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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

  В умовах кредитно – модульної системи самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Згідно із чинними навчальними планами підготовки фахівців зі 

спеціальності “Менеджмент і адміністрування”, спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”, при вивченні курсу «Страховий менеджмент в 

охороні здоров’я» на самостійну роботу відведено 50% академічного кредиту, і 

цей час має бути використаний для виконання самостійної індивідуальної 

роботи. 

Основна мета самостійної роботи над навчальним курсом “Страховий 

менеджмент в охороні здоров’я (для спеціалістів, магістрів) – засвоєння 

теоретичних і практичних питань навчального курсу, здобуття вмінь та навичок 

узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні явища в галузі охорони 

здоров’я.  

При вивченні курсу “Страховий менеджмент в охороні здоров’я” 

передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, 

виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання. 

Мета вивчення дисципліни: формування системи базових знань у сфері 

медичного страхування, розуміння концептуальних засад страхової медицини; 

набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень на основі 

позитивного зарубіжного й вітчизняного досвіду медичного страхування. 

Предметом дисципліни є фінансові аспекти управління процесами 

створення і ефективного використання потенціалу страхових організацій, які 

здійснюють діяльність на вітчизняному ринку медичного страхування. 

Завданням навчальної дисципліни є вивчення: 

• сформувати у студентів розуміння бізнес-процесів, що відбуваються у 

страхових компаніях, що здійснюють медичне страхування;  

• засвоїти об’єктивну необхідність, сутність та роль страхового 
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менеджменту в умовах розбудови медичного страхування; 

• вивчити сутність, форми та види добровільного медичного страхування; 

• засвоїти основні типи організаційних структур страхових організацій на 

вітчизняному ринку медичного страхування; 

• знати органи управління страховою організацією та їх особливості  

• сформувати цілісне бачення управління маркетинговою діяльністю 

страховиків на ринку медичного страхування; 

• вивчити умови добровільного медичного страхування згідно договору 

страхування на вітчизняному ринку медичного страхування; 

• знати моделі обов`язкового медичного страхування в різних країнах 

світу; 

• вивчити технологію врегулювання страхових претензій в системі 

медичного страхування; 

• засвоїти підходи щодо управління грошовими потоками через систему 

фінансування охорони здоров'я в залежності від типів систем охорони здоров`я 

за джерелом фінансування та формою розподілу коштів. 

• опанувати основні підходи до управління відбором ризиків на 

страхування ринку медичного страхування. 

Компетентності, якими оволодівають студенти в ході вивчення 

дисципліни “Страховий менеджмент в охороні здоров’я”: професійні 

(функціональні) компетентності – здатність поглиблено аналізувати проблеми і 

явища в сфері професійної діяльності.  

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною «Страховий 

менеджмент в охороні здоров’я» включає такі форми: 

− підготовку до практичних занять (для студентів денної форм навчання); 

− написання контрольної роботи згідно визначених в методичних 

рекомендаціях варіанту; 

− пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; 

− аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій; 
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− написання реферату за заданою тематикою; 

− підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих тем 

навчальної дисципліни (для студентів денної форм навчання); 

− підготовку до рубіжного (модульного) контролю (для студентів денної 

форм навчання); 

− підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 

питаннями. 

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів 

відводиться індивідуальним та груповим консультаціям, їх мета – допомогти 

студентам у вивченні того чи іншого питання, в правильній організації 

самостійної роботи над вивченням предмета. Питання, що виникають у 

студентів щодо виконання запланованих завдань, вирішуються на 

консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.  

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни 

підручниками, навчальними та методичними посібниками, методичними 

матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектом лекцій, нормативно-

правовою базою, періодичними виданнями тощо. 

Успішність підготовки до семінарських / практичних занять і складання 

заліку значною мірою залежить від організації самостійної роботи. Для цього 

студентам рекомендується: 

а) ознайомитись з рекомендованою літературою; 

б) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 

в)засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 

г) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної 

теми;  

д) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми; 

е) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 

Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну, мають інформуватися 

викладачем щодо організації самостійної роботи, її форм та видів, термінів 
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виконання, форм контролю та звітності, кількості балів за виконання завдань. 

Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності, 

термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання, 

визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної програми 

дисципліни. 

Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її 

результатів здійснюються викладачами кафедри. 

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів 

самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома студентів. 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та 

вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною 

оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. 

Обов’язкові завдання виконуються кожним без винятку студентом у процесі 

вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними. 

