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В статті проаналізовано першочергові компоненти української сфери охорони здоров’я, що 
потребують реформування системи їх фінансування; досліджено українські реалії ринку 
медичного страхування, визначено необхідність запровадження механізмів обов’язкового та 
добровільного медичного страхування на європейських засадах; досліджено систему 
економічних стимулів суб’єктів надання і споживання медичних послуг з метою підвищення 
їх якості; проведено компаративний аналіз запровадження інноваційних фінансових 
інструментів – медичних субвенцій та реімбурсації референтного ціноутворення на 
лікарські препарати в Україні та ЄС.   
 
High priority elements of Ukraine healthcare sphere, which require reformation of their financing 
system, have been analyzed in the article. Ukrainian environment of medical insurance market has 
been studied as well as necessity of obligatory and optional medical insurance mechanisms 
implementation on European bases has been detected. The system of economic incentives for 
medical services’ providers and consumers has been researched. Comparative analyses of 
innovative financial instruments implementation ( medical subvention and reimbursement) has been 
conducted. 
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Постановка проблеми. Політичні та економічні реформи, що реалізовувались в Україні упродовж 

усього періоду її державної незалежності, мали для українського суспільства невиправдано високу соціальну 
ціну, яка знайшла свій прояв у депопуляції і підвищенні загальної смертності населення, скороченні тривалості 
і якісних кондицій його життя. Саме тому існують проблеми реформування вітчизняної медичної індустрії, які, 
лежать насамперед у площині: її часового співпадіння із загальноекономічною кризою у державі;браку 
системного бачення причин неадекватності кількісно-якісних параметрів медичної сфери суспільним 



очікуванням1;відсутності суспільної згоди щодо обраної моделі охорони здоров’я, яку буде збудовано у 
результаті медичної реформи; а також фрагментарності системи реформування з її переважною орієнтацією на 
зміну діючих механізмів функціонування медичної сфери та задоволення корпоративних (а не суспільних) 
інтересів агентів вітчизняної медичної індустрії. Саме тому актуальності набуває необхідність дослідження 
стратегічних трансформацій української системи охорони здоров’я в контексті вимог та стандартів 
євроінтеграції, запровадження яких дасть можливість підвищити якість та ефективність надання медичних 
послуг.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематиці пріоритетів розвитку системи охорони 
здоров’я України приділено увагу багатьох провідних вчених, зокрема О. Сердюка, О. Устінова, О. Корнійчука, 
В. Князевича, Т. Камінської та інших. Проте, додаткової уваги заслуговують питання стратегічної 
трансформації системи охорони здоров’я згідно з європейськими стандартами та вимогами.  

Формулювання цілей статті. Таким чином, метою роботи є визначення стратегічних трансформацій 
всіх компонентів сфери охорони здоров’я України, їх принципів та інструментів запровадження задля 
підвищення якості та ефективності надання медичних послуг. 

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на абсолютне і відносне зростання державних витрат на 
фінансування охорони здоров’я в останнє десятиліття, вкрай неефективним залишається його розподіл між 
вітчизняними медичними установами, в основі якого лежать головним чином кількісні критерії. Загальні 
витрати на фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я дотепер не здатні забезпечити гідної оплати 
праці медичних працівників, надання українським громадянам якісних медичних послуг, забезпечення їх 
необхідними медикаментами і лікарняними ліжками, а також модернізацію медичного обладнання і 
впровадження інноваційних методик лікування. Крім того, співвідношення державних і недержавних джерел 
фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я не відповідає принципу оптимальної пропорційності. При 
цьому медичні установи позбавлені права самостійно змінювати структуру своїх витрат на основі 
перерозподілу коштів з однієї статті бюджету на користь іншої, що робить управлінський процес негнучким і 
малопродуктивним. Виходячи з цього детального дослідження потребують європейські фінансові та економічні 
механізми, що довели свою дієвість значним підвищенням якості та ефективності надання медичних послуг в 
країнах-членах.  

