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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення України як демок�

ратичної держави вимагає форму�
вання нової концепції державного
управління галуззю охорони здоро�
в'я, особливе місце в якій посідає си�
стема фінансування охорони здоро�
в'я. В умовах економічної кризи га�
лузь охорони здоров'я потребує пе�
ребудови на основі забезпечення
соціальних гарантій з боку держави.
Одним із пріоритетних шляхів вихо�
ду з кризового стану є запроваджен�
ня системи загальнообов'язкового
державного соціального медичного
страхування.

Залишається актуальним вивчен�
ня досвіду країн, у яких діє система
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
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адже це дасть можливість уникнути
певних помилок та непередбачува�
них наслідків при запровадженні
даної системи в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

За останні роки активно прово�
дилася робота з дослідження шляхів
удосконалення ситуації в українсь�
кій системі охорони здоров'я, а та�
кож вироблення практичних реко�
мендацій щодо реформування га�
луззі.

Проблемам запровадження сис�
теми загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування присвячені роботи Ви�
ноградова О.В. [3; 4], Москаленка
В.Ф. [11], Радиша Я.Ф. [14], Солонен�

ка І.М. [16], Педченка Т.В. [12], Полі�
щука Є. [13], Єрмілова В. [5], Карпи�
шиної Н.І. [6], Князевича В. [7]. Зок�
рема, І. Солоненко, Є. Малик та М.
Мних акцентували увагу на світово�
му досвіді побудови систем охорони
здоров'я, О. Виноградов та Т. Пед�
ченко розглядали досвід фінансуван�
ня системи охорони здоров'я країн
колишнього СРСР та країн Західної
Європи.

Але, незважаючи на це, невиріше�
ною частиною загальної проблеми є
відсутність єдиного законопроекту,
який би регулював процес поетапно�
го впровадження загальнообов'яз�
кового державного соціального ме�
дичного страхування в Україні. Ось
чому зарубіжний досвід є досить ак�
туальним.

Метою статті є розгляд основ�
них положень загальнообов'язко�
вого державного соціального ме�
дичного страхування, а саме: мети,
завдань, принципів даного виду
страхування, а також проблемних
питань, які виникають при його зап�
роваджені. Саме вивчення досвіду
зарубіжних країн, які запровадили
та використовують загальнообов'�
язкове державне соціальне медичне
страхування, дає можливість прово�
дити зважену політику в напрямі
реформування системи охорони
здоров'я України та уникнути пев�
них ризиків.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Діяльність системи охорони здо�
ров'я будь�якої держави має на меті
збереження життя та відновлення
здоров'я населення. Статтею 49 Кон�
ституції України зазначено, що "ко�
жен має право на охорону здоров'я,
медичну допомогу та медичне стра�
хування" [1]. В Україні відповідного
законодавства про загальнообов'яз�
кове державне соціальне медичне
страхування поки що немає, хоча ст. 7
Закону України "Про страхування"
передбачено, що медичне страхуван�
ня є одним із видів обов'язкового
страхування.

Метою впровадження загально�
обов'язкового державного соціаль�
ного медичного страхування є забез�
печення конституційних прав грома�
дян України на безоплатне надання
медичної допомоги, подолання пос�
тійного недофінансування системи
охорони здоров'я [8, с. 249]. Загаль�
нообов'язкове державне соціальне
медичне страхування є основною
формою страхування в країнах із
розвиненою ринковою економікою.
Так, у Росії, Грузії, Естонії, Латвії,
Литві, Франції, Канаді, Німеччині діє
принцип обов'язкового медичного
страхування.

Загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування по�
винне забезпечити рівні можливості
всіх громадян щодо реалізації їхніх
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конституційних прав на ефективне
медичне обслуговування. Деякі нау�
ковці стверджують, що загальнообо�
в'язкове державне соціальне медич�
не страхування має вирішувати ряд
завдань, які графічно зображено на
рис. 1 [8, с. 250].

Медичне страхування, яке впро�
ваджується в обов'язковій формі, на�
буває рис соціального страхування,
оскільки порядок його проведення
визначається державним законодав�
ством. Обов'язкова форма страху�
вання координується державними
структурами. Страхові платежі, спла�
чувані громадянами та юридичними
особами, мають форму податку. За�
гальнообов'язкове державне соц�
іальне медичне страхування перебу�
ває під жорстким контролем держа�
ви і характеризується безприбутко�
вістю. Ця форма організації страхо�
вого фонду дає змогу планувати ме�
дичну допомогу завдяки тому, що
надходження коштів до страхового
фонду характеризується стабільні�
стю.

