебуванню. 

Виробнича собівартість послуги по перебуванню складається також з 
прямих та загальновиробничих витрат. Для послуг по перебуванню за одну добу 
в лікарні необхідно визначити розрахункові коефіцієнти: 
коефіцієнт оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах 

К7: 
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де 365 – кількість діб у році; L – загальна кількість ліжок; 
 

 
До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльніс-

тю закладу охорони здоров’я, які можуть бути віднесені до конкретної послуги з охо-

рони здоров’я 

  

оплата праці загальновиробничого персоналу за час виконання послуги розраховується 
як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток 

Заробітна плата загальновиробничого персоналу розраховується шляхом множення за-
робітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий кое-

фіцієнт 
Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпус-
ток на заробітну плату загальновиробничого персоналу. Відсоток резерву відпусток ви-

значається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального рі-
чного фонду оплати праці 

  

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розраховується 
шляхом множення оплати праці загальновиробничого персоналу за час виконання пос-
луги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

  

експлуатаційні витрати виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розпо-
діляються пропорційно площам приміщень для надання послуг з охорони здоров’я та 
площам орендованих приміщень. Розрахунки проводяться шляхом множення заробіт-
ної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. 
Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавст-

ва 
  

інші загальновиробничі витрати розраховуються шляхом множення заробітної плати 

медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. До інших 
загальновиробничих витрат входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, 

охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчасти-

ни, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги санстанції. 
 

Рис. 2. Склад загальновиробничих витрат 
 

коефіцієнт фонду оплати праці загальновиробничого персоналу по перебуван-

ню К9: 

З0 

 

коефіцієнт інших прямих витрат послуг по перебуванню К8: 
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До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямо-

вані на обслуговування закладу охорони здоров’я 

  

оплата праці адміністративного персоналу за час виконання послуги розраховується 
як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток 

Заробітна плата адміністративного персоналу розраховується шляхом множення заро-
бітної плати медичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефі-

цієнт 
Резерв на оплату відпусток розраховується шляхом множення відсотка резерву відпу-
сток на розмір заробітної плати адміністративного персоналу. Відсоток резерву від-

пусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпус-
ток до загального річного фонду оплати праці 

  

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розрахову-
ється шляхом множення оплати праці адміністративного персоналу за час виконання 
послуги на відсоток відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 
  

інші адміністративні витрати розраховуються шляхом множення заробітної плати ме-
дичного персоналу за час виконання послуги на розрахунковий коефіцієнт. До інших 
адміністративних витрат входять витрати на програмне забезпечення, пожежну і 

сторожову охорону 

 
Рис. 3. Склад адміністративних витрат 

 

коефіцієнт експлуатаційних витрат по перебуванню К10: 

 
коефіцієнт інших загальновиробничих витрат по перебуванню К11: 

 
коефіцієнт фонду оплати праці адміністративного персоналу по перебуванню 

К12: 

 
коефіцієнт інших адміністративних витрат по перебуванню К13: 

 
Розрахунок вартості послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі впродовж 

однієї доби оформлюється за відповідним зразком. 
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Заключним етапом в розрахунку вартості медичної послуги є розрахунок 
вартості послуги по харчуванню, який проводиться на одного пацієнта за 
один день перебування в лікарні за такою формулою 

 
де Vх – вартість послуги по харчуванню; Sх – виробнича собівартість послуги 

по харчуванню; Nх – адміністративні витрати для виконання послуги по ха-
рчуванню. 

Для послуг по харчуванню необхідно визначити розрахункові коефіцієнти. Для 
цього можна використати коефіцієнти для розрахунку вартості послуги по пере-
буванню. 

Після визначення трьох складових вартості медичної допомоги вони су-
муються та оформлюються за відповідним встановленим зразком у Методиці. 

Отже, затвердження на державному рівні даної Методики є вкрай необ-

хідним, тому що її запровадження дозволить встановлювати вартість медич-

ної допомоги, що надається лікувально-профілактичними державними та ко-

мунальними закладами охорони здоров'я для кожного лікувального закладу, 
виходячи з конкретних умов надання послуг, дозволить раціонально викори-

стовувати бюджетні кошти та покращить результати фінансово-

господарської діяльності закладів охорони здоров'я.  
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