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Анотація 
Мета дослідження. Виявити та систематизувати інновації при запро-
вадженні обов’язкового медичного страхування. 
Методологія. Авторами використано абстрактно-логічний метод і 
метод спостереження для формування теоретичних положень і висно-
вків; структурний метод, метод порівняння для аналізу фінансового за-
безпечення системи охорони здоров`я та дослідження розвитку медич-
ного страхування. 
Отримані результати. Автори узагальнили та структурували інно-
ваційні напрямки Концепції реформування фінансування галузі охорони 
здоров’я в Україні. Інноваційним окреслили наступне: відмова від фінан-
сування охорони здоров’я за показником «ліжко-день», створення єдино-
го Національного замовника медичних послуг, госпітальних округів, за-
твердження протоколів лікування, право вибору лікаря, гарантований 
пакет медичних послуг, реєстр пацієнтів. Обґрунтували принцип бага-
токанальності фінансування галузі охорони здоров’я, важливим ресур-
сом якого є добровільне медичне страхування. 
Цінність дослідження. Результати проведеного дослідження характе-
ризуються практичною та соціальною цінністю, оскільки визначають 
провідну та необхідну роль страховиків у системі охорони здоров’я. Ре-
алізація запропонованих авторами заходів має сприяти державно-
приватному партнерству, яке здатне забезпечити залучення додатко-
вих фінансових ресурсів до галузі охорони здоров’я. 
Ключові слова: гарантований пакет медичних послуг, госпітальний 
округ, національний замовник медичних послуг, обов’язкове медичне 
страхування, первинна медична допомога, реєстр пацієнтів, страхова 
медицина. 

 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-

ми чи практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку 
вітчизняної економіки однією з найгостріших проблем є стан і 
тенденції розвитку сфери охорони здоров’я. Досліджуючи про-
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блеми у сфері охорони здоров’я, багато науковців і практиків ак-
центують увагу на високих показниках загальної смертності, 
смертності від окремих причин, які значно перевищують показ-
ники країн Євросоюзу. За даними Держкомстату, щогодини по-
мирає 67 українців. Високі показники смертності зафіксовані са-
ме в працездатному віці. Смертність чоловіків у вікових групах 
25–44 роки майже у чотири рази перевищує смертність жінок 
аналогічного віку [1].  

Крім високої смертності країна має високий рівень захворю-
ваності на інфекційні та хронічні хвороби, у тому числі соціально 
небезпечні та соціально значущі (туберкульоз, ВІЛ/СНІД, онко-
логічні, серцево-судинні, вірусні тощо). За статистичними дослі-
дженнями, 10 % українців ведуть малорухомий спосіб життя, 
6,3 % мають нестачу фізичної активності. Такий спосіб життя 
домінує серед мешканців міст, і збільшується залежно від матері-
альної забезпеченості. Проблеми здоров’я значною мірою зумов-
лені незадовільною екологічною ситуацією, поглибленою наслід-
ками Чорнобильської катастрофи, деструктивними процесами в 
економіці. Такі показники здоров’я населення призводять до 
зниження продуктивності праці в країні, і, як наслідок, до змен-
шення величини валового внутрішнього продукту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.Вагомий внесок у 
розвиток теорії та практики медичного страхування зробили відомі 
вітчизняні вченіТ. Артюх, О. Гаманкова [5], М. Мних, О. Губар, О. 
Залєтов, С. Кондратюк, В. Єрмілов, В. Рудень, В.Нонко, Н. Нагай-
чук, К. Павлюк, Н. Ткаченко, В. Федосов. Віддаючи належне до-
робку вчених у цій сфері, варто зауважити, щомедичне страху-
вання вимагає постійного дослідження, зосередження уваги на 
інноваційних підходах до нього. 