Проблематиці дослідження ефективності економічних та фінансових інструментів української сфери 
охорони здоров’я приділено увагу багатьох вчених, таких як: В.Ходаківської, А. Котвіцької, І. Голованової, О. 
Блавацької, С. Грищука та інших. Однак, необхідним залишається дослідження європейських фінансових і 
економічних практик в процесі реформування сфери охорони здоров’я задля підвищення якості надання 
медичних послуг.  

У контексті першочергового захисту українських домогосподарств від медичної бідності і банкрутства 
через захворювання, докорінної зміни потребують й існуючі нині підходи до фінансування системи охорони 
здоров’я насамперед у частині скорочення її неефективних витрат та запровадження інституту державних 
медичних гарантій з детальним переліком видів й обсягів медичних послуг, а також необхідних медичних 
препаратів, що надаються на умовах повної компенсації за рахунок коштів державного бюджету України. 
Даний перелік має щорічно затверджуватись Верховною Радою як невід’ємний компонент Закону «Про 
державний бюджет України». Саме на основі програми медичних гарантій, укладення місцевими органами 
державної виконавчої влади безпосередніх договорів про медичне обслуговування населення з закладами 
охорони здоров’я усіх форм власності та декларування права пацієнтів на вибір лікаря первинної ланки 
медичної сфери має забезпечуватись доступність медичних послуг для вітчизняних громадян. Це дасть змогу 
переорієнтувати грошовий потік медичної індустрії, що буде «йти за пацієнтом», а не за заявками державних 
закладів охорони здоров’я. Крім того, продукування фінансованих державою медичних послуг може бути 
делеговане також недержавним медичним закладам, що дозволить не тільки суттєво демократизувати процес їх 
виробництва і споживання, але й знівелювати вплив корупційної складової на медичну сферу.  

Ринкове реформування вітчизняної медичної системи, її переведення на якісно новий, інноваційний, 
рівень лікувальних технологій за одночасної імплементації соціально-орієнтованих принципів її 
функціонування нагально потребує запровадження багатоканального і диверсифікованого її фінансування. 
Йдеться насамперед про оперативне впровадження механізмів обов’язкового і добровільного медичного 
страхування як стратегічних інструментальних пріоритетів компенсування вартості медичного обслуговування. 
При цьому відхід від залишкового принципу фінансування системи охорони здоров’я, оптимізація вхідних і 
вихідних фінансових потоків у медичній сфері та розбудова добровільного медичного страхування в 
обов’язковому порядку мають супроводжуватися динамічним розвитком системи ліцензування медичних 
закладів і медичного персоналу, зайнятого приватною практикою; стандартизацією якості медичних послуг і 
медичного обслуговування населення; а також запровадженням розгалуженої системи контрактних відносин 
між продуцентами і споживачами медичних послуг.  

                                                           
1 Примітка. 
У їх системі можна виокремити ті, що спричинені корупційними діями, некомпетентністю чи фінансовою 
безвідповідальністю уповноважених посадових осіб й інституцій (а отже – можуть бути подолані у результаті 
загального реформування державного управління), а також фундаментальні системно-структурні проблеми, які 
можна вирішити тільки на основі докорінної зміни національної моделі охорони здоров’я. 



Хоча в Україні вже давно назріло питання повномасштабного «запуску» системи обов’язкового 
медичного страхування (як головного фінансового механізму цільового формування ресурсного забезпечення 
системи охорони здоров’я), однак даний процес дотепер гальмується цілою низкою факторів і чинників. Це – 
загалом низький рівень оплати праці найманих працівників (а отже – низький платоспроможний попит), загроза 
посилення тиску на фонд їх заробітної плати зі зростанням її тіньового сегменту), високе прибуткове 
оподаткування бізнес-структур, стрімке старіння населення та «звуження» оподатковуваної бази для 
нарахування страхових внесків. Не слід скидати з рахунків і значний брак організаційної й інформаційної 
інфраструктури для обслуговування операцій з медичного страхування, недостатній досвід роботи медичних 
працівників [1] в умовах ринку і конкурентної боротьби за пацієнтів і джерела генерування грошових потоків, а 
також безвідповідальність страховиків в силу інвестиційної й економічної непривабливості медичного 
страхування, брак його нормативно-регуляторного забезпечення і недостатня поінформованість українських 
громадян про переваги даного виду страхових операцій.  