У більшості зарубіжних країнах
загальнообов'язкове державне соці�
альне медичне страхування базуєть�
ся на принципах загальності, дер�
жавності, некомерційності (рис. 2)
[10, с. 39—45].

Інші науковці більш широко ви�
діляють принципи, на яких має базу�
ватися загальнообов'язкове держав�
не соціальне медичне страхування, а
саме:

— державне регулювання систе�
ми загальнообов'язкового держав�
ного соціального медичного страху�
вання;

— стійкість фінансової системи
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
що забезпечується еквівалентністю
страхового забезпечення та страхо�
вих внесків;

— обов'язковість сплати страху�
вальниками страхових внесків у бю�
джети відповідних фондів;

— загальний обов'язковий ха�
рактер соціального медичного стра�
хування, доступність для застрахо�
ваних осіб реалізації своїх соціаль�
них гарантій;

— обов'язковість дотримання
прав застрахованих осіб на захист
від соціальних страхових ризиків;

— виконання зобов'язань щодо
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
незалежно від фінансового стану
страховика;

— паритетність участі представ�
ників суб'єктів загальнообов'язково�
го державного соціального медично�
го страхування в органах управлін�
ня системи;

— відповідальність за цільове ви�
користання коштів загальнообов'яз�
кового державного соціального ме�
дичного страхування;

— забезпечення нагляду та гро�

мадського контролю;
— автономність фінансової сис�

теми загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування [12, с. 11—12].

Більшість країн колишнього
СРСР проводили реформи в сис�
темі охорони здоров'я, запровад�
жуючи загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне медичне страху�
вання. І хоча такі реформи не при�
водили до швидких позитивних
змін стану здоров'я населення цих
держав, це надавало можливості
перспективного розвитку систем
охорони здоров'я.

Розглянемо основи запрова�
дження системи загальнообов'язко�
вого державного соціального медич�
ного страхування на прикладах зару�
біжних країн (Росії, Грузії, Киргиз�
стану, Естонії, Латвії, Литви, Фран�
ції, Чехії, Угорщини).

У Російській Федерації система
загальнообов'язкового державно�
го соціального медичного страху�
вання діє на всій території, однак у
деяких регіонах вона функціонує
на економіко�правових механізмах,
істотно відмінних від Федерально�
го закону.

Як зазначають експерти, страхо�
вий внесок (3,6 %) на відрахування до
фонду загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування є недостатнім; фактичні
витрати досягають 11,2 %. Тариф
єдиного соціального внеску стано�
вить 28 %, з яких 3,6 % надходять до
фондів загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування. До Федерального фон�
ду обов'язкового медичного страху�

вання відрахування становлять 0,2 %
від 3,6 %, а 3,4 % — регіональні фон�
ди [8, с. 249]. Переважна частина
коштів витрачається на утримання
поліклінік, лікарень, обладнання і
персоналу. Отже, внаслідок цього
продовжує зростати дефіцит систе�
ми загальнообов'язкового держав�
ного соціального медичного страху�
вання, а хворі отримують за свої
страхові внески незначну частину
потрібних послуг.

Досвід запровадження загаль�
нообов'язкового державного соц�
іального медичного страхування в
Росії показав його обмеження щодо
вирішення існуючих проблем у сис�
темі охорони здоров'я. По�перше,
загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування не
забезпечило додаткового фінансу�
вання галузі, а відбувалось лише за�
міщення коштами загальнообов'яз�
кового державного соціального ме�
дичного страхування частини бюд�
жетних коштів; по�друге, гаранто�
ваний обсяг медичних послуг за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
фінансується лише на дві третини,
через що медичні заклади не заці�
кавлені в якісному лікуванні па�
цієнтів. Однією з причин такої си�
туації є неефективна схема фінан�
сування.