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Останнім часом в Україні 
загострилися дискусії щодо запровадження обов’язкового медич-
ного страхування (ОМС). Порядок проведення ОМС визначаєть-
ся законодавством і координується державою. Воно характеризу-
ється тим, що всі громадяни, незалежно від статі, віку, стану 
здоров’я, місця проживання, рівня особистого доходу мають пра-
во на отримання медичних послуг. Це означає, що обов’язкове 
медичне страхування сприяє економічному й соціальному захис-
ту малозабезпечених верств населення та гарантує право кожного 
громадянина на якісну медичну допомогу. Кошти обов’язкового 
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медичного страхування є державною власністю. Сплата страху-
вальником внесків здійснюється у встановлених розмірах, їх мо-
жуть сплачувати як юридичні, так і фізичні особи. Частка кожної 
зі сторін залежить від конкретних економічних умов проведення 
такого страхування та вартості медичного обслуговування. Рі-
вень страхового забезпечення однаковий для всіх застрахованих. 
Держава забезпечує сталість системи страхування та є безпосере-
днім страхувальником для непрацюючої частини населення.  

Дослідження законопроектів і реформ, які відбуваються в 
Українів т.ч. у галузі охорони здоров’я, фокусуються на іннова-
ційних напрямкахвпровадження ОМС. «Основами законодавства 
України про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня» передбачено обов’язкове медичне страхування як форма со-
ціального захисту населення щодо охорони здоров’я, пов’язана з 
компенсацією витрат громадян на медичне обслуговування. За-
конодавством передбачено, що ОМС має здійснюватися на осно-
ві двох Програм – базової і територіальної. Базова Програма охо-
плює мінімально необхідний перелік медичних послуг для 
кожного громадянина. На основі базової Програми органами 
державного управління розробляються і затверджуютьсятерито-
ріальні Програми ОМС. Вони передбачають мінімальні обсяги 
медичної допомоги, що гарантовані державою [3]. Основами за-
конодавства передбачено створення Фонду обов’язкового медич-
ного страхування. Проте законодавчої бази обов’язкове медичне 
страхування так і не набуло. Протягом останніх двадцяти п’яти 
років було підготовлено не один законопроект щодо запрова-
дження обов’язкового медичного страхування, пройшли свою 
апробацію відповідні пілотні проекти, проте вони не були дове-
дені до логічного завершення.  

Формулювання мети і завдання дослідження.Актуальність, 
практична значущість і недостатнє висвітлення зазначеної про-
блематики обумовили вибір дослідження, визначили його мету, 
яка полягає у виявленні та систематизації інновацій при запрова-
дженні обов’язкового медичного страхування. Для досягнення 
цієї мети необхідно вирішити низку завдань. По-перше, потрібно 
розвинути теоретичні підходи запровадження ОМС в умовах по-
літичної нестабільності та економічної кризи. По-друге, необхід-
но виявити і охарактеризувати інноваційні інструменти, що мо-
жуть бути застосовані при запровадженні ОМС. По-третє, 
обґрунтувати напрямки вдосконалення фінансового менеджмен-
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ту в галузі охорони здоров’я на основі застосування інноваційних 
інструментів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів. В Україні, як і в 
більшості країн світу, охорона здоров’я визнана одним із пріори-
тетних напрямів державної діяльності, який має надзвичайно ва-
жливе соціальне, економічне та суспільне значення. Оскільки як-
ість медичного обслуговування та стан здоров’я населення 
залежать від рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я ма-
теріально-технічними, трудовими, фінансовими ресурсами та 
ефективності їх використання, ця система завжди потребує вели-
ких ресурсних вкладень[8]. 

