
Розробка методик оцінки вартості соціальних послуг: досвід Російської 

Федерації 

Розглядаючи питання про визначення вартості соціальних послуг, доцільним 

є звернення до світового досвіду, зокрема, Російської Федерації, з огляду на 

високий ступінь тотожності історичних передумов формування сучасної системи 

соціальних послуг, і, відповідно, існування схожих проблем при фінансуванні 

бюджетних витрат. 

Відповідно до концепції реформування бюджетного процесу в РФ, 

основними напрямами вдосконалення системи планування фінансів та виконання 

повноважень держави та місцевого самоврядування є [1]: 

- розвиток системи перспективного фінансового планування; 

- розвиток програмно-цільових методів бюджетного планування. 

Представлені пріоритетні завдання передбачають створення результативних 

принципів бюджетування. Однак, незважаючи на реформування бюджетної 

системи, в Росії все ще відсутні вбудовані механізми підвищення ефективності 

державних витрат. Переважаючий на даному етапі метод кошторисного 

планування (на основі індексації сформованих витрат за дробовими позиціями 

бюджетної класифікації) має ряд недоліків: 

- відсутність стимулів до скорочення витрат та економії бюджетних коштів; 

- відсутність зв'язку обсягу фінансування з конкретними результатами 

діяльності, оскільки за діючої системи фінансується факт існування об'єкта 

фінансування, а не обґрунтовується необхідність витрат для досягнення 

конкретних суспільних результатів. 

Тому одержувачі бюджетних коштів в рамках здійснення своєї діяльності 

повинні максимально ефективно витрачати бюджетні ресурси. Дані цілі 

передбачається досягти наступним шляхом: 

- розробка стратегії витрачання бюджетних коштів виходячи з 

довгострокових тенденцій; 



- підвищення результативності витрачання бюджетних коштів (витрати 

бюджетів всіх рівнів повинні бути орієнтовані на досягнення кінцевого результату 

найбільш ефективним способом); 

- підвищення рівня середньострокового планування; 

- збільшення ступеня самостійності та відповідальності головних 

розпорядників (розробка та впровадження методів і процедур оцінки якості 

фінансового менеджменту на відомчому рівні, розвиток внутрішнього аудиту, 

зміцнення фінансової дисципліни); 

- забезпечення прозорості та ефективності закупівель для державних і 

муніципальних потреб. 

Починаючи з 2005 року перед контрольними органами було поставлено 

завдання виявляти в ході перевірок не тільки нецільове використання бюджетних 

коштів, порушення бюджетного, цивільного і трудового законодавства РФ, а й 

здійснювати оцінку ефективності використання бюджетних коштів. Проте на 

даний час така оцінка контрольними органами проводиться не завжди. Причиною 

є відсутність методики перевірки ефективності витрачання бюджетних коштів. 

При цьому фінансовий контроль незначною мірою зачіпає питання ефективності 

використання бюджетних засобів та якості фінансового менеджменту, а його 

результати практично не використовуються при формуванні бюджетів та 

прийнятті управлінських рішень. Отже, найближчим часом при проведенні заходів 

фінансового контролю дії контрольних органів більшою мірою будуть спрямовані 

на виявлення фактів неефективного та нерезультативного використання 

бюджетних коштів, а в державному секторі буде організована ефективна система 

аудиту результативності бюджетних витрат. 

Таким чином, на сьогоднішній день одна з актуальних проблем у сфері 

державних фінансів - реформування бюджетного процесу, який передбачає 

ефективне і раціональне використання бюджетних коштів не тільки при розробці 



стратегічних державних програм, а в першу чергу при їх реалізації учасниками 

бюджетного процесу. 

В умовах кошторисного планування при підготовці проекту бюджету в 

заявках, що поступають від галузевих органів виконавчої влади, потреби у 

фінансуванні ґрунтуються, як правило, на коригуванні обсягів бюджетних коштів, 

виділених у попередньому році, а не на кількісно вимірюваних, соціально 

значущих, фактичних та очікуваних результатах витрачання бюджетних коштів. 

Діюча система обліку, звітності і контролю виконання бюджету носить 

витратний характер, тобто дозволяє оцінювати головним чином правомірність 

витрачання бюджетних коштів, а не результативність їх використання. 

Застосовуючи зазначені методи оцінки бюджетних статей, органи влади 

діють у рамках витратного підходу до складання бюджету (input budgeting), який 

характеризується таким методом планування і розподілу ресурсів, при якому 

зв'язок між ресурсами і прямими результатами їх використання, включаючи 

результати діяльності державних установ, дуже слабкий, тобто витратне 

бюджетування орієнтоване насамперед на наявні ресурси. У свою чергу, 

бюджетування, орієнтоване на результат (performance budgeting), за основу має 

стратегічні цілі і тактичні завдання, очікувані соціально-економічні результати 

діяльності державних організацій (міністерств і відомств). Це здійснюється за 

допомогою мобілізації ресурсів через відповідні програми. Крім того, відправною 

точкою бюджетування, орієнтованого на результат, є визначення прямих і 

кінцевих результатів витрачання бюджетних коштів та показників, на підставі 

яких можна судити про ступінь досягнення поставлених цілей [2]. 

Впроваджуючи результативні принципи фінансування повноважень держави і 

місцевого самоврядування, органи влади повинні послідовно вирішувати ряд 

взаємопов'язаних завдань, у тому числі: 

- має бути розроблена система показників, що описує і характеризує якість і 

обсяг виконання повноважень держави і місцевого самоврядування; 



- має бути встановлений стійкий зв'язок між обсягом та якістю виконання 

повноважень держави та місцевого самоврядування; 

- має бути оцінені абсолютне і маржинальне значення вартості виконання 

повноважень, що забезпечує досягнення заздалегідь визначеного обсягу і якості 

результату їх реалізації. 

Абсолютне вирішення зазначених вище завдань на практиці неможливо. Це 

пов'язано як з обмеженнями, сформованими в ході багаторічної історії 

функціонування традиційної для Росії системи державного та муніципального 

управління, так і складною сутністю орієнтованої на результат системи 

бюджетування. Однак частину зі згаданих вище завдань можна вирішити вже на 

поточному етапі реформування бюджетного процесу. 

Згідно з новим законодавством як суб'єктами РФ так і муніципальними 

утвореннями повинні плануватися середньострокові бюджети на три роки, в 

основу оцінки яких покладено переважно результативні принципи. Крім цього, 

виконавчі органи влади та підвідомчі установи повинні чітко визначити перелік 

послуг, що ними надаються відповідно до покладених повноважень, і визначити 

кінцеві результати їх реалізації. Тією чи іншою мірою зазначені вище умови 

виконані практично у всіх регіонах Росії. Однак рівень їх практичного 

впровадження залежить від безлічі чинників, серед яких найбільшої актуальності 

набуває проблема визначення справедливої вартості наданих бюджетних послуг. 

Зазначена проблема багатогранна і обумовлена тим, що на відміну від 

вбудованих ринкових механізмів формування цін на більшість послуг в 

комерційному секторі, на вартість бюджетних послуг ринкові чинники впливають 

істотно менше. Це пов'язано з тим, що держава та муніципалітети приймають на 

себе зобов'язання надавати послуги в тих сферах, які або чітко відносяться до 

функцій держави, або не володіють достатнім ступенем комерційної 

привабливості, або мають високе суспільне значення. Ці умови визначають, з 

одного боку, високий ступінь монополізації даної сфери, а з іншого - повинні бути 



суттєво знижувати зростання вартості з метою зниження податкового та 

споживчого навантаження на суспільство. 