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. 

Вивчення дисципліни “Страховий менеджмент в охороні здоров’я” передбачає 

тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Економіка підприємства”, 

“Правознавство”, “Основи менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка та 

фінансування охорони здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я” тощо. 

Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи 

на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або контрольної 

роботи із урахуванням результатів складання модульного контролю знань. Для 

студентів заочної форми навчання передбачена проміжна атестація у формі 

виконання контрольної роботи. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 дисципліни 
“СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я” 

№ Назва змістового модуля і теми  
Змістовий модуль 1. Економіко-організаційні засади страхового 

менеджменту  
1. Сутність, принципи та роль страхування 
2. Сутність і характерні риси страхового менеджменту 
3. Управління фінансовою діяльністю страховика 

Змістовий модуль 2. Управління медичним страхуванням 
4 Сутність та історичні етапи розвитку управління медичним 

страхуванням 
5. Управління добровільним медичним страхуванням 
6. Управління медичним страхуванням туристів 
7.  Страховий маркетинг: сутність, суб’єкти, організаційна структура 

страхового ринку. Специфіка ринку добровільного медичного 
страхування. 

8 Страхування медичних і фармацевтичних працівників 
Змістовий модуль 3. Організація та управління страховою медициною 

9. Страхова медицина як вид організації та фінансування медичної 
допомоги 

10. Системи фінансування охорони здоров'я. Фінансування системи 
обов`язкового медичного страхування 

11. Оплата провайдерів медичної допомоги в системі обов’язкового 
медичного страхування 

Змістовий модуль 4. Реформування системи охорони здоров’я України на 
засадах страхової медицини 

12. Розвиток медичного страхування в Україні 
13 Перспективи запровадження загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування в Україні 
14 Стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в 

Україні 
 Всього годин - 120 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення кожної теми 

 

Змістовий модуль 1. Економіко-організаційні засади страхового 

менеджменту 

Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Сутність та ключові поняття страхування. Страхування як спосіб 

відшкодування збитків. 

2.  Функції  та ознаки економічної категорії страхування.       

3. Історія розвитку страхування.  

4. Історія страхування в Україні.  

5. Об’єкти та види страхування.  

6. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Принципи 

обов'язкового страхування.  

7. Принципи та функції страхового менеджменту. 

Література [2, 13, 15, 19, 21, 24] 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

Суб'єктами обов'язкового медичного страхування є страхувальники, 

застраховані, страховики, лікувально-профілактичні установи. У разі 

централізованої системи медичного страхування до його суб'єктів належить і 

фонд охорони здоров'я. 

До страхувальників у галузі обов'язкового медичного страхування належать 

юридичні особи і держава. Юридичні особи є страхувальниками для 

працюючого, а держава - для непрацюючого населення. Застраховані - це 

фізичні особи, на користь яких укладаються договори страхування. Страховики 

- це незалежні страхові компанії, які мають статус юридичної особи і ліцензію 

держави на право здійснювати медичне страхування. Страхові медичні компанії 

за рахунок сформованих страхових фондів здійснюють оплату медичної допо-
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моги застрахованим, а також інші види діяльності з охорони здоров'я громадян. 

Страхові медичні організації несуть відповідальність за необгрунтовану 

відмову укласти договір обов'язкового медичного страхування, несвоєчасне 

внесення платежів зі сплати послуг медичної установи, невиконання умов 

договору медичного страхування. Якщо страхова медична установа не 

відповідає обгрунтованим умовам застрахованого, він має право розірвати 

договір з цією страховою медичною установою і укласти з іншою. 

Страхові медичні компанії здійснюють свою діяльність на основі договорів 

про співробітництво з медичними організаціями. 

Лікувально-профілактичні установи як суб'єкти обов'язкового медичного 

страхування представляють собою ті медичні установи, які мають ліцензію на 

право надання медичної допомоги і послуг згідно з програмою обов'язкового 

медичного страхування. Ліцензія — це державний дозвіл медичній установі на 

здійснення нею певних видів діяльності і послуг за програмою обов'язкового 

медичного страхування. Ліцензію повинна мати будь-яка медична установа 

незалежно від форми власності. Крім того, вона має пройти акредитацію на від-

повідність установленим професійним стандартам. 

Медичні установи здійснюють свою діяльність на підставі договору зі 

страховими медичними організаціями, який передбачає обов'язок медичної 

організації надавати застрахованому контингенту медичну допомогу певного 

обсягу та якості в конкретні строки. У договорі встановлюється обсяг 

лікувально-діагностичної допомоги і нормативи відшкодування витрат. За 

надання медичних послуг медичні організації отримують плату. 