Фінансування державної системи охорони здоров’я в країні 
здійснюється за рахунок загальних податків. В Україні кошти на 
фінансування охорони здоров’я, що збираються за рахунок зага-
льних податків, акумулюються у державному бюджеті та розді-
ляються на дві частини. Перша частина (менша) спрямовується 
на фінансування загальнодержавних програм і загальнонаціона-
льних медичних закладів, що перебувають у центральному під-
порядкуванні. Друга (більша) у вигляді медичної субвенції роз-
поділяється за встановленою Кабінетом Міністрів формулою між 
обласними бюджетами, районними бюджетами, бюджетами міст 
обласного значення, а починаючи з 2016 року – також між бю-
джетами об’єднаних територіальних громад. Система розподілу 
коштів між ними, передбачена Бюджетним кодексом, відповідає 
принципу солідарності, оскільки використовує єдиний для всієї 
країни фінансовий норматив бюджетної забезпеченості. Розпо-
рошення ресурсів поміж сотнями місцевих бюджетів (у 2016 їх 
793 – обласні, міські, районні бюджети та бюджети об’єднаних 
територіальних громад) разом із недосконалістю подальшого ро-
зподілу коштів між медичними закладами, нівелює це позитивне 
досягнення. З місцевих бюджетів гроші витрачаються на інфра-
структуру, а не на фактичні послуги для пацієнтів. В таких умо-
вах медичні заклади перетворюються на монополії і не мають 
стимулів до скорочення непотрібних потужностей чи підвищення 
ефективності та якості надання послуг.  

Протягом усіх років незалежності дискутуються питання про 
запровадження системи загальнообов’язкового медичного стра-
хування, що дозволило б використовувати для збору коштів над-
ходження від цільового страхового внеску. Однак спроби розро-
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бити відповідний закон та прийняти його були безрезультатними. 
Як свідчить сучасний міжнародний досвід, різновид моделі аку-
муляції коштів (соціальне страхування чи загальні податки) сам 
по собі не має критичного значення для ефективності роботи сис-
теми. У світі існує багато доказів як неефективності систем охо-
рони здоров’я, орієнтованих на соціальне страхування (напри-
клад, Росія), так і високої ефективності систем, джерелом фінан-
сування яких є загальні податки (наприклад, Велика Британія, 
Данія, Італія, Іспанія, Норвегія, Швеція). 

За різними джерелами, в Україні на медицину витрачається 
близько 3% коштів ВВП. Відсоток від ВВП є показником можли-
востей та уваги держави до галузі, але аж ніяк не показником ре-
ального фінансування. Державні видатки покривають близько 
половини всіх витрат на охорону здоров’я, а решту доплачують 
пацієнти з власних кишень. За даними дослідження 2016 р., тіль-
ки 10% респондентів оцінили якість медичної допомоги в Україні 
як позитивну — це найнижчий рейтинг у Європі. За таких умов 
система охорони здоров’я вимагає докорінної модернізації 
[2,с.85–87]. Щоб порівняти, скільки витрачають на охорону здо-
ров’я інші країни, розглянемо складену нами табл. 1.  

Таблиця 1  
ВИТРАТИ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ  

Країна Відсоток ВВП, % Сума з розрахунку на одну 
особу, доларів США 

Норвегія 9,6 9715
Швейцарія 11,5 9276
США 17,1 9146
Сінгапур 4,6 2507
ОАЕ 3,2 1569
Польща 6,7 895
Куба 7,2 603
Румунія 5,3 504
Білорусь 6,0 463
Україна 3,0 313

Джерело: складено авторами на основі даних [8]  

У США медична допомога одна із найдорожчих, і десятки мі-
льйонів людей не мають доступу до неї. На Кубі витративдвічібі-
льші, ніж в Україні, та в 15 разів менші, ніж у США, але рівень 
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медичної допомоги високий, доступність є, тривалість життя од-
на з найвищих у світі, а материнська та дитяча смертність – одна 
з найнижчих у світі.  