У Грузії також запроваджено
загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування.
Фінансування медичної допомоги
здійснюється єдиним фондом соц�
іального страхування за рахунок
державного бюджету (60 %). Ме�
дична допомога надається відпові�

Рис. 1. Завдання загальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування
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Рис. 2. Принципи загальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування в зарубіжних країнах
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дно до державних програм держав�
ними закладами охорони здоров'я.
Послуги, що не входять до держав�
них програм, надаються за кошти
населення.

У Молдові система загальнообо�
в'язкового державного соціального
медичного страхування запровадже�
на з 2004 року. Внески здійснюють�
ся з державного бюджету та за ра�
хунок роботодавців. Розвиток систе�
ми загальнообов'язкового держав�
ного соціального медичного страху�
вання супроводжується системними
змінами, врегульовуються питання
забезпеченості та фінансування, уп�
равління оплати праці медичних пра�
цівників проходить комплексне фун�
кціональне та адміністративне регу�
лювання [4].

У Казахстані запровадження за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
мало негативні наслідки, у результаті
чого в 2003 році даний вид страхуван�
ня було відмінено.

Із 2002 року в Киргизстані зап�
роваджено систему загальнообо�
в'язкового державного соціального
медичного страхування. Однак у за�
гальній структурі фінансування си�
стеми охорони здоров'я кошти за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
та кошти державного бюджету в су�
купності не перевищують 50 % фі�
нансування надання медичних по�
слуг.

У Франції також домінує систе�
ма загальнообов'язкового держав�
ного соціального медичного страху�
вання. Застраховані особи самі мо�
жуть вибирати лікарів, а вартість
лікування майже повністю покри�
вається за рахунок соціального стра�
хування. Іншу (непокриту) частину
оплачують завдяки соціальним га�
рантіям, передбаченим у колектив�
них трудових угодах. Соціальне стра�
хування здоров'я фінансується із
внесків та спеціальних податків. До
фонду соціального страхування
відраховують 13,55 % від загальної
суми заробітної плати працівника
(12,80 % відрахувань здійснюється за

рахунок коштів роботодавця, 0,75 %
— за рахунок коштів працівника) [5,
с. 18—21].

Слід зазначити, що Прибалтій�
ські країни — Естонія, Литва та
Латвія — також ввели систему за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхуван�
ня. Обов'язкове медико�соціальне
страхування охоплює все населен�
ня і чітко розділяє фінансуючі
організації і постачальників медич�
них послуг. Медичне обслуговуван�
ня надається державними і приват�
ними медичними установами. В ході
демократизації було введено прин�
цип вільного вибору медичного
закладу; скасовано величезні бю�
рократичні структури, що керува�
ли системою охорони здоров'я [15,
с. 71—73].

У Чехії загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне медичне страхуван�
ня було введено з метою пошуку за�
собів і методів їх ефективного роз�
поділу. Завдяки даній системі стра�
хування фінансування галузі охоро�
ни здоров'я остаточно відокремило�
ся від державного бюджету.

Фінансування до системи за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхуван�
ня здійснюється приватними осо�
бами, працедавцями і державою.
Амбулаторні установи в Чехії пе�
реважно приватні, лікарні знахо�
дяться як в державній, так і в при�
ватній власності, але амбулаторні
установи і лікарні працюють за до�
говорами з фондами медичного
страхування.

В Угорщині діє загальнообов'яз�
кове державне соціальне медичне
страхування для всього населення.
Роботодавці відраховують 11 % від
доходу, працівники — 3 %. Внески
медико�соціального страхування
збирає Міністерство охорони здоро�
в'я. Законодавство Угорщини з пи�
тань обов'язкового медичного стра�
хування передбачає, що всі громадя�
ни мають право не на отримання ме�
дичної допомоги, а на медичне стра�
хування. Однак, щоб здійснити це
право і стати застрахованим або ко�

ристуватися послугами приватної
медицини, треба мати роботу і/або
відповідні кошти. В результаті певна
частина населення виявляється від�
різаною від системи медичного стра�
хування і не має доступу до медич�
ної допомоги [4].

Отже, як бачимо, у різних
країнах введення загальнообов'яз�
кового державного соціального
медичного страхування у багатьох
випадках забезпечило перспектив�
ний розвиток систем охорони здо�
ров'я, хоча і не призвело до швид�
ких суттєвих змін у показниках
стану здоров'я населення. Необх�
ідно зазначити, що при запровад�
женні загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування змінюються форми та
методи фінансового управління
галуззю, що відповідає принципам
перебудови економіки цих країн.