Отже, одну з ключових функцій в процесі результативного бюджетування 

виконує система державних та муніципальних послуг, адже, по суті, 

повноваження органів виконавчої влади відображають процес надання послуг та 

реалізації продукції. Тому представлені завдання нової системи бюджетування 

трансформуються в два взаємопов'язані процеси: ідентифікація державних і 

муніципальних послуг (бюджетних послуг) та оцінка вартості їх реалізації. Згідно 

з нормативним визначенням, бюджетна послуга – це правовідносини, що 

виникають між виконавцем та одержувачем державної або муніципальної послуги 

на підставі завдання, що виражаються у здійсненні обов'язкових дій і прийнятті 

певних рішень у межах надання послуги, що тягнуть правові наслідки. З 

представленого визначення сутності бюджетної послуги можна зробити висновок, 

що органи державної та місцевої влади приймають на себе зобов'язання щодо 

надання послуги, в той час як одержувач послуги повинен мати можливість 

придбати її за власні кошти або за рахунок коштів бюджету. При цьому істотна 

частина бюджетних послуг надається на умовах співфінансування [3]. 

Також можна виділити одне з найбільш спірних питань у вирішенні завдань 

оптимізації бюджетних витрат - це оцінка вартості бюджетних послуг, іншими 

словами - процес ціноутворення, який є важливим важелем фінансового 

регулювання держави. Незважаючи на зазначені вище недоліки витратного 

підходу до ціноутворення, перехід на результативні принципи бюджетування, тим 

не менш, не має на увазі відмову від характерного для державних і муніципальних 

послуг витратного методу ціноутворення, тому що природа і сутність цього виду 

послуг формує ряд умов, які обмежують застосування ринкових методів 

формування вартості. Одним з них є відсутність або обмежений доступ до 

ринкових аналогів, а також різна ступінь впливу на ціну з боку одержувача і 

надавача послуг. 



У зв'язку із зазначеними вище умовами, в яких реалізується ціноутворення 

бюджетних послуг, можна виділити наступні етапи даного процесу: 

- аналіз нормативно-правової бази, що регламентує порядок надання і 

фінансування послуги; 

- вибір методу оцінки показників вартості простих послуг; 

- підготовка вихідних даних для розрахунку вартості простої послуги; 

- оцінка вартості простих послуг, що забезпечують надання комплексної 

послуги; 

- розрахунок повної вартості комплексної послуги. 

Останні етапи тісно пов'язані з процесом декомпозиції бюджетної послуги на 

підпроцеси, які умовно можна назвати простими послугами (subservice). Проста 

соціальна послуга - елементарна, неподільна послуга, що має кінцевий результат. 

Найчастіше всього сутність простої послуги не має кінцевої цінності для 

споживача. Однак, з аналітичної точки зору, а також в управлінських процесах цей 

вид послуг має істотне значення. Відповідно до визначення, проста послуга 

соціальної спрямованості є або ресурсом для надання іншої простої послуги, 

підпроцесом виконання комплексної послуги, або кінцевим результатом для 

споживача, у разі, якщо кінцевий результат простої послуги соціальної 

спрямованості збігається з кінцевим результатом комплексної послуги. 

При цьому комплексна соціальна послуга (comprehensive service) являє собою 

набір простих послуг, що мають самостійне значення, кінцевий результат для 

споживача і певну вартість, що закінчуються або досягненням вимірюваного 

результату, або закінченням проведення певного етапу послуги. 

Показник повної вартості комплексної послуги соціальної спрямованості 

визначається на основі підсумовування показників вартості простих послуг, які 

забезпечують надання відповідної комплексної послуги: 

 



де  - повна вартість i-ої комплексної послуги 

 - вартість j-ої простої послуги, яка забезпечує надання i-ої комплексної 

послуги 

n - кількість простих послуг, які забезпечують надання i-ої комплексної 

послуги 

 

Згідно загальновизнаним підходам до оцінки вартості будь-якого об'єкту 

можна виділити ряд методів у рамках витратної та порівняльної концепцій. Так, 

існують наступні методи оцінки вартості простих послуг: 

- оцінка з використанням нормативів вартості одиниці послуг (на основі 

собівартості); 

- оцінка з використанням методу ринкової екстракції (на основі ринкових 

цін); 

- оцінка з використанням даних про фактичні обсяги наданих послуг і даних 

про фактично сформовану вартість цих послуг. 

Необхідно відзначити, що виходячи з логіки використовуваних підходів, 

точність оцінки збільшується при синтезі декількох методів аналізу. Метод, 

заснований на використанні нормативів вартості, дозволяє встановити ціну на 

рівні не нижче беззбиткового і знижує ризик перехресного субсидування 

бюджетних послуг. Метод, заснований на ринковій екстракції, дозволяє наблизити 

оцінку до зваженої справедливої вартості, що створює конкурентні умови між 

агентами, які надають визначені види послуг у приватному і державному секторах. 

Останній з перелічених методів дозволяє зберегти стійкість вже створеної системи 

реалізації бюджетної послуги за умови, що її функціонування визнано 

ефективним. 

Залежно від застосованого для оцінки методу, вихідними даними для оцінки 

вартості простих послуг, що забезпечують надання комплексної, є: 



- дані статистичної, фінансової та оперативної звітності, наявні в органах 

виконавчої влади, в органах державної статистики, в муніципальних установах, 

підприємствах та в інших одержувачів бюджетних коштів. Окремі дані, відсутні в 

офіційній статистиці, можуть бути отримані в результаті спеціальних 

інформаційних запитів або визначені експертним шляхом; 

- дані дослідження ринку надання послуг (у випадку, якщо подібна або 

аналогічна послуга надається за рахунок інших джерел фінансування (бюджетів 

інших рівнів, коштів населення тощо)); 

- дані (фактичні і прогнозні) про чисельність контингенту потенційних 

одержувачів послуг. Джерелами фактичних і прогнозних даних про контингенти 

одержувачів послуг є статистична інформація про контингент одержувачів тієї чи 

іншої послуги в органах статистики, або необхідні дані визначаються на основі 

розрахунків і експертних оцінок; 

- дані про натуральні обсяги фактично наданих послуг; в якості даних про 

обсяги наданих послуг використовуються дані суб'єкта надання послуг, або 

визначаються експертним шляхом; 

- фактичні дані про оплату послуг та структуру їх вартості - формуються на 

основі існуючої фінансової звітності за галузями, які надають відповідні послуги; 

групування витрат проводиться з урахуванням економічної класифікації видатків 

бюджету; 

- прогнози темпів зростання (скорочення) окремих показників структури 

вартості (собівартості) послуг тощо - визначаються виходячи з параметрів індексу-

дефлятора. 