В умовах політичної, економічної нестабільності, актуальни-
ми постають питання пошуку в Україні нових джерел фінансу-
вання галузі охорони здоров’я. Реальною альтернативою є пере-
хід від системи бюджетного фінансування охорони здоров’я, що 
демонструє свою неефективність до нової, досконалішої бюдже-
тно-страхової моделі охорони здоров’я – системи страхової ме-
дицини, яка базується на принципах економічної і соціальної за-
хищеності середніх і малозабезпечених верств населення, гаранто-
ваності права кожного громадянина на якісну медичну допомогу. 
Практично всі країни світу, економічна система яких характеризу-
ється як соціально орієнтована ринкова економіка, тією чи іншою 
мірою використовують обов’язкове медичне страхування. 

Шлях до подолання економічної кризи лежить у площині 
проведення складних і довготривалих економічних реформ, 
які вимагають підтримки всього суспільства на основі зага-
льнонаціональної єдності та довіри до влади. З метою виве-
дення галузі з кризового станурозпорядженням Кабінету Міні-
стрів України (далі Кабмін) схвалено Концепцію реформи 
фінансування системи охорони здоров’я. Дана концепція 
передбачає переведення галузі охорони здоров’я на страхо-
ві засади [4].Міністерство охорони здоров’я підготувало закон 
«Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лі-
карських засобів»– це перший і головний закон реформи у галузі 
охорони здоров’я, що встановлює єдині для всіх умови та прави-
ла надання медичної допомоги.  

Першим етапом реформування галузі охорони здоров’я, 
відповідно до зазначеної Концепції, є запроваджен-
ня«первинного медичного страхування». Головною новацією 
при цьому вважається відмова від фінансування охорони здо-
ров’я за показником «ліжко-день» і перехід на фінансування 
відповідно до наданих сімейним лікарем послуг; можливість 
населеннюукладати прямі договори з усіма видами медич-
них закладів, які надають первинну медичну допомогу– з ам-
булаторіями, приватними практиками – усіма лікарськими за-
кладами, які є у територіальної громади.  

Заробітна плата лікаря за пропонованою концепцією бі-
льше не є фіксованою, вона залежать від кількості його пацієн-
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тів і тарифу, визначеного для певних категорій пацієнтів (реко-
мендована цифра – 2000 тис. пацієнтів).Тарифи залежать від 
віку пацієнта. Запропонований тариф у сумі 210 гривень на 
одну людину на рікє середнім тарифом. Він є удвічі більшим 
для дитини до 5 років, і для особи 65 років і старше. Встановлено 
і проміжні тарифи для дітей від 5 до 18 років [4]. Оператором 
бюджетних коштів, призначених для оплати наданих лікарями 
послуг, виступає не Фонд з ОМС, а Національна служба здоров’я, 
створена за ініціативи Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).  

Дана концепція передбачаєзапровадження державного гаран-
тованого пакету медичної допомоги, що базується на пріоритетах 
охорони здоров’я, враховує поточний економічний стан і можли-
вості держави. Гарантований пакет медичної допомоги є голов-
ним фінансовим документом галузі охорони здоров’я, який міс-
тить повний перелік захворювань і станів, які покриваються 
обов’язковим медичним страхуванням.Для кожного виду допо-
моги, захворювання чи стану в гарантованому пакеті зафіксовані 
єдині для всіх тарифи покриття та тарифи спів оплати. Він буде 
предметом договірних відносин між державою (єдиним націона-
льним замовником медичних послуг) і медичними закладами.  

Єдиний національний замовник – це незалежна інституція, яка 
діє в інтересах пацієнтів і закуповує медичні послуги з єдиного 
національного пулу коштів на основі єдиних базових тарифів і 
вимог до якості [4]. 

Державний гарантований пакет медичної допомоги вклю-
чаєамбулаторну та стаціонарну медичну допомогу, а також на-
дання лікарських засобів. Вартість відповідних послуг покрива-
ється через систему обов’язкового медичного страхування 
повністю або частково. 

Повне 100% покриття медичних послуг, за Законом, передбаче-
но при «Невідкладній медичній допомозі», коли є загроза життю 
пацієнта, при «Первинній допомозі», що включає педіатрію, профі-
лактику, та при «Паліативній допомозі» в останні дні життя хворо-
го. Цей обсяг зафіксовано в Законі, і не може бути зменшеним. 

