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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
В УКРАЇНІ
На сьогодні в Україні однією з найактуальніших проблем є
проблема забезпечення населення якісними медичними послугами та підтримка його на достатньому для функціонування рівні.
Розвиток системи охорони здоров’я є одним з найактуальніших
питань в країнах з ринковою економікою. В Україні тривалий час
існує проблема підвищення рівня охорони здоров’я населення,
тому постає питання про збільшення її бюджетного фінансування. В свою чергу, це вимагає пошуку інших позабюджетних джерел відшкодування потрібних витрат. Одним із таких джерел є
медичне страхування.
Існує ціла низка проблем, які стримують розвиток медичного
страхування в Україні. Серед них можна виділити відсутність
системи підготовки спеціалістів, низький рівень зарплат і надходжень премій, безвідповідальність страховиків, недосконалість чинного законодавства з питань медичного страхування.
Основною проблемою, що постала у сфері медичного обслуговування сьогодні, є невідповідність існуючим потребам обсягів
коштів, що спрямовуються на фінансування цієї галузі з офіційних джерел [1].
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Сьогодні система охорони здоров’я України знаходиться на
небезпечно низькому рівні. Експерти вбачають причину її незадовільного стану в недостатньому фінансуванні галузі, в недосконалості законодавства, застарілій моделі медичної освіти. На
потреби охорони здоров’я в останні роки виділяється лише 2,5 %
ВВП країни [2]. В той час відомо, що при рівні показнику менше
5,0 % медична галузь є фактично недієздатною.
Розрахунки, проведені за результатами дослідження, показали, що за рахунок впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні буде забезпечено додаткове фінансування охорони здоров’я до 47—48 млрд грн.
Вся сума внесків, що формують кошти на проведення загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування,
перераховується страхувальниками на єдиний казначейський рахунок, розпорядником якого є уповноважений орган у сфері загальнообов’язкового державного медичного страхування.
З даного рахунку розподіл коштів пропонується здійснювати у
такому порядку (табл. 1).
Таблиця 1
НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ В РЕЗУЛЬТАТІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
В УКРАЇНІ
Сума,
млрд грн

Напрямок

Фонд забезпечення безперервності надання медичних послуг

14,4

Резерв загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування

14,4

Відрахування до Фонду медичного страхування

0,15

Відрахування іншим страховикам, що здійснюють даний вид
страхування

19

Законом України «Про Державний бюджет на кожен календарний рік» встановлюється конкретна пропорція співвідношень за
вказаними напрямами. При цьому протягом перших 3 років
впровадження загальнообов’язкового державного соціального
медичного страхування частка перших двох напрямів не може
бути менше 60 %.
Таким чином, реалізація законопроекту «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» [3], окрім
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формування статутного капіталу Фонду медичного страхування
України у 15 млн грн у 2012 році не потребуватиме додаткового
фінансування з державного бюджету (табл. 2).
Перераховані вище заходи дадуть змогу створити умови для
поступового істотного поліпшення якості та загальної доступності безоплатної медичної допомоги населенню, підвищення розмірів оплати праці медичних працівників і забезпечення дієвого
державного та громадського контролю за витратами на охорону
здоров’я та ефективністю їх використання.
Таблиця 2
ПОРІВНЯННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
ТА ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ З ПРОГНОЗНИМИ, МЛРД ГРН
Показник

Факт

Прогноз

Відхилення

Витрати на охорону здоров’я з державного
бюджету

42

0

–42

– 23,6

42

+18,4

Дефіцит (профіцит) державного бюджету

З одного боку, вони будуть сприяти вдосконаленню існуючої
системи бюджетного фінансування охорони здоров’я, а з іншого
— створять умови для наступного етапу реформи, що полягатиме
у запровадженні ефективного обов’язкового медичного страхування населення.
Отже, перерозподіл фінансування гарантій держави щодо надання безоплатної медичної допомоги між бюджетними та страховими фінансами дозволить зосередити бюджетне фінансування
на стратегічно важливих питаннях охорони здоров’я.
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