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26 квітня 2011 року минуло 25 років від дня аварії на Чорно-
бильській атомній електростанції. Однак з кожним роком, який
віддаляє нас від цієї страшної катастрофи планетарного масшта-
бу, не зменшується кількість проблем, пов’язаних з подоланням
наслідків цієї аварії та соціального захисту постраждалих осіб.
Однією з таких проблем, яка з роками набуває все більшої і бі-
льшої актуальності, є проблема забезпечення надання безоплат-
ної медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед лю-
диною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і
свобод людини є головним обов’язком держави [6].

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збере-
ження генофонду Українського народу є обов’язком держави [6].

Стаття 12 Закону України «Основи законодавства України про
охорону здоров’я» [4] передбачає, що охорона здоров’я — один з
пріоритетних напрямів державної діяльності. Держава формує полі-
тику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її реалізацію. Держа-
вна політика охорони здоров’я забезпечується бюджетними асигну-
ваннями в розмірі, що відповідає її науково обґрунтованим
потребам, але не менше десяти відсотків національного доходу.

Здоров’я населення України характеризується критично низь-
ким рівнем. Показники смертності населення в Україні у 2—4 ра-
зи перевищують аналогічні показники в країнах Європейського
Союзу. Україна має найвищий в Європі рівень депопуляції насе-
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лення. Темпи поглиблення демографічної кризи загрожують на-
ціональній безпеці України.

На здоров’я і відтворення населення негативно впливають за-
бруднення навколишнього природного середовища, наслідки Чо-
рнобильської катастрофи, погіршення умов життя, поширення
соціально небезпечних захворювань, таких як туберкульоз і
СНІД, наркоманія і алкоголізм. Усе це обумовлює зростання по-
треб у медичній допомозі, що за умов обмеженого фінансування
галузі зменшує можливості системи охорони здоров’я у забезпе-
ченні населення якісними медичними послугами.

Стан здоров’я населення України прямо залежить від рівня
фінансування системи охорони здоров’я, але за останні 15 років
цей рівень не піднімався вище 3,4 % обсягу ВВП за мінімальної
потреби у 5 %. Водночас у європейських країнах цей показник
вже давно перевищує 10 %.

Отже, як бачимо, найбільшою проблемою вітчизняної галузі
охорони здоров’я є фінансування за залишковим принципом та
неефективне використання коштів, так як в Україні фінансу-
ються не конкретні потреби пацієнта, який звернувся за меди-
чною допомогою, а установи, що, на мою думку, ще більше
поглиблює кризові явища в цій сфері. Ситуація, яка склалась в
охороні здоров’я, є найгострішою в Україні. Десятки тисяч
хворих громадян не мають змоги отримати гарантовану Кон-
ституцією України безоплатну медичну допомогу саме внаслі-
док недостатнього та неефективного фінансування. Заробітна
плата медичних працівників залишається дуже низькою, прак-
тично на рівні мінімального прожиткового рівня, тобто на рів-
ні оплати праці некваліфікованих працівників. Така ситуація,
на жаль, часто негативно впливає на морально-етичне ставлен-
ня медичних працівників до хворих. Особливо негативно ця
ситуація впливає на громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, так як постійно, з кожним роком зро-
стає захворюваність і смертність серед цієї категорії громадян
України, а лікування є досить дороговартісним.

Згідно даних, які наведені у Зверненні до Президента
України В.Ф. Януковича Всеукраїнської громадської організа-
ції інвалідів «Союз Чорнобиль України» напередодні 25 річни-
ці Чорнобильської катастрофи, витрати на стаціонарне ліку-
вання у порівнянні з 1999 роком скоротилися приблизно у
20 разів [5].
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Тому в цій ситуації особливої актуальності набуває проблема
запровадження в Україні загальнообов’язкового державного со-
ціального медичного страхування, як додаткового джерела фі-
нансування надання медичної допомоги.

На сьогоднішній день у світовій практиці є три основні форми
фінансування охорони здоров’я: бюджетна, бюджетно-страхова і
приватна.

Фінансування охорони здоров’я за рахунок медичного страху-
вання переважає в Німеччині (78 %), Італії (87 %), Франції
(71 %), Швеції (91 %).