Детальний перелік послуг, що входять до державного гаран-
тованого пакету медичної допомоги, затверджується щороку Ка-
бміном. Пропозиції щодо переліку послуг та рівня тарифів роз-
робляються єдиним національним замовником медичних послуг і 
погоджується з МОЗ. Законом України «Про ціни та ціноутво-
рення» передбачено, що ціни на послуги, що виходять за межі 
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державного гарантованого пакету медичної допомоги, не покри-
ваються бюджетним фінансуванням, а покриваються громадяна-
ми за рахунок власних коштів або коштів добровільного медич-
ного страхування (ДМС). 

Концепцією передбачено, що реформа фінансування системи 
охорони здоров’я відбувається в три етапи: початковий або під-
готовчий, етап запровадження та інтеграції. 

На першому етапівизначається обсяг і структура Державного 
гарантованого пакету медичних послуг (ДГП), а також законода-
вчо унормовуються можливості співоплати за послуги та надання 
платних послуг публічними закладами.  

Первинна медична допомога (ПМД) на підготовчому етапі фі-
нансується з бюджетів міст обласного значення, районних бю-
джетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що утво-
рюються згідно із законом,і перспективним планом формування 
територій громад. 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога на підготовчому 
етапі фінансується з бюджетів міст обласного значення, район-
них бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що 
утворюються згідно із законом і перспективним планом форму-
вання територій громад, і обласних бюджетів із підготовкою до 
запровадження оплати постачальникам на договірній основі за 
методом розподілу на діагностично-споріднені групи. 

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога на підго-
товчому етапі фінансується з державного бюджету та обласних 
бюджетів із підготовкою до запровадження оплати за методом 
розподілу на діагностично-споріднені групи.  

Другий етап визначає заклади, які надають послуги ДГП, 
отримують оплату за новими механізмами (норматив на одного 
жителя для первинної допомоги, змішана система оплати для 
спеціалізованої амбулаторної допомоги, оплата за пролікований 
випадок з використанням DRG для стаціонарної допомоги) тощо.  

Третій етап характеризуєтьсязамовленням послуг на основі 
запланованих об’ємів і встановлених тарифів за контрактами то-
що. 

Концепцією передбачений єдиний реєстр пацієнтів – єдина 
електронна система обміну медичною інформацією, до якої над-
ходитимуть дані усіх пацієнтів, і розподіл коштів за ними. Єди-
ний реєстр пацієнтів є тим механізмом, який дозволить не мати 
пацієнта, зареєстрованого у трьох місцях. Реєстр не поширюється 
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на випадки, коли громадянам потрібна невідкладна медична до-
помога.  

Міністерство охорони здоров’я передбачає створення «Зе-
леного і Червоного реєстру» пацієнтів [4].«Зелений реєстр» –
це дані в розрізі суб’єктів надання ПМД про кількість пацієнтів, 
що уклали договори про вибір лікаря ПМД з лікарями відповід-
ного закладу. Цей реєстр почне формуватись після початку при-
писної компанії до медичного закладу, і буде поступово напов-
нюватись. Він дає можливість визначити для кожного закладу 
ПМД кількість і статево вікову структуру пацієнтів, що уклали 
договори з лікарями цього закладу.  

«Червоний реєстр» – це дані в розрізі закладів про кількість 
пацієнтів згідно з їхньою офіційною «припискою» до певного за-
кладу ПМД на момент початку приписної кампанії. Початковий 
склад цього реєстру формується за даними, зібраними у закладів 
ПМД через обласні державні адміністрації. Але ці дані в подаль-
шому будуть уточнюватись у ході приписної кампанії. 