Крім зазначених вихідних даних, додатковими способами для оцінки рівня 

потреби в наданні бюджетних послуг можуть використовуватися наступні 

інструменти: 



- вивчення громадської думки потенційних споживачів послуг з питань 

надання послуг, включаючи проведення соціологічних опитувань і окремих 

досліджень потреб незалежними експертами; 

- опитування та аналіз думки про ступінь задоволеності бюджетними 

послугами з числа респондентів, які є потенційними споживачами послуг; 

- використання даних про обсяги незадоволених потреб населення відповідно 

до надісланих до органів виконавчої влади скарг, заяв і пропозицій; 

- аналіз змісту і частоти звернень до органів виконавчої влади потенційних 

споживачів послуги; 

- оцінка інтенсивності використання суспільних благ, отриманих 

потенційними споживачами послуг (побічно свідчить про затребуваність 

конкретної послуги); 

- оцінка показників динаміки попиту на послуги та їх індексація за 

результатами експертних висновків. 

Розглянемо детальніше три зазначені методи оцінки вартості бюджетної 

послуги соціальної спрямованості. 

► Оцінка з використанням нормативів вартості одиниці послуг. 

Як вже зазначалося, логіка даного методу обумовлює необхідність 

декомпозиції послуги. При цьому, для проведення оцінки вартості простих послуг 

необхідно провести розрахунок нормативної вартості послуг. Розрахунок 

нормативної вартості простої послуги слід проводити виходячи з вартості 

необхідних для надання послуги фінансових та матеріальних ресурсів. 

З метою виявлення вартості необхідних для надання простої послуги 

фінансових та матеріальних ресурсів необхідно: 

- класифікувати витрати на прямі і накладні; 

- виділити необхідні і обґрунтовані витрати на оплату праці основного 

персоналу; нарахування на оплату праці основного персоналу; витрати на 

матеріали, що споживаються в процесі надання простої послуги; господарські 



витрати, безпосередньо пов'язані з наданням простої послуги; грошові виплати і 

вартість допомоги в натуральній формі, безпосередньо пов'язані з наданням 

простої послуги; інші витрати, необхідні для надання простої послуги; 

- визначити загальні витрати суб'єкта надання послуги (фонд оплати праці 

адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу; нарахування на фонд 

оплати праці адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу; 

господарські витрати, витрати на відрядження та службові роз'їзди 

адміністративно-управлінського персоналу; витрати на м'який інвентар у 

допоміжних підрозділах, амортизація будівель, споруд та інших основних фондів; 

інші поточні витрати відповідно до ст. 264 розділу 25 Податкового кодексу 

Російської Федерації), які не можуть бути безпосередньо віднесені до жодної з 

надаваних простих послуг, і оцінити величину непрямих витрат. 

 

де  – прямі витрати, пов'язані з наданням j-ої простої послуги 

 – накладні витрати, пов'язані з наданням j-ої простої послуги 

 – фонд розвитку для надання j-ої простої послуги 

 

 

де  – заробітна плата основного персоналу, який безпосередньо бере 

участь у наданні j-ої простої послуги 

 – нарахування на заробітну плату основного персоналу, який 

безпосередньо бере участь у наданні j-ої простої послуги 

 – матеріальні витрати, безпосередньо пов'язані з наданням j-ої простої 

послуги 

 – господарські витрати, безпосередньо пов'язані з наданням j-ої простої 

послуги 



 – грошові виплати і вартість допомоги в натуральній формі, пов'язані з 

наданням j-ої простої послуги 

 – інші прямі витрати, безпосередньо пов'язані з наданням j-ої простої 

послуги 

 

Необхідно відзначити, що деякі з представлених елементів простих витрат 

мають досить складну внутрішню структуру. 

Наприклад, заробітна плата персоналу, який безпосередньо бере участь у 

наданні послуги, повинна враховуватися тільки в тій частині, яка пов'язана з 

наданням аналізованої послуги, що є досить непростим завданням. Оцінку такої 

величини можна провести за наступною формулою: 

 

 – середній місячний розмір оплати праці основного персоналу, який 

безпосередньо бере участь у наданні j-ої простої послуги 

 – норматив витрат робочого часу на надання j-ої простої послуги (у разі 

відсутності нормативів - експертна оцінка фактичного робочого часу на надання j-

ої простої послуги). 

 

Матеріальні витрати, безпосередньо пов'язані з наданням простої послуги, 

визначаються як сума витрат на придбання кожного конкретного з 

використовуваних витратних матеріалів. У матеріальні витрати включаються 

витрати на придбання медикаментів, миючих і дезінфікуючих засобів, витратних 

матеріалів, харчування в обсязі і номенклатурі, які забезпечують виконання 

стандартів надання послуги. Розрахунки вартості кожного з компонентів 

матеріальних витрат базуються на підставі нормативів їх витрат відповідно до 

загальних і галузевих правових актів Російської Федерації, суб'єкта або 

муніципалітету та відомчих інструктивно-методичних нормативних актів, а також 



на підставі даних Держкомстату Росії про вартості компонентів матеріальних 

витрат в середньому по суб'єкту за минулий рік з коригуванням до затверджених 

індексів-дефляторів планового періоду. 

Господарські витрати, безпосередньо пов'язані з наданням простої послуги, 

визначаються як сума витрат на амортизацію, придбання комунальних послуг, 

орендних платежів, витрат на капітальний і поточний ремонт, які відносяться до 

приміщень, що безпосередньо беруть участь у наданні послуги, а також витрат на 

придбання транспортних послуг, пов'язаних безпосередньо з наданням послуги, 

витрат на придбання канцелярських товарів та інвентар, використовуваний 

основних персоналом. Дані щодо компонентів господарських витрат визначаються 

згідно нормативів і стандартів надання відповідних послуг, відображених у 

загальних і галузевих правових актах Російської Федерації, суб'єкта, 

муніципалітету та відомчих інструктивно-методичних нормативних актах, а також 

на підставі даних фактично сформованої вартості комунальних послуг, оренди, 

здійснення робіт з капітального та поточного ремонту, збільшених на індекс 

зростання цін в плановому періоді, а також середньостатистичних цін (за даними 

Держкомстату або муніципальної статистики) на оренду транспорту (у розрахунку 

на норматив часу його використання з врахуванням простою), канцелярські товари 

та інвентар. 

Грошові виплати в натуральному вираженні визначаються на основі 

стандартів і нормативів здійснення відповідного виду виплат і допомог відповідно 

до чинного галузевого законодавства Російської Федерації, суб'єкта і 

муніципалітету. 

Очевидно, що окрім прямих витрат, на кінцеву вартість бюджетної послуги 

істотний вплив мають накладні витрати. Відповідно до загальноприйнятої бази 

розподілу загальних витрат на послуги в якості частки накладних витрат 

конкретної послуги можна визначити частку витрат на заробітну плату основного 



персоналу. Отже, накладні витрати бюджетної послуги можуть оцінюватися 

наступним чином: 

 

 

де  – загальні витрати i-го суб'єкта, що забезпечує надання j-ої простої 

послуги 

 – фонд оплати праці основного персоналу i-го суб'єкта, що забезпечує 

надання j-ої простої послуги 

 

На рівні адміністрації розподілити непрямі витрати між окремими послугами 

можна такими способами: 

- пропорційно затратам робочого часу, на основі графіків роботи, 

хронометрування або опитування співробітників; 

- відповідно до частки фонду заробітної плати установи (підприємства) в 

загальному обсязі фонду заробітної плати всіх муніципальних установ 

(підприємств); 

- відповідно до частки прямих видатків установи (підприємства) у загальному 

обсязі прямих витрат всіх муніципальних установ (підприємств); 

- відповідно до частки персоналу, що працює в установі (на підприємстві), в 

загальній чисельності працівників, зайнятих в муніципальних установах (на 

підприємствах). 