Теоретико-правове обґрунтування обов’язкового медичного
страхування розглядається в працях таких науковців, як: Алекса-
ндрова О. Ю., Андреєва О. В., Борецький В. М., Герасиме-
нко М. Ф., Григор’єв І. Ю., Радиш Я. Ф., Сенюта І. Я., Стеце-
нко В. Ю., Х. Я. Терешко, О. Р. Ящищак [1, 2, 7, 24—28].

На мою думку, достатньо ґрунтовно актуальні проблеми за-
провадження в Україні обов’язкового медичного страхування
розкриті та проаналізовані в монографії В. Ю. Стеценко «Обов’яз-
кове медичне страхування в Україні (адміністративно-правові за-
сади запровадження)» [25].

Страхування у сфері медичної діяльності (медичне страхуван-
ня) — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні
відносини з приводу захисту майнових інтересів фізичних осіб
при отриманні медичної допомоги у разі настання страхових ви-
падків, визначених договором страхування або чинним законо-
давством за рахунок страхових грошових фондів, які формуються
із страхових внесків [25, с.73—74].

В. Ю. Стеценко вважає, що до принципів загальнообов’яз-
кового соціального медичного страхування можуть бути від-
несені:

 солідарності — в силу загальнообов’язкового характеру
даного виду страхування: здоровий платить за хворого, багатий
за бідного, молодий за особу похилого віку;

 рівності — забезпечує всім громадянам рівні можливос-
ті в отриманні медичних послуг, які надаються за рахунок
коштів страхового фонду у рамках відповідних державних га-
рантій;

 загальнообов’язковості, за винятком окремих категорій
осіб, для яких може передбачатися окремий порядок здійснення
медичного страхування;
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 державного гарантування прав застрахованих, яке не зале-
жить від платоспроможності страховика;

 доступності реалізації своїх соціальних гарантій у сфері
охорони здоров’я для всіх прошарків населення;

 ретельна регламентація та суворий контроль з боку держа-
ви [25, с. 74 ].

Обов’язкове медичне страхування запроваджено у Російсь-
кій Федерації, Грузії, Молдові, Киргизстані, Естонії, Литві та
Латвії.

Україна фактично залишається єдиною державою в Європі, в
якій відсутнє обов’язкове медичного страхування

«Основи законодавства України про загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування» [8] відповідно до Конституції
України визначають принципи та загальні правові, фінансові та
організаційні засади загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування громадян в Україні.

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування — це
система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соці-
ального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян
у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати праце-
здатності, втрати годувальника, безробіття із незалежних від них
обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених
законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом
сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним ор-
ганом (далі — роботодавець), громадянами, а також бюджетних
та інших джерел, передбачених законом [8].

Згідно ст. 4 «Основ законодавства України про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування» [8] одним з видів
загальнообов’язкового державного соціального страхування є
медичне страхування.

На підставі п. 2 ч. 1 ст. 25 «Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [8] за за-
гальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зок-
рема, надається такий вид соціальних послуг та матеріального
забезпечення, як медичне страхування:

 діагностика та амбулаторне лікування;
 стаціонарне лікування;
 надання готових лікарських засобів і виробів медичного

призначення;
 профілактичні та освітні заходи;
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 забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли осо-
бливо важкі операції або мають хронічні захворювання.

Обсяг послуг, що надаються за рахунок коштів обов’язко-
вого медичного страхування, визначається базовою та тери-
торіальними програмами обов’язкового медичного страху-
вання, які затверджуються в порядку, встановленому законо-
давством.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про страхування», стра-
хування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту
майнових інтересів фізичних осіб і юридичних осіб у разі на-
стання певних подій (страхових випадків), визначених договором
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових
фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та
юридичними особами страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій) і доходів від розміщення коштів цих фондів.
Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований
на створення ринку страхових послуг, посилення страхового за-
хисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій і фі-
зичних осіб. Однак дія цього Закону не поширюється на держав-
не соціальне страхування, одним з видів якого, як зазначалося
вище, є медичне страхування.

З моменту прийняття «Основ законодавства України про загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування» [8], який одним
з видів загальнообов’язкового державного соціального страху-
вання передбачає медичне страхування, виповнилося більше
тринадцяти років, однак станом на сьогоднішній день Закон
України про загальнообов’язкове державне соціальне медичне
страхування в Україні так і не прийнятий і, відповідно, цей вид
страхування не запроваджений, що досить негативно впливає на
стан надання медичної допомоги громадянам України.