Саме цим пояснюється висока затребуваність інституту добровільного медичного страхування із 
запровадженням механізмів приватного фінансування медичних послуг та їх прямої оплати, а отже – 
розбудовою ефективних конкурентних відносин у медичній індустрії та наданням споживачам права вибору. 
На жаль, добровільне медичне страхування дотепер залишається на вкрай низькому рівні розвитку. Так, нині 
ним охоплено не більше 1% українського населення (у Німеччині – 10%, Канаді і США – по 70%, Франції – 
86%, Австралії – 44%), а його частка у загальних видатках на охорону здоров’я не перевищує 0,25% (12,5%; 
11,2%; 34,8%; 12,8% та 7,1% відповідно). Загалом же, на тлі щорічного зростання обсягів чистих страхових 
премій у медичному страхуванні (безперервному страхуванні здоров’я) (з 636,6 до 1758,6 млн. грн. у період 
2008-2016 рр.) та відносно стабільному показнику чистих страхових премій у страхуванні медичних витрат (520 
– 630 млн. грн. щорічно за вказаний період) (рис. 1) вкрай низькою є їх частка у сукупних чистих страхових 
преміях – відповідно не більше 5 – 9% і 4 – 6%.  

 

Рис. 1. Основні показники діяльності страхових компаній України у сфері медичного страхування 
(безперервного страхування здоров’я) і страхування медичних витрат у 2008-2016 рр. 

 



Аналогічна ситуація і з показником чистих страхових виплат: на тлі їх зростання у сегменті 
страхування медичних витрат (з 44,8 до 155,9 млн. грн. відповідно), стабільно низькою є їх частка у сукупних 
чистих страхових виплатах – 0,7 – 2,5%. Натомість частка чистих страхових виплат у медичному страхуванні 
(вартісні обсяги яких зросли з 461,1 до 947,5 млн. грн. у 2008-2016 рр.) має стабільне зростання: з 7% у 2008 р. 
до 11,1% у 2016 р. (22,1% у 2013 р. і 22,6% у 2014 р.). 

На вітчизняному страховому ринку нині представлено лише 52 страхові компанії, котрі співпрацюють з 
закладами охорони здоров’я різних рівнів і форм власності. При цьому левова частка укладених договорів 
добровільного медичного страхування репрезентує сегмент корпоративного страхування, яке у пакеті 
соціальних послуг надається роботодавцями своїм працівникам. Натомість частка добровільного 
індивідуального медичного страхування не перевищує на ринку 10% укладених страхових договорів [3]. 
Принагідно особливо наголосити, що у більшості випадків медичні послуги населенню за програмами 
добровільного страхування надаються у тих же самих закладах охорони здоров’я, де обслуговуються 
незастраховані громадяни, з використанням однакових лікувальних технологій і наданням однакового рівня 
комфорту. Це певною мірою «урівнює» державний і страховий сегменти медичного обслуговування населення, 
коли страхова медицина не тільки дублює соціальні обов’язки держави, але й в окремих випадках просто 
маскує неформальні платежі пацієнтів за отримані медичні послуги.  