Загальні витрати суб'єкта, що забезпечує надання послуги, визначаються як 

частина сукупних витрат суб'єкта, яка не може бути віднесена до прямих витрат на 

надання жодної з послуг (у рамках відповідного суб'єкта). До загальних видатків 

суб'єкта відносяться: 

 



де  – фонд оплати праці адміністративно-управлінського та допоміжного 

персоналу i-го суб'єкта 

 – податки i-го суб'єкта (у тому числі соціальний податок, податок на 

майно, податок на землю, податок на транспорт) 

 – амортизація i-го суб'єкта 

 – комунальні витрати i-го суб'єкта 

 – витрати на оренду i-го суб'єкта 

 – витрати на поточний ремонт i-го суб'єкта 

 – витрати на підвищення кваліфікації персоналу i-го суб'єкта 

 – витрати на відрядження i-го суб'єкта 

 – витрати на транспорт і зв'язок i-го суб'єкта 

 – інші загальні витрати i-го суб'єкта 

 

Дана оцінка вартості бюджетної послуги заснована на методі ABC (activity-

based costing). Всі витрати розділені за джерелами їх виникнення і релевантністю 

до конкретної послуги і суб'єкту її надання. 

При цьому використання даного методу є необхідним для оцінки мінімальної 

вартості послуги, яка забезпечує довгострокову стійку беззбитковість її існування, 

тому що враховує інвестиційну складову ціни. 

► Оцінка з використанням методу ринкової екстракції 

Метод ринковий екстракції при оцінці вартості бюджетних послуг 

застосовується у випадках, коли існуючі умови ринку характеризуються 

наявністю достатнього рівня конкуренції серед суб'єктів надання відповідного 

виду послуг в приватному секторі. 

Залежно від виду наданих простих послуг, метод ринкової екстракції може 

застосовуватися на основі двох альтернативних принципів: 

● оптимального співвідношення якості та вартості наданої послуги при 

відсутності стандартизованої технології надання відповідного виду послуги: 



 , 

де  – необхідна якість виконання j-ої послуги 

 – коефіцієнт співвідношення ціни і якості аналогічної послуги i-го 

суб'єкта (в приватному секторі) 

 

● мінімальної вартості при стандартизованої технології надання відповідного 

виду послуги: 

 

де  – ціна на аналогічну послугу i-го суб'єкта (в приватному секторі) 

 

Метод ринкової екстракції передбачає проведення маркетингового 

дослідження, що забезпечує вихідні дані для проведення оцінки вартості. В 

залежності від цілей оцінки та особливостей ринку досліджуваної послуги 

визначається глибина аналізу та вимоги до вихідних даних. Основними напрямами 

проведення маркетингового дослідження є наступні: 

- аналіз котирувальних заявок на базі проведених раніше запитів (у разі їх 

наявності); 

- аналіз конкурсної документації на основі проведених раніше запитів (в разі 

їх наявності); 

- аналіз цінових оферт і комерційних пропозицій суб'єктів, які надають 

відповідний вид послуг на основі різних джерел отримання інформації (польові 

дослідження, експертні висновки тощо). 

► Оцінка з використанням даних про фактичні обсяги наданих послуг і даних 

про фактично сформовану вартість цих послуг 

У випадку, коли на певний вид бюджетних послуг сформована ціна і 

виявлений стійкий взаємозв'язок між обсягом, якістю і ціною реалізованої послуги 



для суб'єкта, оцінка вартості послуги на конкретний період зводиться до 

корегування раніше визначеної вартості на різні чинники, серед яких можна 

виділити: інфляцію; зміну технології надання послуги (у тому числі зміна 

нормативів робочого часу, обсягів прямих виплат та розміру допомог тощо); зміну 

обсягу надання послуги у зв'язку зі зміною кількості реципієнтів або 

реструктуризацією попиту між приватним і державним секторами. 

У цьому випадку оцінка вартості послуг проводиться по кожній з послуг за 

такою формулою: 

 

де  – зміна у вартості j-ї послуги 

 

Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок, що запропоновані 

методи оцінки вартості бюджетної послуги не суперечать і багато в чому 

підтримують принципи результативного бюджетування. При цьому в якості 

рекомендацій до використання необхідно виділити те, що метод на основі 

нормативів вартості в теперішній час може бути використаний в якості бази для 

оцінки. Перехід до результативних принципів вимагає наявної статистики, на 

основі якої можна відстежити зміну обсягу та якості надання послуги в залежності 

від величини зроблених витрат. 

Пропоновані окремими регіонами методики розрахунків в багатьох випадках 

не відображають повної економічної вартості державних і муніципальних послуг. 

У російській практиці управління соціальними програмами враховуються, як 

правило, тільки прямі витрати, пов'язані з безпосереднім наданням послуги 

(грошові виплати, вартість благ, виданих у натуральній формі, заробітна плата 

працівників, зайнятих безпосереднім наданням послуги тощо) і вкрай рідко 

приймаються в розрахунок адміністративні витрати (пов'язані з керівництвом та 

організаційно-технічним забезпеченням процесу надання послуг). Це пов'язано з 

традиційною організацією бюджетного розподілу витрат. Разом з тим, розрахунок 



повної вартості бюджетних послуг соціальної спрямованості необхідний при 

використанні нових форм фінансування, таких як нормативно-цільове 

фінансування, цільова споживча субсидія, соціальне замовлення. Облік побічних 

(непрямих) витрат при розрахунку вартості послуг особливо важливий, якщо мова 

йде про соціальну сферу, де на адміністративні витрати припадає значна частка 

витрат надання послуги. Знати повну вартість послуги необхідно і для того, щоб 

оцінити ефективність її надання, вибрати оптимальний спосіб надання послуги, 

обґрунтувати заявки на фінансування. 

Зважаючи на розмаїття державних і муніципальних послуг, що надаються, 

універсальних рекомендацій з розрахунку їхньої повної вартості на сьогоднішній 

день не існує. Тому й рішення, які саме витрати повинні бути включені в 

розрахунок, приймаються в залежності від цілей і завдань, що стоять перед 

конкретною бюджетною установою. 

Серед практичних напрацювань в даному питанні особливої уваги заслуговує 

наступна методика розрахунків повної вартості соціальних послуг - у рамках 

державного контракту № 15 від 04.03.2008 р. з Управлінням соціального захисту 

населення Адміністрації Волгоградської області Фондом «Інститут економічних і 

соціальних досліджень» була розроблена методика та аналітичне супроводження 

розрахунків повної вартості соціальних послуг за результатами соціологічного 

дослідження «Відповідність бюджетних витрат регламенту надання соціальних 

послуг», реалізованого в березні - квітні 2008 р. [4]. 

Для розрахунку як фактичних обсягів, так і оптимальних стандартів 

адміністративних витрат щодо реалізації соціальних програм стосовно конкретної 

бюджетної установи може бути застосована методика розрахунку повної вартості 

соціальних послуг на основі сформованих бюджетних витрат на їх надання за 

минулий фінансовий рік. 

Основними принципами, якими доцільно керуватися при визначенні вартості 

соціальних послуг, визначено наступні: облік всіх фактично понесених витрат; 



розподіл прямих витрат, і після цього – адміністративних витрат; неприйнятність 

завищення вартості послуг внаслідок подвійного обліку витрат при калькуляції. 

