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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Здоров'я населення як один з найважливіших показників

якості людського розвитку виступає базовою складовою
людського потенціалу і водночас є важливим фактором ство/
рення суспільного добробуту шляхом прямого та опосеред/
кованого впливу на соціальні та економічні складові життєд/
іяльності людини. Здоров'я є тією найголовнішою властиві/
стю, без збереження і відтворення якої населення не може
реалізувати свої потенції й можливості в економічній та інших
сферах життя, а отже, формувати і виявляти свою демоеко/
номічну якість. Здоров'я — кінцевий, підсумковий результат
та інтегральний ефект багатьох складових людського життя.
Тут важливі і ставка на здоров'я як на цінність, і "якість жит/
тя", що забезпечує суспільство. Разом з тим, якщо розгляда/
ти поняття здоров'я в широкому загальнокультурному ро/
зумінні, то стане очевидним, що воно виступає як певний інтег/
ральний критерій оцінки способу життя людини, правильності
або помилковості обраного шляху в житті [10].

Реалії нашого життя свідчать про особливу актуальність
в Україні проблем забезпечення та реалізації прав, свобод і
законних інтересів людини. Значною мірою це стосується і
сфери охорони здоров'я громадян [9].

Одним із пріоритетних напрямів реформування системи
охорони здоров'я України є запровадження обов'язкового
державного медичного страхування. Вибір цього курсу з ме/
тою виходу галузі із системної кризи має визначити основні
перспективи національної моделі охорони здоров'я держави.
Уведення медичного страхування має започаткувати рефор/
му охорони здоров'я як цілеспрямований, динамічний і сталий
процес, який сприятиме системним структурним змінам для за/
доволення потреб населення в медичній допомозі [8].

ВИКЛАД ОСНОВОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "страхування" увійшов до української мови дав/

но, маючи свої відповідники в інших мовах: "insuranse" — в
англійській, "verrsicherungs" — у німецькій. Західні філоло/
ги вважають, що термін цей має латинське походження. У його
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Valetudo magnum bonum est!
(Здоров'я — найбільше багатство).

основі — слова "securus" і "sine cura", які означають "безтур/
ботний". Отже, страхування констатує ідею застереження, за/
хисту та безпеки. Страхування є, насамперед, системою еко/
номічних відносин між конкретними суб'єктами господарю/
вання, де, з одного боку, виступають страхувальники, а з дру/
гого — страховики. Страхування — це вид цивільно/право/
вих відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових ви/
падків), визначених договором страхування або чинним за/
конодавством за рахунок грошових фондів, що формуються
шляхом сплати громадянами та юридичними особами стра/
хових платежів (страхових внесків, страхових премій) [8].

Автори поділяють думку В.Ю. Стеценко про те, що сут/
тю категорії медичне страхування є те, що "…в результаті
страхування великої кількості людей стає можливим оціни/
ти середню частоту захворюваності і розмір збитків. А по/
друге, потенційні великі майнові витрати, які пов'язані з на/
данням медичної допомоги, заздалегідь вдасться мінімізу/
вати або й взагалі уникнути шляхом сплати порівняно не/
значної страхової премії (страхового внеску)" [9, с. 8].

Страхова система охорони здоров'я в даний час поділяється
на обов'язкове і добровільне (приватне) медичне страхування.
Перше припускає обов'язкову сплату внеску для всіх з різними
модифікаціями (платить працівник або роботодавець, або ж вони
платять спільно у певних пропорціях), де страховий поліс є га/
рантом отримання будь/якої допомоги, крім особливих випадків.
Така система заснована на чітко вираженій суспільній солідар/
ності. У другому ж випадку людина безпосередньо застраховує
себе на випадок виникнення необхідності в отриманні тієї або
іншої медичної допомоги [9, с. 22—23].

На глибоке переконання авторів, що підтверджується й
результатами інших досліджень [4; 7], основними принци/
пами, на яких повинно базуватися запровадження в Україні
загальнообов'язкового державного соціального медично/
го страхування мають бути такі:

— стійкість фінансової системи загальнообов'язково/
го державного соціального медичного страхування, що за/
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Примітка: БАЦ — базовий амбулаторний центр; КДП — консультативно/діагностична поліклініка; ЛА — лікарські амбула/
торії; ЛПЗ — лікувально/профілактичні заклади; ФАП — фельдшерсько/акушерські пункти.

безпечується еквівалентністю страхового забезпечення та
страхових внесків;

— загальний обов'язковий характер соціального медич/
ного страхування, доступність для застрахованих осіб реа/
лізації своїх соціальних гарантій;

— обов'язковість дотримання прав застрахованих осіб
на захист від соціальних страхових ризиків та виконання зо/
бов'язань щодо загальнообов'язкового державного соціаль/
ного медичного страхування незалежно від фінансового ста/
ну страховика;

— державне регулювання системи загальнообо/
в'язкового державного соціального медичного страхування;

— паритетність участі представників суб'єктів загально/
обов'язкового державного соціального медичного страху/
вання в органах управління системи;

— обов'язковість сплати страхувальниками страхових
внесків у бюджети відповідних фондів;

— відповідальність за цільове використання коштів за/
гальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування;

— забезпечення нагляду та громадського контролю;
— автономність фінансової системи загальнообо/

в'язкового державного соціального медичного страхування.
Окрім обов'язкового державного медичного страхуван/

ня, важливим джерелом фінансування системи охорони здо/
ров'я є добровільне медичне страхування.