Тож всебічне стимулювання і державна підтримка розвитку в Україні системи добровільного 
медичного страхування передбачають в якості обов’язкового компонента запровадження для громадян і 
юридичних осіб системи економічних стимулів. Вони мають включати насамперед надання бізнес-структурам 
права зменшувати свою оподатковувану базу за рахунок включення до загальних операційних витрат тих, що 
пов’язані з страховими витратами на медичне страхування своїх працівників, а не сплачувати їх за рахунок 
чистого прибутку, як це відбувається сьогодні. По-друге, держава має надавати податкові пільги тим 
підприємницьким структурам, що впроваджують колективні форми добровільного медичного страхування за 
фаховим принципом, з одночасним запровадженням штрафних санкцій на ті високооплачувані категорії 
працівників, які не мають страхового медичного поліса. Це дасть змогу не тільки значно розширити внутрішній 
платоспроможний попит на медичні послуги, але й  жорстко ув’язати вартість медичного страхового поліса із 
розмірами отримуваної працівниками заробітної плати. Не слід скидати з рахунків і такого позитивного 
економічного ефекту як формування ефективного конкурентного середовища як між самими закладами 
охорони здоров’я, так і між страховими компаніями, що спеціалізуються у сфері медичного страхування і 
страхування медичних витрат. 

Третій напрям державної підтримки системи добровільного медичного страхування в Україні – це 
ув’язування обсягів фінансування закладів охорони здоров’я зі структурою наданих ними медичних послуг та 
усунення усіх існуючих інституційних перешкод до конкурентної боротьби між державними і приватними 
медичними установами за пацієнтів і державне фінансування. І, нарешті, у контексті розбудови ефективної 
системи взаємодії державного і страхового сегментів медичного обслуговування населення, на державному 
рівні система добровільного медичного страхування має бути відокремлена від усіх інших видів страхування з 
орієнтацією діяльності страховиків на обслуговування усіх клієнтів [6] (незважаючи на їх вік, стать і стан 
здоров’я), включаючи і тих, котрі хворіють на хронічні захворювання. 

Ще один важливий напрям диверсифікації джерел фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я 
– це розвиток інституту лікарняних кас, які в останні роки почали активно з’являтись на українських теренах 
як закономірна реакція населення на звуження можливостей державної системи медичних послуг. Виключна 
важливість лікарняних кас обумовлена тим, що дані інституції не тільки здатні забезпечити цільове 
використання фінансового ресурсу медичного обслуговування населення та залучення до контролю, аудиту і 
моніторингу медичних витраті якості медичних послуг усіх членів цих громадських неприбуткових організацій, 
але й можуть стати гідною альтернативою медичному страхуванню. Вагомими конкурентними перевагами 
лікарняних кас є також їх орієнтація на компенсування вартості стандартизованих медичних технологій на 
основі локальних клінічних протоколів і лікарського формуляра (що дає змогу значно знизити фінансові 
витрати населення при медичному обслуговуванні); можливості залучення не тільки страхових, але й 
благодійних внесків; значно нижчі, порівняно з класичним медичним страхуванням, розміри щомісячних 
внесків учасників;а також широкі можливості забезпечення своїх членів-пацієнтів своєчасними й якісними 
медичними послугами та необхідним асортиментом лікарських засобів і товарів медичного призначення на 
принципах суспільної солідарності. Не слід скидати з рахунків і таких переваг лікарняних кас як 
відпрацьований механізм їх договірної взаємодії, з одного боку, з лікувальними закладами, бізнес-структурами 
та банківськими установами, а з другого – з сімейними лікарями як основними фондоутримувачами закладів 
охорони здоров’я; а також багаторівневий характер медикаментозного забезпечення членів-пацієнтів – від 
фельдшерсько-акушерських пунктів до спеціалізованих медичних центрів і клінік.  

Нині в Україні функціонують близько 190 лікарняних кас із загальною кількістю членів 572,5 тис. осіб, 
у тому числі у Житомирській області – 217 тис. осіб, Чернігівській – 62 тис., Миколаївській – 50 тис. Загальний 
вартісний обсяг акумульованих лікарняними касами у 2014 р. грошових ресурсів становив 102 млн. грн., а 
витрати – 98,2 млн. грн., у тому числі на купівлю медичних препаратів – 80,6 млн. (82%); придбання товарів 
медичного призначення – 1 млн. грн. (1%), адміністративні витрати на утримання кас – 13,7 млн. грн. (14%); 
інші витрати – 2,9 млн. грн. (3%) [5]. Однак, незважаючи на високу динаміку приросту номінальних показників 



діяльності лікарняних кас, їх частка у загальних витратах на охорону здоров’я в Україні не перевищує нині 
0,08% [3]. 