Ключовими етапами в процесі здійснення розрахунків є: 

1. Аналіз процедури надання послуг. Аналіз процедури надання послуги 

необхідний для поділу процедури надання послуги на окремі види робіт, 

виконання яких може бути доручено різним фахівцям. На цьому етапі можуть 

бути застосовані такі методи збору емпіричних даних, як глибинні інтерв'ю та 

міні-групи з фахівцями різних функціональних напрямів діяльності соціального 

закладу, а також хронометраж операцій у формі інтервальних інтерв'ю для 

вивчення розподілу робочого часу співробітників на виконання різних трудових 

операцій. 

Використання даних методів дозволяє: 

- проаналізувати організаційну структуру соціального закладу (за допомогою 

проведення кабінетного дослідження, фокус-групових дискусій і глибинних 

інтерв'ю з фахівцями закладу); 

- визначити всі види діяльності і всі етапи технологічного процесу надання 

послуги, скласти схеми виробничого процесу (за допомогою проведення 

глибинних і інтервальних інтерв'ю з метою отримання даних про витрати 

робочого часу персоналу закладу). 

2. Вибір одиниці виміру наданих послуг. За одиницю вимірювання для всіх 

соціальних послуг, що надаються в соціальному закладі, можна прийняти руб. / 

ліжко-день. 

3. Виявлення витрат з надання послуг. Аналіз штатного розкладу 

співробітників установи дозволяє визначити: постійних працівників та 

співробітників, зайнятих неповний робочий день; співробітників, зайнятих у 

наданні однієї послуги, і співробітників, зайнятих у наданні декількох послуг (їх 

заробітна плата може бути віднесена до прямих трудових витрат);  співробітників, 

що виконують функції загального управління, допоміжного, обслуговуючого 



персоналу тощо (їх заробітна плата може бути віднесена до непрямих трудових 

витрат). 

Аналіз бухгалтерської, фінансової звітності проводиться з метою визначити: 

обсяги та цілі фінансування (бюджетні заявки, кошториси, розміри лімітів на 

поточний рік, відомості по витратах на продукти харчування); які витрати 

відносяться до надання окремих послуг; Виявлені витрати необхідно 

класифікувати на прямі та адміністративні, змінні та постійні. 

4. Розподіл витрат. Останній етап являє собою процес віднесення витрат до 

певних послуг, який складається з наступних процедур: вибір центрів обліку 

витрат (центри обліку витрат (cost centers) - організаційні одиниці (структурні 

підрозділи закладу), за якими доцільно накопичувати інформацію про 

витрати;виявлення прямих і адміністративних витрат на надання конкретних 

послуг;розподіл прямих витрат по послугах; вибір методів розподілу 

адміністративних витрат; підсумовування прямих і адміністративних витрат по 

послугах. Як уже зазначалося, у практиці державного та муніципального 

управління в даний час вартість бюджетних послуг не розраховується. Облік 

витрат здійснюється не по послугах, а по економічним статтям витрат. Наприклад, 

щодо соціальних послуг окремо враховується заробітна плата співробітників, що 

займаються наданням послуг, окремо - вартість наданих допомог, окремо - 

витрати на оплату житлово-комунальних послуг соціального закладу (причому 

облік витрат на ЖКП ведеться не відокремлено по відділах закладу, а по всьому 

закладу в цілому) тощо. У цьому зв'язку для включення у вартість послуги 

заробітної плати співробітників, які обслуговують послугу, необхідно визначити 

для кожного співробітника кількість робочого часу, витраченого на роботу з 

надання окремих послуг. Помноживши цей час на ставку заробітної плати 

працівника, можна отримати суму витрат, що включається у вартість послуги. 

Структуру вартості соціальних послуг можна представити у вигляді такої 

схеми (див. рис.1): 
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Рис.1. Структура вартості соціальних послуг 

Процес розрахунку вартості соціальних послуг можна розділити на окремі 

етапи: 

1. Збір первинної інформації. Методи збору первинної інформації: 

- аналіз штатного розкладу, даних про витрати бюджетних асигнувань за 

минулий рік; 

- проведення інтерв'ювання персоналу закладу соціального обслуговування 

(інтервальні інтерв'ю). 

Для отримання більш повної і детальної інформації проводиться мозковий 

штурм і заповнюються попередні розрахункові форми. Для більш точного обліку 

робочого часу співробітників соціального закладу слід проводити хронометраж 

операцій, які виконуються в процесі надання кожної послуги. 

Здійснення інтерв'ювання, що представляє собою опитування респондентів за 

заздалегідь розробленими бланками, проводиться з метою вивчення розподілу 

часу конкретного співробітника на виконання операцій протягом робочого дня. 

Для цього співробітник закладу послідовно фіксує у відповідному бланку 

виконання своїх трудових функцій та їх тривалість. 

В цілому інтерв'юванням слід охопити якомога більше фахівців, які займають 

певні посади. Рекомендований обсяг вибірки: 3-5 фахівців однієї посади, якщо 

менше не передбачено штатним розкладом та/або укомплектованістю штату. 

Кожен з цих співробітників повинен заповнювати заздалегідь розроблену форму 

тричі протягом трьох робочих днів. Причому бажано, щоб ці дні були розподілені 

протягом одного-двох тижнів (наприклад, понеділок, середа, п’ятниця) залежно 

від терміну проведення розрахунків. 

Зібрані таким чином дані будуть відображати робочий день кожного фахівця і 

технічного працівника, що дозволить відтворювати трудовий процес будь-якого 

співробітника установи в довільний момент часу. 



2. Складання кодифікатора соціальних послуг, що фактично надаються в 

соціальному закладі. 

3. Обробка первинної інформації, попередні розрахунки: 

- побудова схем надання конкретних соціальних послуг на основі інформації 

паспортів за групами соціальних послуг; 

- обробка інтервальних інтерв'ю. 

4. Консолідація зібраних даних: 

- уточнення технологічних схем на основі результатів обробки інтервальних 

інтерв'ю окремих фахівців; 

- розрахунок заробітної плати непрямого, обслуговуючого, технічного 

персоналу, відносять на конкретну послугу; 

- розрахунок і розподіл фактично зроблених витрат на конкретні послуги 

пропорційно площі приміщень; 

- розрахунок і розподіл на конкретні послуги адміністративних витрат. 

5. Розрахунок вартості конкретних послуг за формулою (формування 

тарифу на послугу): 

Рi.j=(Si.j+Bi.j+Аi.j+(Ri.j непрям+Ri.jобслуг+Ri.jосн)*12*Ку)/L/Т 

де Si.j - витрати на утримання і обслуговування приміщень з конкретної 

соціальної послуги за рік (руб.); 

Bi.j - фактичні річні бюджетні асигнування, що відносяться в повному обсязі 

або частково на конкретні соціальні послуги за відповідним кодом статті 

аналітичного обліку (руб.); 

Аi.j - адміністративні витрати, що відносяться на конкретну послугу (руб.); 

Ri.j непрям - оплата праці непрямого персоналу, що відносяться на 

конкретну послугу (руб./міс); 

Ri.jобслуг - оплата праці працівників, які обслуговують послугу (руб./міс); 



Ri.jосн - оплата праці основного персоналу, що відносяться на конкретну 

соціальну послугу пропорційно затратам робочого часу, розрахованого згідно з 

інтервальними інтерв'ю (руб./міс); 

12 - кількість розрахункових місяців на рік; 

Ку - коефіцієнт збільшення фонду оплати праці за рахунок надбавок, доплат і 

премій 

L - місткість соціального закладу (осіб), 

Т - кількість днів функціонування ліжка/місця за рік (наприклад, 332 ліжко-

дня). 