Медичні установи несуть відповідальність за відмову в наданні медичної 

допомоги застрахованій стороні, невідповідність медичних послуг за обсягом 

та якістю умовам договору зі страховою медичною організацією. . 

Медична допомога в системі медичного страхування може бути надана і 

самостійно практикуючими лікарями, які мають на це право. 

Розрахунки з лікувально-профілактичними установами здійснюються 

страховими організаціями за фактично надану застрахованим медичну 
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допомогу чи послугу. Це забезпечує контроль за якістю медичної допомоги та 

використанням коштів, дає можливість створити економічні стимули для 

поліпшення обслуговування застрахованих громадян у медичних закладах. 

Система обов'язкового медичного страхування зобов'язує страхувальників 

укладати відповідні договори, згідно з якими вони мають право на отримання 

медичних послуг, перелік і обсяг яких встановлюється програмою 

обов'язкового медичного страхування, у медичних установах, включених до 

системи обов'язкового медичного страхування. При укладенні договору 

страховик видає страхувальникові страховий договір, а застрахованому — 

страховий поліс, який має силу договору. У договорі обов'язкового медичного 

страхування визначається, що страхова організація бере на себе зобов'язання з 

оплати медичних та інших послуг, що їх було надано застрахованим згідно з 

програмою обов'язкового медичного страхування. У свою чергу, страхувальник 

зобов'язується сплачувати внески страховій організації. Договором 

обумовлюються розмір, строки і порядок внесення страхових внесків, строк 

його дії, відповідальність сторін у разі невиконання умов договору, а також 

порядок вирішення спорів. 

 

Тема 2. Сутність і характерні риси страхового менеджменту 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Необхідність, сутність та призначення регулювання страхової 

діяльності. Реєстрація та ліцензування суб’єктів страхового ринку.  

2. Стратегічний менеджмент страхової діяльності та його складові. 

3. Види стратегій страхової діяльності та принципи їх формування. 

4. Аналіз організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності 

на вітчизняному ринку. Акціонерна страхова компанія та її структура. 

Представництво, агентство, філія страхової компанії. 

5. Вимоги до стратегічного планування страхової діяльності. 

6. Управління здійсненням ризикових видів страхування: сутність та 
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складові.  

7. Управління здійсненням страхування життя: сутність та складові.  

8. Особливості створення страховика, що здійснює страхування життя. 

9. Системи продажу страхових продуктів із залученням страхових 

агентів. Принципи управління мережею страхових агентів. 

10. Системи продажу страхових продуктів через страхових і перестрахових 

брокерів.  

11. Порівняльний аналіз систем продажу страхових продуктів. 

Література [2, 13, 15, 19, 21, 24] 

 

Тема 3. Управління фінансовою діяльністю страховика 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової компанії. 

2. Оцінювання фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і форм 

руху. Статутний капітал. Страхові резерви і страхові активи.  

3. Нормативні співвідношення між страховими активами і страховими 

зобов’язаннями.  

4. Аналіз страхових операцій, факторів управління ризиком і фінансовими 

результатами (прибутком і рентабельністю). 

5. Планування фінансової діяльності страхової компанії.  

6. Управління інвестиційним портфелем: розміщення страхових резервів, 

власних коштів та інвестиційна діяльність. Фондовий ринок і робота на ньому.  

7. Управління платоспроможністю страховика.  

8. Управління формуванням та використанням прибутку.  

9. Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяльності.  

10. Особливість страхування і перестрахування ризиків діяльності 

страхової організації. Принципи управління перестрахувальною діяльністю. 

Принципи відшкодування, граничної сумлінності й особливості їх додержання.  

11. Норматив максимальної відповідальності. Управління 
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перестрахувальною діяльністю з вітчизняними та іноземними 

перестраховиками. 

12.  Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика. 

Література [7, 13, 15, 19, 21, 24] 

 

Змістовий модуль 2. Управління медичним страхуванням 

Тема 4. Сутність та історичні етапи розвитку управління медичним 

страхуванням 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Принципи медичного страхування. Функції медичного страхування.  

2. Історія розвитку  медичного страхування в зарубіжних країнах.  

3. Система  соціального страхування О. Бісмарка.  

4. Модель  соціального страхування Беверіджа.   

5. Історичні етапи розвитку медичного страхування в зарубіжних країнах .  