Динамізація розвитку вітчизняних лікарняних кас передбачає реалізацію комплексу заходів, 
спрямованих насамперед на: усунення діючих обмежень у вартісних обсягах витрат і кількості епізодів 
лікування кожного члена-пацієнта на основі стандартизації медикаментозного лікування, що дасть змогу 
значно підвищити довіру українських громадян до цих інституцій як гарантів своєчасного і якісного їх 
медичного обслуговування. По-друге, нагальною нині є й активізація укладення лікарняними касами контрактів 
з регіональними медичними закладами з більш широким охопленням населення до лав своїх членів, що здатне 
значно розширити фінансовий ресурс цих інституцій, а отже – перевести їх діяльність на якісно вищий рівень 
розвитку з подальшою диверсифікацією пропонованих споживачам медичних послуг [3]. Своєю чергою, 
закупівля лікарняними касами медичних препаратів через оптові фармацевтичні компанії дасть змогу 
зекономити значні фінансові ресурси та підвищити рівень медичного обслуговування населення. 

З 2015 р. докорінної зміни зазнала система міжбюджетних трансфертів (яка передбачає безоплатне і 
безповоротне передавання грошових коштів від одного бюджету до іншого) для фінансування системи охорони 
здоров’я. Так, у рамках реформи міжбюджетних відносин було запроваджено якісно новий інструмент 
трансфертів для охорони здоров’я з державного бюджету місцевим бюджетам – медичну субвенцію. Він дає 
змогу вирівнювати існуючі вертикальні і горизонтальні фінансові дисбаланси системи охорони здоров’я на 
регіональному рівні, що виникають з існуючих асиметрій фінансового ресурсу і фінансових потреб різних 
регіонів. У системі охорони здоров’я грошові кошти медичних субвенцій з державного бюджету місцевим 
бюджетам спрямовуються переважно на купівлю витратних матеріалів і медичного обладнання для вітчизняних 
медичних закладів, капітальний ремонт лікарень і фельдшерсько-акушерських пунктів, а також реалізацію 
масштабних інвестиційних програм і проектів. 

На сьогодні зберігається ціла низка системних проблем і у царині запровадження в Україні механізмів 
реімбурсаціїі референтного ціноутворення на лікарські препарати. Останній, зокрема, встановлює граничний 
рівень оптово-відпускних цін та граничних націнок на медпрепарати серцево-судинної групи, цукрового 
діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Так, згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я №53 від 23.01.2017 р., 
було затверджено реєстр граничних оптово-відпускних цін на 21 міжнародну запатентовану назву лікарських 
препаратів (за 89 позиціями з даними щодо коду АТХ, одиниці лікарської форми, дозування та граничної 
оптово-відпускної ціни) [6], вартість яких в обов’язковому порядку має відшкодовуватись державою, згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України №863 від 09.11.2016 р. 

Однак, при розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін та граничних націнок на лікарські 
препарати норми щодо їх випуску, встановлені зазначеною Постановою, були суттєво розширені. Так, у той час 
як у західних державах розрахунок розміру відшкодування здійснюється, виходячи з дозування лікарського 
засобу як фіксована сума чи відсоток роздрібної вартості (незалежно від форми випуску – таблетка; таблетка, 
вкрита оболонкою; таблетка пролонгованої дії), то в Україні – залежно від форми випуску із встановленням 
граничної ціни продажу на рівні найдешевшого генерика [6]. За таких умов можливою є ситуація застосування 
при розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін та граничних націнок цін лікарських засобів, що 
зареєстровані у референтних країнах, однак в Україні фактично не продаються. Результатом може стати 
встановлення на окремі медичні препарати необґрунтовано низьких цін, а отже – нерентабельність (або й 
збитковість) їх продажу українських пацієнтам з подальшим виведенням з ринку.  