Таким чином, вартість конкретної соціальної послуги ij (Рi.j) у розрахунку на 

1 ліжко-день складається з наступних компонентів: 

Рi.j=(Si.j+Bi.j+Аi.j+(Ri.jнепрям+Ri.jобслуг+Ri.jосн)*12*1,99)/200/332 

При цьому для розподілу фонду оплати праці посади, представлені в 

штатному розкладі, слід розподілити по 4 групах: 

1. Персонал, побічно задіяний у наданні послуги (розподіл заробітної плати 

(Rнепрям) пропорційно кількості штатних одиниць в профільних структурних 

підрозділах); 

2. Персонал, що обслуговує послугу (розподіл заробітної плати (Rобслуг) 

пропорційно кількості послуг в групі - соціально-побутові, соціально-педагогічні 

тощо); 

3. Основний персонал, що безпосередньо бере участь у наданні послуги 

(розподіл заробітної плати (Rосн) відповідно витраченого робочого часу); 

4. Технічний персонал ((Rтехн), розподіл заробітної плати пропорційно площі 

приміщень, віднесеної до конкретної соціальної послуги). 

Операції з отриманими розрахунковими даними по кожній конкретній 

послузі вимагають подальшого обліку різних чинників, які класифікуються за 

характером впливу на внутрішні і зовнішні (див. рис.2). 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Чинники, що впливають на вартість соціальних послуг 

Внутрішні чинники, що впливають на вартість послуг, можна вважати 

чинниками якості послуги, детально визначених у відповідних державних 

стандартах і регламентах [5]. У зв'язку з цим при здійсненні розрахунків планової 

вартості послуг враховуються передбачувані витрати на оплату видатків, 

пов'язаних з підвищенням кваліфікації співробітників, а також з придбанням 

основних засобів. Результатом врахування впливу внутрішніх чинників стане 

повний облік витрат робочого часу і облік витрат на збільшення вартості основних 

засобів, що розподіляються пропорційно амортизаційних відрахувань. 

Коригування витрат із застосуванням поправочних коефіцієнтів на зовнішні 

чинники потрібно, насамперед, для забезпечення адекватності вартісних 

показників послуг у прогнозному періоді. У цьому зв'язку важливо врахувати 
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динаміку зростання цін на споживчі товари та послуги. Коригуванню за 

допомогою індексів-дефляторів, в першу чергу, піддаються такі витратні 

компоненти вартості, як придбання продуктів харчування, медикаменти, 

обладнання та будівельні матеріали [6, 7]. 

Запропонована методика може бути використана як приклад організації 

розрахунків будь-яких соціальних (бюджетних) послуг, тому що дозволяє гнучко 

реагувати на будь-які зміни їх вартісних і об'ємних складових. 

Таким чином, необхідність підвищення ефективності бюджетних витрат 

зумовлює значимість вартісних показників соціального обслуговування, і, 

зокрема, самої соціальної послуги як найважливішого інструменту управління. 

Вартісний еквівалент послуги дозволяє не тільки спрогнозувати майбутні витрати 

соціального закладу, а й сформувати базу для оцінки ефективності використання 

бюджетних коштів. Інформація про структуру вартості послуг, вивчення 

«поведінки» компонентів вартості по роках дає можливість своєчасно коригувати 

роботу соціального закладу. Зокрема, на підставі даних про частку 

адміністративних витрат можна судити про ефективність бюджетних витрат, 

виявити проблемні місця та внести зміни в роботу. Порівняльний аналіз структури 

вартості послуг по роках також може дозволити визначити масштаби економії та 

раціонального використання бюджетних коштів при збереженні якісної складової 

конкретної соціальної послуги. 

Особливості процесу надання соціальних послуг у Німеччині 

Надання соціальних послуг у Німеччині реалізується відповідно до 

соціального права в рамках «соціально-правового трикутника» з боку державних, 

приватних і інших постачальників послуг. Держава має головним чином залучати 

до участі вільних суб'єктів соціальних послуг, якщо є необхідність у наданні 

певних соціальних послуг. У цьому випадку діє принцип субсидіарності. 

Відповідно до нього державний суб'єкт соціальних послуг повинен, виходячи з 

власних заходів, визначити, чи підійдуть інші (недержавні) соціальні установи або 



служби для надання соціальних послуг. Станом на 2007 рік, у Німеччині 

налічувалося 11500 служб, з них близько 60% приватних, 38,5% благодійних і 

1,7% державних амбулаторних служб 
1
.  

Більша частина прямих соціальних послуг надається некомерційними 

організаціями від імені місцевих органів самоврядування. У цілому ці організації 

належать до так званих благодійних організацій (Wohlfahrtsverbände). Дві 

найбільші з них — це релігійні організації, які практично формують перший 

рівень надання послуг і мають статус «напівдержавних». Вони відповідають 

практично за дві третини будинків для людей похилого віку і інтернатів для людей 

з обмеженими можливостями й забезпечують надання близько 50 % всіх послуг у 

сфері допомоги молоді. Інші послуги в основному перебувають у віданні 

встановлених законом агентств, включаючи муніципальні «загальні соціальні 

послуги» (Allgemeine Soziale Dienste), що координують роботу на місцевому рівні 

з надання комплексної соціальної роботи 
2
.  

У Німеччині надання соціальних послуг з догляду за хворими ґрунтується на 

договірних відносинах, у які вступають місцеві соціальні органи, лікарняні каси й 

суб'єкти надання соціальної допомоги. На федеральному ж рівні приймаються 

правові акти, які регулюють рамкові умови для надання соціальних послуг:  

- закони, що регулюють виплату соціальної допомоги,  

- нормативи в сфері надання послуг,  

- типові договори на надання послуг і рекомендації з боку держави,  

- директиви Федерального комітету з догляду на дому.  

Ці документи регулюють базові умови щодо догляду, його тривалості та 

процедури схвалення з боку лікарняних кас, а також співпраці лікарів з 

амбулаторними службами й лікарнями. У них точно визначені приписи, що 
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стосуються кваліфікації персоналу служб з догляду за хворими та їх професійної 

освіти. Завдяки цьому лікарняні каси мають повноваження щодо визначення 

якості структури й допуску до надання соціальних послуг.  

Конкретна фінансова складова забезпечення догляду за хворими регулюється, 

у першу чергу, договірними відносинами, а не законодавством. Послуги, надані 

службами з догляду за хворими в рамках страхування на випадок необхідності 

постійного догляду, розраховуються по мірі їхнього надання особі, яка потребує 

такої допомоги.  

У Німеччині превалює державне фінансування. Органи муніципальної влади, 

які здійснюють певні види соціальних послуг, одержують часткову компенсацію з 

національної системи перехресного субсидування. Благодійні асоціації одержують 

фінансування або компенсацію за більшість наданих ними послуг з державних 

коштів. Дохід від контрактів з органами державної влади й компенсації за надані 

соціальні послуги з програм соціального страхування становлять близько 80 

відсотків їхнього загального доходу; ще 10 відсотків становлять додаткові 

державні гранти. Невелика частина витрат покривається внесками волонтерів (час, 

кошти)
 3
. 