6. Етапи розвитку медичного страхування в Україні . Історія розвитку 

лікарняних кас в Україні.   

7. Законодавчі акти України щодо розвитку соціального страхування.  

8. Принципи обов'язкової форми  медичного страхування.  

9. Об'єкти медичного страхування. Завдання медичного страхування.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

При аналізі місця медичного страхування у країнах з розвиненою 

системою охорони здоров'я важливо порівняти системи охорони здоров'я 

кількох економічно розвинених країн у контексті медичного страхування. 

Наприклад, США, Канади, Об'єднаного Королівства. 

США. Система охорони здоров'я у США більше зорієнтована на ринок, 

ніж в інших промислово розвинених країнах. Хоча усуспільнена медицина 

ніколи не була популярною у США, масштаб участі уряду поступово зростає. 

Уже тепер місцеві уряди, уряди штатів і федеральний уряд фінансово 

забезпечують приблизно 40 % охорони здоров'я США. Частка безпосередніх 
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виплат пацієнтами відносно висока порівняно з такою в інших країнах і 

становить близько третини загальних витрат на охорону здоров'я. 

У США існують організації підтримання здоров'я. Це зазвичай 

неприбуткові організації, які у своїй діяльності поєднують надання послуг 

охорони здоров'я зі страхуванням. Вони практикують передоплату; вкладники 

сплачують подушний внесок, за який отримують повний комплекс медичних 

послуг за нульовою або дуже низькою ціною на момент споживання. При 

цьому можливі розбіжності у наданні допомоги, тобто усе залежить від того, 

якою мірою організації підтримання здоров'я використовують власних лікарів і 

власні лікарні. 

Загальна доступність медичних послуг не є абсолютною. Понад 10 % 

американців не мають медичного страхування. Понад те видається, що якість 

охорони здоров'я помітно коливається, якщо порівняти сектор приватного 

страхування і сферу державної охорони здоров'я. 

Лікарні в основному фінансувались, виходячи з принципу рет-

роспективного відшкодування. Проте нині перспективна оплата на основі 

діагностично споріднених груп веде до істотних змін в управлінні і 

фінансуванні лікарень. Праця лікарів найчастіше оплачується за принципом 

"гонорар за одиницю послуг". 

Канада. Канадська система охорони здоров'я спирається на національне 

медичне страхування. Такий принцип запроваджено 1971 року замість іншої 

системи, подібної до нині існуючої в США. Нова система створена урядами 

провінцій, унаслідок чого існують десять незалежних планів охорони здоров'я. 

Федеральний уряд і уряди провінцій покривають приблизно рівні частки 

загальних витрат на охорону здоров'я, що становлять три чверті усієї суми. 

Решта надходить із приватних джерел. Частка пацієнта у безпосередній оплаті 

медичних витрат невелика. 

Система охоплює абсолютно усе населення і усі види послуг. 

Адміністрація страхування у Канаді поглинає 3 % від усіх видатків на охорону 

здоров'я, тоді як у США — близько 15 %. Власність на лікарні залишається 
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найчастіше власністю незалежного добровільного сектора. Праця лікарів 

оплачується на договірній основі за принципом "гонорар за одиницю послуг". 

Таким чином, це "монопольна страхова система, а не громадське 

обслуговування; монополія, підтримувана правовим витісненням приватних 

страхувальників..." 

Об'єднане Королівство. В Об'єднаному Королівстві існує Національна 

система здоров'я, що фінансується за рахунок загального оподаткування, а 

також приватна охорона здоров'я, заохочувана у найрізноманітніші способи 

центральним урядом протягом останніх років, але вона залишається невеликою 

за обсягом. 

На відміну від Канади, в Об'єднаному Королівстві перебувають під 

державним контролем і страхування, і постачання охорони здоров'я. 

Національну охороноздоровчу політику визначає центральний уряд, але, 

незважаючи на національне фінансування, медична служба децентралізована, 

що дає змогу дотримуватися автономії на місцевому рівні, коли йдеться про 

визначення природи місцевих потреб, першочерговості тих чи інших програм і 

використання державного бюджету 

 Загальний бюджет Національної системи здоров'я уточнюється на 

конкурентних засадах разом з іншими національними програмами, а потім 

розподіляється за окремими територіями за формулою потреб (у якій враховано 

кількість населення, його склад за віком і статтю та показники стану здоров'я). 