Даний вид страхування, як відомо, може бути реалізованим
через множину програм медичного страхування, умови здійснен/
ня яких передбачають повну або часткову компенсацію витрат
страхувальників, пов'язаних з отриманням медичної допомоги,
а окремими його видами — і компенсацію втрати доходів у зв'яз/
ку з хворобою чи стійкою непрацездатністю та/або необхідні/
стю постійного догляду і підтримки здоров'я на певному рівні.
На сьогоднішній день спостерігається гальмування даного виду
страхування, основними причинами якого є [2]:

— відсутність адекватного нормативно/правового за/
безпечення і порядку оподаткування, що регламентують
відносини в сфері охорони здоров'я та страхуванні;

— невирішеність питання належного фінансування охо/
рони здоров'я та відсутність стандарту щодо мінімально га/
рантованого обсягу медичних послуг;

— відсутність зацікавленості роботодавця в збереженні
здоров'я найманих працівників;

— обмеженість фінансових та економічних можливос/
тей підприємств і організацій у забезпеченні найманих пра/
цівників "соціальним пакетом", складовою якого є ДМС;

— низький рівень доходів населення та недостатній
рівень страхової культури;

— відсутність науково обгрунтованої концепції рефор/
мування охорони здоров'я та впровадження страхових за/
сад її функціонування.

У контексті викладеного вище, на сьогоднішній день особ/
ливо актуальним є розробка механізмів державного регулю/
вання реформування системи охорони здоров'я України (рис.
1). На думку авторів, у першу чергу доцільно основну увагу
приділити орагнізаційно/організаційно правовому забезпечен/
ню запровадження в державі багатоканального фінансуван/
ня, важливою складовою якого і є медичне страхування.

Актуальність проблеми теоретичного обгрунтування оп/
тимізації механізмів державного регулювання фінансування
системи охорони здоров'я зумовлюється необхідністю вико/
нання Закону України від 7 липня 2011 року №3612/VІ "Про
порядок проведення реформування системи охорони здоро/
в'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та
місті Києві" [1] і Наказу МОЗ України від 19.08.2011 року №
524 "Про порядок проведення реформування системи охо/
рони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій об/
ластях та місті Києві". Вказані вище нормативно/правові акти
щодо реформування системи охорони здоров'я, які прийняті
на виконання Програми Президента "Україна для людей" [5],
передбачають проведення впродовж 2011—2014 років струк/
турно/організаційної та функціональної перебудови системи
медичного обслуговування у пілотних регіонах для підвищен/
ня ефективності та доступності медичного обслуговування на/
селення і є необхідним для розвитку системи охорони. З цією
метою в державі планується створення центрів первинної ме/
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дико/санітарної допомоги (ПМСД), госпітальних
округів, високоспеціалізованих закладів охоро/
ни здоров'я.

Автори поділяють думку Н.М. Орлової про те,
що запровадження варіативно/модульної системи
дворівневої моделі амбулаторно/поліклінічної до/
помоги з наявністю двох функціонально/організа/
ційних структур з юридичною та господарською са/
мостійністю — базовим амбулаторним центром
(БАЦ) і консультативно/діагностичною поліклінікою
— забезпечить громадянам: а) отримання первин/
ної медичної допомоги за місцем проживання
(БАЦ), б) надасть можливість їх обслуговування
лікарями вузьких спеціальностей (КДП) [3]. Схема
реорганізації мережі закладів первинного та вторин/
ного рівнів надання медичної допомоги з форму/
ванням госпітальних округів подана на рис. 2.

Основними складовими реформування пер/
винного та вторинного рівнів надання медичної
допомоги є [6]:

— структурно/організаційне та фінансово/еко/
номічне розмежування первинного та вторинного
рівнів надання медичної допомоги шляхом створен/
ня центрів ПМСД та госпітальних округів з ураху/
ванням особливостей адміністративних територій;

— централізація коштів на надання ПМСД
на рівні районних (міських у містах) бюджетів та
розрахунок витрат на основі подушного фінан/
сового нормативу з введенням стимулюючих
доплат і коригуючих коефіцієнтів за обсяги та
якість медичних послуг, перехід від фінансуван/
ня закладів вторинного рівня надання медичної допомоги
за предметною ознакою до глобального бюджету;

— диференціація закладів охорони здоров'я з ураху/
ванням інтенсивності надання медичної допомоги;

— створення раціонального медичного маршруту паці/
єнта для надання медичної допомоги на інших рівнях;

— запровадження системи індикаторів якості медичних
послуг, що надаються на первинному та вторинному рівнях
медичної допомоги;

— запровадження закупівлі медичних послуг.

ВИСНОВКИ
1. Обгрунтовано, що одним із пріоритетних напрямів

реформування системи охорони здоров'я України є запро/
вадження обов'язкового державного медичного страхуван/
ня та активізація добровільного медичного страхування.

2. Вказаноо, що страхування — це вид цивільно/право/
вих відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та
юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових ви/
падків), визначених договором страхування або чинним за/
конодавством за рахунок грошових фондів, що формуються
шляхом сплати громадянами та юридичними особами стра/
хових платежів (страхових внесків, страхових премій).

3. Актуальність проблеми теоретичного обгрунтування
оптимізації механізмів державного регулювання фінансуван/
ня системи охорони здоров'я зумовлюється необхідністю ви/
конання низки нормативно/правових актів щодо реформу/
вання системи охорони здоров'я, які прийняті на виконання
Програми Президента "Україна для людей" і передбачають
проведення впродовж 2011—2014 років структурно/органі/
заційної та функціональної перебудови системи медичного
обслуговування у пілотних регіонах для підвищення ефектив/
ності та доступності медичного обслуговування населення і є
необхідним для розвитку системи охорони.
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Рис. 2. Реорганізація мережі закладів первинного
та вторинного рівнів надання медичної допомоги

(госпітальні округи)