Розмір допомоги, що одержує особа, яка потребує догляду, залежить від 

ступеня потреби в догляді. Догляд передбачає надання усіх послуг, які визначені в 

рамках страхування для забезпечення необхідного догляду.  

У 1994 році з прийняттям Закону про страхування догляду 

(Pflegeversicherungsgesetz) у Кодексі соціального забезпечення (Sozialgesetzbuch; 

SGB) з'явилася одинадцята книга (SGB XI), що започаткувала нову самостійну 

галузь у німецькому соціальному праві нарівні з медичним страхуванням 

(Krankenversicherung), страхуванням від нещасних випадків (Unfallversicherung), 

                                                 
3
 Инго Боде. Германия: социальные услуги // Положительный опыт предоставления социальных услуг в странах 

Юго-Восточной Европы. – Москва: МОТ, 2008. – С.71. 



пенсійним забезпеченням (Rentenversicherung) і страхуванням на випадок 

безробіття (Arbetslosenversicherung). 

У Німеччині проживає приблизно 2,4 мільйони осіб, які потребують догляду
4
. 

Відповідно до статті 14 «Закону про страхування догляду» (SGB XI) «особою, 

що потребує догляду» (pflegebedurftig) є кожен «хто через фізичне або психічне 

захворювання потребує допомоги для виконання звичайних, тобто необхідних у 

повсякденному житті, процедур», має потребу в догляді й має право на одержання 

коштів для цього. Інакше кажучи, цей той, хто не може себе обслуговувати. Тут 

маються на увазі такі процедури як самостійне вмивання, відвідування туалету, 

вдягання, їжа, покупка необхідних речей, утримування в чистоті свого місця 

проживання.  

Необхідно відзначити, що тут не йде мова про людей, наприклад, з 

переломом руки або ноги. Потреба в догляді має тривати мінімум 6 місяців. Лише 

в цьому випадку можна розраховувати на отримання коштів. Під захворюваннями 

закон має на увазі втрату кінцівок, захворювання і функціональні розлади опорно-

рухового апарата, функціональні розлади внутрішніх органів, розлади органів 

почуттів, порушення центральної нервової системи (порушення пам'яті й 

орієнтування), а також ендогенні психози, неврози або затримки в розумовому 

розвитку.  

Закон визначає, що допомога являє собою повне або часткове взяття на себе 

іншою особою виконання необхідних повсякденних звичайних і регулярних 

процедур або нагляд за виконанням цих процедур.  

Під звичайними й регулярними процедурами закон має на увазі:  

А) у частині особистої гігієни: умивання, душ, чищення зубів, причісування, 

гоління, відправлення природних потреб; 
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Б) у частині харчування - готування їжі або прийом їжі;  

В) у частині мобільності – підйом і відхід до сну, вдягання й роздягання, 

ходіння, стояння, підйом сходами, вихід з квартири й повернення до неї; 

Г) у частині ведення домашнього господарства – купівля необхідних речей, 

готування їжі, прибирання квартири, миття посуду, зміна й прання білизни й 

одягу;  

Стаття 15 «Закону про страхування догляду» (SGB XI) визначає так звані 

«ступені потреби в догляді» (Stufen der Pflegebedurftigkeit), відповідно до яких 

особи, які потребують догляду, одержують належні їм кошти.  

Перший ступінь потреби в догляді: особи, яким потрібна допомога при 

виконанні як мінімум двох процедур з однієї або декількох категорій (особистої 

гігієни, харчування й мобільності) як мінімум один раз у день і додатково кілька 

разів у тиждень при виконанні процедур з категорії «ведення домашнього 

господарства».  

Другий ступінь потреби в догляді: особи, яким потрібна допомога мінімум 

три рази в день у різний час доби при виконанні процедур з категорій «особиста 

гігієна», «харчування» і «мобільність» і додатково кілька разів у тиждень при 

виконанні процедур з категорії «ведення домашнього господарства».  

Третій ступінь потреби в догляді: особи, яким потрібна цілодобова допомога 

при виконанні процедур з категорій «особиста гігієна», «харчування» і 

«мобільність» і додатково кілька разів у тиждень при виконанні процедур з 

категорії «ведення домашнього господарства».  

У статті 43-а SGB XI зазначено, що для отримання коштів достатньо 

констатації, що особа, яка потребує догляду, відповідає вимогам, установленим 

для «Першого ступеня потреби в догляді».  

Витрати часу на догляд, що необхідні члену родини або іншій особі, яка не 

має спеціальної підготовки, для виконання процедур всіх чотирьох категорій 



(«особиста гігієна», «харчування», «мобільність» і «ведення домашнього 

господарства») визначаються в середньому за день і становлять:  

- для догляду за особами, що належать до «Першого ступеня потреби в 

догляді»: мінімум 90 хвилин, з них процедури категорій «особиста гігієна», 

«харчування», «мобільність» – більше 45 хвилин.  

- для догляду за особами, що належать до «Другого ступеня потреби в 

догляді»: мінімум три години (180 хвилин), з них процедури категорій «особиста 

гігієна», «харчування», «мобільність» – мінімум дві години.  

- для догляду за особами, що належать до «Третього ступеня потреби в 

догляді»: мінімум п'ять годин (300 хвилин), з них процедури категорій «особиста 

гігієна», «харчування», «мобільність» – мінімум чотири години. 

Механізм одержання коштів. Страховка на випадок догляду 

(Pflegeversicherung) і медична страховка (Krankenversicherung) – це не одне й теж. 

Але найчастіше вони перебувають під «одним дахом». Законом визначається, що 

кожна особа, що має медичну страховку в лікарняній касі обов'язкового 

медичного страхування (gesetzliche Krankenkasse), має платити внески за 

страховку на випадок догляду в тій же лікарняній касі. Особа, що має приватну 

медичну страховку, зобов'язана одержати приватну страховку по догляду.  

Особа, яка бажає отримати гроші по страховці з догляду, має звернутися в 

лікарняну касу з відповідною заявою. Без заяви і її наступного розгляду лікарняна 

каса не буде виділяти кошти. 

Гроші не виділяються автоматично. Спочатку має прийти експерт (Gutachter), 

що визначить «ступінь потреби в догляді». Відповідно до статті 18 закону, 

порядок визначення «ступеня потреби в догляді» наступний:  

1. Каси, що надають кошти з догляду (Pflegekasse), за допомогою медичної 

служби лікарняної каси перевіряють, чи дотримуються умови, необхідні для 

надання допомоги, і яка «ступінь потреби в догляді» має місце.  



2. Медична служба лікарняної каси (MDK) має обстежити, у яких умовах 

проживає особа, яка претендує на отримання коштів по догляду. Якщо ця особа 

відмовляється надати таку можливість, каса має право відхилити прохання 

відповідно до закону. Обстеження умов може бути скасовано як виняток, якщо на 

підставі представлених документів уже відомий результат медичного обстеження. 

Обстеження має проводитися повторно через певні проміжки часу. 

3. Медична служба за згодою особи, що претендує на отримання коштів, 

контактує з її лікарями й збирає інформацію й документи, необхідні для 

визначення потреби в догляді, у тому числі інформацію про колишні 

захворювання. 

4. Каси з догляду (Pflegekasse) й лікарняні каси (Krankenkasse) зобов'язані 

надавати Медичній службі необхідні для проведення експертизи документи й 

інформацію.  