Як і в Канаді, здійснюється перспективне фінансування охороноздоровчих 

закладів, але в Об'єднаному Королівстві власником таких закладів виступає 

держава. На відміну від Канади, є потенційна можливість втручання у систему 

розподілу як таку. 

Щодо розподілу витрат, то пацієнт на медичні послуги витрачає незначні 

кошти, хоча на деякі види витрат - фармакологічні препарати, стоматологічні 

послуги, окуляри - відсоток безпосередньої виплати протягом останніх років 

зростає. 
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Усі громадяни країни мають право на отримання медичних послуг у межах 

Національної системи здоров'я, що вказує на географічну і суспільно-класову 

рівність. 

Увесь лікарняний персонал складається із службовців громадського 

сектора. З іншого боку, фахівці закладів, де подається первинна медична 

допомога, працюють у Національній системі здоров'я на контрактній основі. 

Лікарі в стаціонарах отримують фіксовану зарплату; загально практикуючі 

терапевти отримують платню відповідно до кількості пацієнтів, подушно, але 

почасти і за принципом "гонорар за послугу". Лікарі мають право працювати 

одночасно на Національну систему здоров'я і в приватному секторі, що 

найчастіше й роблять. В останньому варіанті оплата здійснюється за 

принципом "гонорар за послугу". 

Індивідуальні контракти поза системою Національної охорони здоров'я не 

можливі. Ті, хто користується послугами приватного сектора, страхуються 

через групи або компанії. Переважна більшість вимог щодо виплати страхового 

відшкодування пов'язані  з негострою хірургією. 

При аналізі цієї проблеми слід звернути увагу на те, що організація 

надання медичної допомоги істотно різняться у різних країнах: від цілком 

недержавної системи до виключно державної. В одних країнах медична 

допомога надається тільки при невідкладних станах, в інших — створена 

система медичного страхування або організована повна державна система. 

На жаль в Україні відсутній Закон "Про обов'язкове державне медичне 

страхування". Натомість нині існує лише добровільне медичне  страхування, 

яке безумовно неспроможне повноцінно забезпечити реформування охорони 

здоров'я на засадах страхової медицини. 

 

Завдання 1.  

Проаналізувати особливості страхової медицини і медичного страхування 

у різних країнах. 
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Аналітичне завдання 1  

Розробити проект “Особливості надання медичної допомоги в умовах 

страхової медицини” 

Методичні вказівки до виконання аналітичного завлання.  

Проект “Особливості надання медичної допомоги в умовах страхової 

медицини”, повинен містити такі розділи: 

1. Концепція.  

Пріоритетним напрямом у реформуванні системи охорони здоров’я 

України визначено надання медичної допомоги населенню на засадах страхової 

медицини. Вона має ґрунтуватись на обов’язковому державному медичному 

страхуванні. Добровільне медичне страхування відіграє при цьому допоміжну 

роль. 

Світовий досвід свідчить, що країни, в яких запроваджено страхову 

медицину, мають достатньо високий показник доступності та якості надання 

медичних послуг. Організація охорони здоров’я, яка забезпечує право кожного 

громадянина на отримання медичної допомоги, може забезпечуватися 

системою страхової медицини. Страхова медицина вирішує питання 

гарантованості і доступності медичних послуг для широких верств населення, 

залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я. 

Страхова медицина охоплює фінансування наукових досліджень, 

підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази 

лікувальних закладів, надання медичної допомоги населенню. Враховуючи це, 

у наш час найактуальнішою є розробка і впровадження правових, 

організаційних та економічних складових моделі надання медичної допомоги 

на засадах страхової медицини.  

Передувати цьому процесу, безумовно, має широкомасштабна навчальна, 

освітня і роз’яснювальна робота серед фахівців та широких верств населення. 

2. Мета.  

Створити модель ефективної системи надання медичної допомоги, 

адаптованої до сучасних соціальних та ринкових умов господарювання. 
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Це передбачає: підвищення ефективності надання медичної допомоги 

населенню, передусім соціально незахищеним категоріям; забезпечення 

доступності до якісної та високотехнологічної медичної допомоги. 

Шляхи досягнення мети: ухвалення Закону “Про обов’язкове державне 

соціальне медичне страхування”; розробка нормативно-правових актів та 

механізму їх впровадження щодо реалізації програми надання медичних послуг 

в умовах страхової медицини; визначення джерел фінансування проекту та 

механізмів його подальшого впровадження на державному рівні. 

Цільові групи: 

1. Представники влади усіх рівнів. 