Ще одна проблема сучасного медикаментозного забезпечення вітчизняних пацієнтів – 
різнотерміновий, партикулярний режим запровадження механізмів реімбурсації і референтного ціноутворення 
на лікарські препарати. Якщо граничні ціни на медичні препарати були запроваджені ще у лютому 2017 р., то 
термін запровадження механізму реімбурсації все ще залишається під питанням. Між тим, у розвинутих країнах 
референтне ціноутворення і реімбурсація застосовуються одночасно. Крім того, відсутність налагодженої 
системи обліку хворих (у тому числі і на артеріальну гіпертензію), котрі потребують медикаментів, а також 
значного браку лікарського персоналу, стають причиною несвоєчасного отримання хворими,які систематично 
приймають медичну терапію, рецептів на ту чи іншу групу лікарських засобів. Дана проблеманабуває особливої 
гостроти з урахуванням тієї обставини, що державні закупівлі медичних препаратів відбувається зазвичай без 
урахування реальної потреби у них медичних закладів, причому як за обсягами закупівель, так і номенклатурою 
препаратів. Більше того, навіть тендерні процедури державних закупівель фармакологічної продукції мають 
цілу низку прогалин і «вузьких місць», що нерідко спричиняє завищення цін на них. Водночас,відсутність 
ефективної системи державного контролю за ціноутворенням, якістю і безпечністю медикаментів стає 
причиною величезної частки фальсифікованих препаратів на українському фармацевтичному ринку. Їх частка, 
за даними ВООЗ, перевищує нині 20% загального обсягу медичних препаратів, причому левова частка 
фальсифікованої продукції продукується вітчизняними виробниками-фальсифікаторами. 

Висновки. Отже – цілком очевидною нині є чітко виражена невідповідність діючої в Україні системи 
економічних та фінансових механізмів сфери охорони здоров’я основним її вимогам і міжнародним стандартам. 
Йдеться насамперед про передбачуваність фінансових витрат на медичне обслуговування населення, 
збалансованість вартісних обсягів фінансування і обсягів продукування медичних послуг, а також 
недопустимість надмірної витратності медичного обслуговування громадян для поточних доходів 
домогосподарств. Такий стан речей, спричиняючи появу якісно нового виду бідності українського населення – 



медичної бідності2–є абсолютно недопустимим у параметрах кількісного й якісного відтворення національного 
ресурсу у постіндустріальній парадигмі національного економічного розвитку та реалізації моделі сталого 
розвитку і досягнення Цілей розвитку тисячоліття.   

Необхідним елементом реформування вітчизняної системи охорони здоров’я та підвищення 
ефективності державного регулювання цієї сфери є надання медичним закладам економічної свободи і реальної 
фінансової автономії операційного функціонування із делегуванням їм низки повноважень у сфері управління 
власністю, заохочення підприємницької активності продуцентів медичних послуг, імплементацією фінансових 
механізмів оптимізації їх витрат і підвищення ефективності управління. Це дасть змогу підвищити якість 
медичного обслуговування українських громадян, його доступність для широких верств населення за 
одночасного нівелювання впливу фінансових ризиків та медичної бідності на загальний процес суспільного 
відтворення національного людського ресурсу у постіндустріальній парадигмі економічного розвитку.  
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2Примітка. 
За даними експертів Світового банку, в силу високого рівня цін на медичні послуги в Україні лави соціальної 
групи медичної бідності може поповнити будь-яке українське домогосподарство після діагностування у його 
члена складного захворювання (онкологічного, серцево-судинного тощо), що потребуватиме від сім’ ї 
колосальних витрат, неспіввимірних з поточними і попередніми її доходами. 