У більшості розвинених країн
умовно виділяють критерії оцінки
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
які зображені на рис. 3 [16]:

Як засвідчує досвід провідних
держав світу, саме загальнообов'яз�
кове державне соціальне медичне
страхування є тим засобом, за допо�
могою якого є змога забезпечити
реалізацію прав громадян на безпе�
решкодне отримання якісної медич�
ної допомоги.

В Україні вже не перший рік об�
говорюються запровадження за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
яке має стати додатковим джерелом
фінансування галузі. Сьогодні на
розгляд Верховною Радою України
підготовлено черговий законопро�
ект "Про загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне медичне страхуван�
ня".

Відповідно до зазначеного за�
конопроекту суб'єктами даного
виду страхування є: страховики,
страхувальники, застраховані осо�
би. Передбачено, що страховиком
виступатиме Фонд загальнообов'�
язкового державного соціального
медичного страхування, що здійс�
нює збір, акумуляцію та облік
страхових внесків, забезпечує сво�
єчасну і в повному обсязі оплату
медичної допомоги, наданої заст�
рахованим, здійснює контроль за
цільовим використанням коштів
загальнообов'язкового державно�
го соціального медичного страху�
вання [2].

Страхувальники — це робото�
давці та інші юридичні чи фізичні
особи, які сплачують страхові внески
на загальнообов'язкове державне
соціальне медичне страхування.

Застраховані особи — це гро�
мадяни, які підлягають загаль�
нообов'язковому державному соц�
іальному медичному страхуванню
та мають право на медичні послуги
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Рис. 3. Критерії оцінки загальнообов'язкового державного соціального
медичного страхування
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за загальнообов'язковим держав�
ним соціальним медичним стра�
хуванням. На користь таких осіб
укладаються договори страху�
вання.

Система загальнообов'язково�
го державного соціального медич�
ного страхування зобов'язує стра�
хувальників укладати відповідні
договори із страховиками, згідно
з якими застраховані особи мають
право на одержання медичних по�
слуг. Перелік і обсяг медичних по�
слуг встановлюється програмами
загальнообов'язкового державно�
го соціального медичного страху�
вання. Страхувальник зобов'я�
зується сплачувати страхові вне�
ски страховику, тобто Фонду. У
договорі обумовлюються розмір,
строки і порядок внесення страхо�
вих внесків, строк дії договору,
відповідальність сторін у разі не�
виконання умов договору, а також
порядок вирішення спорів. Загаль�
нообов'язкове державне соціальне
медичне страхування охоплювати�
ме практично все населення і задо�
вольнятиме основні першочергові
потреби, але воно не зможе охо�
пити всіх ризиків. Тому незадово�
лений страховий інтерес реалізо�
вуватиметься організацією добро�
вільного медичного страхування.

Що ж стосується об'єкта загаль�
нообов'язкового державного соці�
ального медичного страхування, то
відповідним законопроектом зазна�
чено, що це страховий випадок, із
настанням якого застрахована осо�
ба має право на отримання медичних
послуг за загальнообов'язковим дер�
жавним соціальним медичним стра�
хуванням [2].

Для загальнообов'язкового дер�

жавного соціального медичного
страхування характерне те, що спла�
та страхувальниками страхових
внесків здійснюватиметься у вста�
новлених розмірах і у встановлений
час, а рівень страхового забезпечен�
ня однаковий для всіх застрахова�
них.

За умовами загальнообов'язко�
вого державного соціального ме�
дичного страхування страхувальни�
ки мають відраховувати від своїх до�
ходів страхові внески. Ці надхо�
дження формуватимуть резерв
коштів Фонду медичного страхуван�
ня.

Розмір страхових внесків на за�
гальнообов'язкове державне соці�
альне медичне страхування визнача�
тиметься відповідно до Переліку ме�
дичних послуг, що надаються осо�
бам, застрахованим за загальнообо�
в'язковим державним соціальним
медичним страхуванням, і щорічно
встановлюватимуться Верховною
Радою України разом із зазначеним
Переліком.