20 травня 2009 року у Верховній Раді України відбулися пар-
ламентські слухання на тему «Шляхи реформування охорони
здоров’я та медичне страхування в Україні».

Учасники парламентських слухань відзначили, що система
охорони здоров’я, яка має вирішувати питання поліпшення здо-
ров’я населення України, втрачає державні функції і перебуває у
занедбаному стані. Однак кардинальних змін можна досягти
тільки через системну реформу та комплексний, законодавчо
врегульований перехід системи охорони здоров’я на модель бю-
джетно-страхової медицини.
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Учасники вищезазначених парламентських слухань наголоси-
ли, що початком реформ у системі охорони здоров’я України має
стати прийняття Верховною Радою України Закону України про
фінансування охорони здоров’я та обов’язкове медичне страху-
вання в Україні, проект якого розроблений Комітетом Верховної
Ради України з питань охорони здоров’я, за участю Міністерства
охорони здоров’я України. Зазначеним законопроектом передба-
чається запровадження в Україні обов’язкового медичного стра-
хування, заснованого на принципі соціальної солідарності, що
відповідає міжнародним нормам і Конституції України.

Підтримуючи запровадження обов’язкового медичного стра-
хування в Україні та необхідність здійснення реформ у системі
охорони здоров’я, учасники парламентських слухань рекомен-
дують зокрема Верховній Раді України визнати, що запрова-
дження в Україні системи обов’язкового медичного страхування
є необхідним кроком задля поліпшення здоров’я та життя насе-
лення України. У зв’язку з цим вважати пріоритетним та приско-
рити розгляд законопроектів:

 про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціа-
льне медичне страхування в Україні (реєстр. № 4744), поданого
народними депутатами України Бахтеєвою Т. Д., Сорочинською-
Кириленко Р. М., Коновалюком В. І., Шаровим І. Ф., Григоро-
вич Л. С., Пєрєдєрієм В. Г., Коржем В. П., Карпуком В. Г., Само-
фаловим Г. Г., Маньковським Г. В. [23];

 про загальнообов’язкове державне соціальне медичне стра-
хування (реєстр. № 1040), поданого народними депутатами
України Сухим Я. М., Денісовою Л. Л. [20];

 про загальнообов’язкове державне соціальне медичне стра-
хування (реєстр. № 1040-1), поданого народними депутатами
України Григорович Л. С., Добряком Є. Д., Карпуком В. Г. та ін.
[21];

 про внесення змін до деяких законів України (щодо запро-
вадження загальнообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування) (реєстр. № 1040-2), поданого народними депу-
татами України Шевчуком О. Б., Папієвим М. М. [22];

 щодо реформування фінансування системи охорони здо-
ров’я та впровадження обов’язкового медичного страхування в
Україні [9].

З дня схвалення Верховною Радою України Рекомендацій па-
рламентських слухань на тему: «Шляхи реформування охорони
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здоров’я та медичне страхування в Україні» [ 9] минуло більше
як півтора року, однак станом на сьогоднішній день законопроект
про фінансування охорони здоров’я та обов’язкове соціальне ме-
дичне страхування в Україні (реєстр. № 4744), поданий народни-
ми депутатами України Бахтеєвою Т. Д., Сорочинською-
Кириленко Р. М., Коновалюком В. І., Шаровим І. Ф., Григоро-
вич Л. С., Пєрєдєрієм В. Г., Коржем В. П., Карпуком В. Г., Само-
фаловим Г. Г., Маньковським Г. В. [23] так і знаходиться на роз-
гляді в комітеті, а законопроекти про загальнообов’язкове держа-
вне соціальне медичне страхування (реєстр. № 1040), поданий
народними депутатами України Сухим Я. М., Денісовою Л. Л.
[20], про загальнообов’язкове державне соціальне медичне стра-
хування (реєстр. № 1040-1), поданий народними депутатами
України Григорович Л. С., Добряком Є. Д., Карпуком В. Г. та ін.
[21], про внесення змін до деяких законів України (щодо запро-
вадження загальнообов’язкового державного соціального медич-
ного страхування) (реєстр. № 1040-2), поданий народними депу-
татами України Шевчуком О. Б., Папієвим М. М. [22] 17 грудня
2010 року відхилені Верховною Радою України.