5. Медична служба зобов'язана ознайомити касу, що виділяє кошти на догляд, 

з результатами своєї експертизи й рекомендувати заходи щодо реабілітації, види 

та обсяги процедур з догляду, а також індивідуальний план з догляду.  

Після подачі заяви особою, яка бажає отримати гроші по страховці з догляду, 

медична служба лікарняної каси (MDK) листом або по телефону призначає день і 

годину приходу експерта. Під час візиту необхідна присутність довіреної особи 

пацієнта. 

MDK повинна одержати точну інформацію про те, куди приходити, тобто 

знати фактичне місцеперебування особи-заявника, що потребує догляду. Це може 

бути будинок для людей похилого віку та інвалідів, притулок, інтернат, власний 

будинок або квартира заявника, або квартира родича, тобто те місце, де за даною 

особою буде здійснюватися догляд. Це необхідно для визначення «ступеня 

потреби в догляді». Критерії, якими керуються експерти MDK при оцінці «ступеня 

потреби в догляді», визначені законодавчо. 



Розмір коштів, що виділяється на догляд, залежить від того, де здійснюється 

такий догляд. У цьому зв’язку розрізняють три рівні фінансування догляду: догляд 

вдома (Pflegegeld), професійний догляд (Sachleistungen), стаціонарний догляд 

(stationare Pflege). 

Догляд вдома (Pflegegeld) виплачують, коли за заявником вдома доглядає 

родич або інша особа. 

Професійний догляд (Sachleistungen) виплачують, коли за особою, яка 

потребує догляду, вдома доглядає спеціально підготовлений фахівець (наприклад, 

зі спеціальної служби по догляду (Pflegedienst). 

Стаціонарний догляд (Stationare Pflege) виплачують, коли догляд 

здійснюється в спеціалізованому стаціонарі.  

Природно, що сума виділених коштів також залежить від «Ступеню потреби 

в догляді» (Pflegestufe), визначеного експертизою MDK.  

З 1 січня 2012 року в Німеччині розмір коштів по догляду становить в місяць 

(у євро) (див.: таблицю) 
5
. 

Рівні фінансування 

Перший 

ступінь потреби в 

догляді (Pflegestufe 

I) 

Другий 

ступінь потреби в 

догляді (Pflegestufe 

II) 

Третій 

ступінь потреби в 

догляді (Pflegestufe 

III) 

Догляд вдома 
235 

 

440 

 
700 

Професійний 

догляд 

450 

 
1100 1550 

Стаціонарний 

догляд 

1023 

 

1279 

 
1550 

 

У таблиці наведені максимальні суми. Якщо особа, яка потребує більше 

грошей для догляду, вона має використовувати власні кошти.  

Комбінація: догляд вдома плюс професійний догляд  

                                                 
5
 Hilfe für Pflegende Angehörige. Senioren-Fragen: Leistungen der Pflegeversicherung. – Інтернет-ресурс. – режим 

доступу «http://www.senioren-fragen.de/leistungen_pflegeversicherung.html» 

 



Часто мають місце ситуації, коли особа, яка потребує догляду, звертається по 

допомогу в службу по догляду (Pflegedienst) і одночасно одержує допомогу від 

родичів. У цьому випадку можливе одержання коштів як для професійного 

догляду (використовуються для оплати послуг служби по догляду), так і догляду 

вдома. У цьому випадку спочатку виплачуються гроші на професійний догляд. 

Їхній розмір не перевищує визначений законом ліміт для відповідного «ступеня 

потреби в догляді». Якщо витрачені всі виділені гроші на професійний догляд 

(Sachleistungen), то особа, яка потребує догляду, не має права претендувати на 

гроші по догляду вдома (Pflegegeld). Якщо ж витрачена лише частина 

Sachleistungen, то можна претендувати на часткову виплату Pflegegeld. 

Що це означає на практиці, пояснює такий приклад. Так, особа, яка 

задовольняє критеріям Pflegestufe II, використовувала лише 75 відсотків належної 

йому суми Sachleistungen (1100 євро), тобто 825 євро. Таким чином, залишилося 

ще 25 відсотків. Ці 25 відсотків можна взяти не з Sachleistungen, а з Pflegegeld. 25 

відсотків від 440 євро становлять 110 євро. Тобто, чим менше грошей витрачено 

на послуги служби з догляду, тим більше можна використовувати на догляд з боку 

родичів.  

Особа, яка потребує догляду, має право одержати допоміжне устаткування, 

що полегшує догляд за нею, наприклад, спеціальне ліжко. Як правило, каса 

оплачує найпростіше устаткування. Більш складне устаткування оплачується зі 

своєї кишені.  

Якщо особа, яка потребує догляду, потрапляє в лікарню або реабілітаційну 

установу, то каса перераховує кошти туди протягом усього часу перебування 

даної особи. 

Список використаних джерел 

1. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и 

качества управления государственными и муниципальными финансами в РФ в 



2006-2008 годах (одобрена распоряжением Правительства РФ 3 апреля 2006 г. 

№467-р) 

2. Гаврильева Т.Н. Методические подходы к определению стоимости 

бюджетных услуг здравоохранения // Регион: экономика и социология. - 2008. - № 

4. - С.273-285. 

3. Никифоров С.М., Стрелец О.А. Оценка полной стоимости бюджетных 

услуг в государственном и муниципальном управлении. – М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2006 

4. Перспективы создания методики расчета полной стоимости бюджетных 

услуг в стационарных социальных учреждениях - [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: – http://www.fund-research.ru/news/item/121 

5. ГОСТ Р 52142-2003. Социальное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг 

6. Письмо Минэкономразвития РФ от 17.03.1999г. №7-268 «Об индексах-

дефляторах цен» 

7. Письмо Минэкономразвития РФ от 26.09.2007г. «Уточненный прогноз 

основных показателей социально-экономического развития РФ до 2010 года» 

8. Фрауке Бускамп. Размышления и разработка законодательства в сфере 

оказания социальных услуг. – Доклад в рамках экспертной встречи. – Минск, 

17.06.2010. – 11 с. – Режим доступу «www.fpb-

belarus.org/news/exp_gr/mob_uh_na_domu.doc»  

9. Инго Боде. Германия: социальные услуги // Положительный опыт 

предоставления социальных услуг в странах Юго-Восточной Европы. – Москва: 

МОТ, 2008. – С.69-77. 

10. Hilfe für Pflegende Angehörige. Senioren-Fragen: Leistungen der 

Pflegeversicherung. – Інтернет-ресурс. – режим доступу «http://www.senioren-

fragen.de/leistungen_pflegeversicherung.html» 



11. Bode, Ingo. A new agenda for European charity: Catholic welfare and 

organizational change in France and Germany // Voluntas: International Journal of 

Voluntary and Nonprofit Organizations. – 2003. – 14(2). – Р. 205–225. 

12. Schaarschuch, Otto H-U. A new social service professionalism? The 

development of social work theory in Germany // International Journal of Social 

Welfare. – 1999. – 8(1). – Р. 38–46. 

13. Урядова програма реформування сфери соціальних послуг. – 16.11.2011. – 

Eckpunkte zur Umsetzung des Koalitionsvertrages für die Pflegereform. – Режим 

доступу. – 

«http://www.bmg.bund.de/fileadmin/dateien/Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/L

aufende_Verfahren/P/Pflegereform/Eckpunkte_Pflege.pdf». – 4 S.  

 

 