Розмір страхових внесків на за�
гальнообов'язкове державне соці�
альне медичне страхування встанов�
люється:

1) у відсотках для роботодавців
— до сум фактичних витрат на опла�
ту праці та інших виплат найманим
працівникам, які підлягають обкла�
денню податком з доходів фізичних
осіб;

2) для приватних підприємців —
у фіксованих розмірах;

3) для держави — у вигляді відра�
хувань із бюджету до спеціального
фонду за пенсіонерів, дітей, безро�
бітних, інших непрацюючих кате�
горій в розрахунку фіксованої став�
ки за кожного непрацюючого;

4) для працівників — у відсотках
до розміру оплати праці, в разі якщо
вона перевищує визначений законо�
давством рівень, але не більше пев�
ної встановленої законодавством
фіксованої суми [2].

Законопроект також передба�
чає, що кошти загальнообов'язко�
вого державного соціального ме�
дичного страхування не включати�
муться до складу Державного бюд�
жету України, інших бюджетів та
фондів, не підлягатимуть вилученню
та будуть використовуватись вик�
лючно за своїм цільовим призначен�
ням. Зазначені кошти зараховувати�
муться на єдиний централізований
рахунок в Державному казначей�
стві.

У разі невикористання коштів за�
гальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування
в поточному році вони не підлягати�
муть вилученню і використовувати�
муться в наступному фінансовому
році.

Одним їз основних завдань ре�
форми системи охорони здоров'я в
цілому та реформи фінансування
цієї системи сьогодні полягає у по�
доланні фрагментації фінансових
ресурсів та забезпеченні їх ефек�
тивного використання [17, с. 98—
102].

На рис. 4 відображено основні
джерела формування коштів Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування,
а також порядок їх надходження та
використання [2].

Сьогодні запровадження загаль�
нообов'язкового державного соці�
ального медичного страхування за�
безпечить рівний доступ до медич�
них послуг всіх громадян. Проте цей
процес має супроводжуватись поси�
ленням ефективного контролю дер�
жави за функціонуванням регіональ�
ного фонду соціального медичного
страхування і станом його менедж�
менту [7, с. 2—6].

Правовий зміст реформи фінан�
сування охорони здоров'я за таких
обставин полягає у прийнятті змін до
Бюджетного кодексу щодо процеду�
ри формування бюджету та концен�
трації коштів [9].

Як показав досвід зарубіжних
країн, запровадження загальнообо�
в'язкового державного соціального
медичного страхування має не тільки
переваги, а й недоліки, які графічно
відображені на рис. 5 [12, с. 11; 15,
с. 71—73].

Таким чином, складається нова
для економіки та соціальної сфери
України інституція, яка буде харак�
терною саме для ринкових відно�
син, що ще перебувають у стані
формування, а система загальноо�
бов'язкового державного соціаль�
ного медичного страхування стає
складовою соціального захисту
громадян.

Рис. 4. Джерела формування коштів загальнообов'язкового державного
соціального медичного страхування та їх використання
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ВИСНОВКИ
Досвід провідних держав світу

засвідчує, що саме загальнообов'яз�
кове державне соціальне медичне
страхування є тим засобом, за допо�
могою якого є змога забезпечити
реалізацію прав громадян на безпе�
решкодне отримання якісної медич�
ної допомоги.

В Україні запровадження дано�
го виду страхування дасть мож�
ливість страхувати соціальні ризи�
ки, пов'язані зі здоров'ям людей,
підвищити ефективність державно�
го регулювання даною галуззю та
гарантувати високу якість надання
медичної допомоги. При запровад�
женні загальнообов'язкового дер�
жавного соціального медичного
страхування необхідно чітко визна�
чити правові, організаційні та фі�
нансові засади функціонування
такої системи.

Крім того, приймаючи до уваги
міжнародний досвід, слід зазначи�
ти, що міжнародна фінансово�еко�
номічна криза є не найкращою умо�
вою для запровадження обов'язко�
вого медичного страхування. Тому
перспективи подальшого розвитку
досліджень системи охорони здо�
ров'я в Україні та розвинених краї�
нах в умовах фінансово�економіч�
ної кризи полягають у вивчені мож�
ливості підвищення ефективного та
раціонального розподілу та вико�
ристання фінансових ресурсів га�
луззі.
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Рис. 5. Переваги та недоліки запровадження загальнообов'язкового
державного соціального медичного страхування в Україні