Протягом останніх 10 років до Верховної Ради України
III—VI скликань було внесено більше десяти законопроектів,
які стосуються запровадження в Україні загально-
обов’язкового державного соціального медичного страхуван-
ня, однак жоден з них з тих або інших причин не став зако-
ном [11—23]. Ще Верховною Радою України третього
скликання в другому читанні 17 січня 2002 року було прого-
лосовано проект Закону України «Про обов’язкове державне
соціальне медичне страхування», (реєстр. № 6152-1 від
09.01.2001 р.), внесений народним депутатом України І. А.
Франчуком [11], але цей проект не був підтриманий Верхов-
ною Радою України у третьому читанні.

Необхідно погодитися з думкою провідних науковців, які за-
ймаються проблемами медичного права, щодо причин не прийн-
яття Верховною Радою України законодавчого акту про запрова-
дження в Україні обов’язкового медичного страхування, які є
наступними:

 політична: у численних нормативно-правових актах перед-
бачена необхідність прийняття закону про обов’язкове соціальне
медичне страхування, але політичної волі для реального запрова-
дження цього інституту немає;
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 економічна: чинне законодавство України не містить ціліс-
ного підходу до державного регулювання фінансових відносин у
системі охорони здоров’я;

 соціальна: обов’язкове соціальне медичне страхування як
нове для України правове явище не отримало одностайності ані
серед фахівців, ані серед населення;

 інформаційна: не повною мірою проводиться об’єктивне
інформування як професійне, наприклад медико-правової спіль-
ноти, так і загальне — населення, про переваги та ризики
обов’язкового соціального медичного страхування, про перспек-
тиви як загальнодержавні, так і точкові — для кожного пацієнта,
медичного працівника;

 організаційна: слід створити передумови та забезпечити
комплексні механізми для запровадження обов’язкового соці-
ального медичного страхування, що відповідно потребувати-
ме, зокрема професійного кадрового ресурсу, незалежного
матеріально-технічного забезпечення та фінансування [26,
c. 58—59].

У Програмі економічних реформ України на 2010—2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефектив-
на держава» [10, с. 24] зазначено, що ІІІ етапом (до кінця 2014 р.)
реформи медичного обслуговування є зокрема, підготовка до за-
провадження загальнообов’язкового державного медичного стра-
хування

Тому, одним з законопроектів, необхідних для реалізації ви-
щезазначеної Програми економічних реформ України на 2010-
2014 роки, є проект Закону України «Про загальнообов’язкове
державне медичне страхування» (щодо запровадження додатко-
вих джерел фінансування охорони здоров’я; запровадження до-
говірних відносин і закупівлі медичних послуг за громадські ко-
шти; забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної
кваліфікованої медичної допомоги у визначеному законодавст-
вом обсязі).

Враховуючи критичний стан з наданням безоплатної медичної
допомоги громадянам України, рівень захворюваності та смерт-
ності, з метою реалізації положень ч. 1 ст. 49 Конституції Украї-
ни, ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 25 «Основ законодавства України про зага-
льнообов’язкове державне соціальне страхування», вважаю, що
Верховній Раді України необхідно невідкладно розглянути та
прийняти відповідний Закон України про загальнообов’язкове
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державне соціальне медичне страхування в Україні. Це, на мою
думку, буде сприяти збільшенню фінансування медичної галузі,
забезпеченню контролю за формуванням та використанням кош-
тів, відповідно до сучасних вимог зміні організаційної структури
та управління галуззю, забезпеченню підвищення ефективності
та якості медичної допомоги, її доступності як для всього насе-
лення загалом, так і для громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, зокрема.

При розробці законопроекту про загальнообов’язкове держав-
не соціальне медичне страхування в Україні необхідно врахувати
досвід країн, де ця система соціального страхування вже запро-
ваджена і діє, а це передусім наші найближчі сусіди — Росія та
Молдова, й обрати оптимальну для України модель.

На мою думку, запровадження загальнообов’язкового дер-
жавного соціального медичного страхування громадян, що по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, необхідно
здійснювати за рахунок коштів державного бюджету. З цією
метою у проекті Загальнодержавної програми подолання нас-
лідків Чорнобильської катастрофи на 2012—2016 роки та у
проектах Закону України про Державний бюджет України на
відповідний рік необхідно передбачити кошти на загально-
обов’язкове державне соціальне медичне страхування грома-
дян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Також необхідно внести відповідні зміни до Закону України
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи» [4] щодо права на зага-
льнообов’язкове державне соціальне медичне страхування
громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи за рахунок коштів державного бюджету.
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