Передбачено утворення госпітальних округів, метою яких є впо-
рядкування мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, який би до-
зволив забезпечити якість і своєчасність надання медичної допомо-
ги населенню, а також ефективне використання бюджетних коштів 
для забезпечення надання спеціалізованої допомоги жителям відпо-
відних територій. Госпітальний округ утворюється як функціональ-
не об’єднання закладів охорони здоров’я однієї чи кількох адмініст-
ративно-територіальних одиниць у межах області. 

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку. Основним недоліком цієї Концепції є те, що до неї не бу-
дуть залучатися страхові компанії. Відтак, держава платитиме за 
послугу тому лікареві, якого обрав пацієнт. Така система не може 
називатися страховою, оскільки практично позбавлена страхових 
ознак і не дає права займатися ОМС страховим компаніям, що ма-
ють значний багаторічний досвід при здійсненні довготермінового 
страхуванням життя. Статутний капітал у таких компаній більший, 
резерви довготермінові, витрати на ведення страхової справи обме-
жені, об’єкт страхування – також фізичні особи.  

Інноваційними напрямками розглянутої Концепції вважається 
відмова від фінансування охорони здоров’я за показником «ліж-
ко-день», створення єдиного Національного замовника медичних 
послуг, госпітальних округів, затвердження протоколів ліку-
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вання, право вибору лікаря, гарантований пакет медичних пос-
луг, реєстр пацієнтів. 

З метою забезпечення принципу багатоканальності фінансу-
вання галузі важливим ресурсом у цьому контексті є добровільне 
медичне страхування, яке відіграє допоміжну роль, забезпечуючи 
доступ громадян до послуг, які не входять до державного гаран-
тованого пакету, а також до послуг окремих приватних постача-
льників, які надають ДГП за вищими стандартами, порівняно із 
мінімальними, встановленими державою, що впливає на ціну для 
споживача.При широкому використанні добровільного медично-
го страхування знизяться ціни на нього, запровадиться механізм 
фінансування профілактичних заходів, спрямованих на зниження 
ризиків захворюваності, підвищення рівня здоров’я населення і 
тим самим – скорочення кількості страхових випадків. 

Реалізація зазначених заходів має сприяти державно-приват-
ному партнерству, яке здатне забезпечити залучення додаткових 
фінансових ресурсів до галузі охорони здоров’я. Державно-при-
ватне партнерство — це інноваційна економіко-правова модель 
розвитку суспільного сектора країни, впровадження якого дозво-
лить найефективніше вирішувати соціальні проблеми, зокрема, у 
галузі охорони здоров’я [6, с. 43—55]. У сучасному світі держава 
усвідомлює цінність здоров’я населення, а отже, доцільність і ре-
зультативність державно-приватного партнерства. Напрямками 
подальших досліджень є багатоканальність фінансування галузі 
охорони здоров’я. 
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The innovative approaches to the introduction  
of compulsory health insurance in Ukraine 

 
Abstract 
Research objective. The aim is to identify and systematize innovations under 
the introduction of the compulsory health insurance. 
Methodology. The authors used abstract logic and observation method to 
review the theoretical concepts and make conclusions, structural method and 
comparison method to analyze healthcare funding and study the development 
of health insurance. 
Findings. The authors summarized and structured the innovative items of the 
Concept of reforming healthcare funding in Ukraine. Innovations concern the 
disclaiming of health care funding in terms of «bed-day», establishing the single 
national entity ordering healthcare services, providing the hospital districts, adoption 
the treatment protocols, introduction the right of choosing a doctor, providing the 
guaranteed package of health services, establishing the registry of patients. The 
study substantiated the principle of multi-channel healthcare funding for which the 
voluntary health insurance is an important resource. 
Value added. The results of the study have practical and social value. They 
determine the leading and necessary role of insurers in the healthcare 
system.Implementation of the measures proposed by the authors should promote 
public-private partnership that can provide additional funding for the healthcare sector. 
Key words: guaranteed package of healthcare services, hospital district, the 
national entity ordering healthcare services, compulsory health insurance, 
primary medical aid, registry of patients, insurance medicine. 