2. Медичний персонал та забезпечуючі групи фахівців (юристи,  

економісти, працівники страхових компаній та ін.). 

3. Представники споживачів медичних послуг. 

3. Складові проекту: 

1. Розробка моделі центрів страхової медицини: 

• положення про Центр страхової медицини; 

• структура підрозділів, укомплектування штатами та обладнанням; 

• перелік та вартість послуг; 

• рекомендований механізм фінансування нових центрі. 

2. Створення нормативно-правової бази, необхідної для впровадження 

розробленої моделі у пілотних регіонах. 

3. Впровадження нової моделі центрів страхової медицини у пілотних 

регіонах. 

4. Розробка навчальних програм і проведення тренінгів для майбутніх 

працівників центрів страхової медицини. 

5. Інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення: 

• роз’яснювальна робота про роль та переваги страхової медицини; 

• права і обов’язки пацієнтів; 

• оформлення документації по страховій медицині. 

6. Розробка рекомендацій для впровадження моделі страхової медицини на 
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загальнодержавному рівні передбачити заходи щодо: 

- контролю за якістю медичних послуг.  

- забезпечення страховими медичними організаціями захисту прав та 

інтересів громадян при отриманні ними медичної допомоги згідно з програмою 

обов’язкового медичного страхування.  

7. Фінансове забезпечення виконання програми планується здійснювати у 

межах видатків, що передбачаються в державному та місцевих бюджетах, а 

також за рахунок відрахувань, передбачених “Законом про обов’язкове 

державне соціальне медичне страхування”. 

Література [8, 9, 11, 14, 16, 21, 28] 

 

Тема 5. Управління добровільним медичним страхуванням 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Програми  добровільного медичного страхування  страхування.  

2. Універсальні та спеціалізовані страхові поліси медичного страхування.  

3. Колективні та індивідуальні форми медичного страхування.  Коротко-,  

довгострокове, довічне медичне страхування. 

4. Послуги з добровільного медичного страхування  за  оплатою витрат: 

страхування не пов'язане з вартістю лікування; страхування, яке забезпечує 

компенсацію витрат на лікування. 

5. Суб'єкти страхового ринку. Організаційна структура страхового ринку. 

6.  Сучасний рівень розвитку страхового ринку в економічно розвинутих 

країнах.  

7. Специфічні ознаки ринку добровільного медичного страхування. 

8.  Ринок добровільного медичного страхування в зарубіжних країнах. 

 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

Добровільне медичне страхування є доповненням до обов'язкового. У 

межах цього страхування передбачається оплата медичних послуг понад 
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програму обов'язкового медичного страхування. Добровільне медичне 

страхування має на меті забезпечити страхувальникові гарантії повної або 

часткової компенсації страховиком додаткових витрат, пов'язаних із 

зверненням до лікувально-профілактичної установи за послугою, яка надається 

згідно з програмою добровільного медичного страхування. 

Програми добровільного медичного страхування різняться переліком 

медичних послуг; контингентом застрахованих; переліком лакувальних 

установ, що їх пропонує страхова компанія для виконання програми 

добровільного медичного страхування; вартістю надаваних послуг. 

Добровільна форма медичного страхування передбачає застосування видів 

страхування, в яких відповідальність страховика виникає за фактом 

захворювання або лікування. Виплату за цими видами страхова компанія 

здійснює у вигляді фіксованої страхової суми або добових. Добровільною 

формою охоплені й ті види страхування, згідно з якими відповідальність 

страхової компанії настає в разі звернення страхувальника до лікувально-

профілактичної установи за отриманням медичної допомоги або послуг 

відповідно до умов договору страхування. Виплата має вигляд компенсації 

вартості необхідного лікування. 

Виникнення добровільної форми медичного страхування зумовлена тим, 

що обсяг послуг й умови надання медичної допомоги за програмою 

обов'язкового медичного страхування обмежені. 

Програми добровільного медичного страхування передбачають заходи, які 

розширюють можливості й поліпшують умови надання профілактичної, 

лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню. До цієї 

роботи через систему добровільного медичного страхування вдається залучити 

найкваліфікованіші медичні кадри, підвищуючи якість медичних послуг. 

Об'єктом добровільного медичного страхування є майнові інтереси 

страхувальника або застрахованого, які пов'язані з витратами на отримання 

медичної допомоги. Добровільне медичне страхування ґрунтується на 
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залученні вільних коштів підприємств, організацій і населення до сфери 

охорони здоров'я. 

Суб'єктами добровільного медичного страхування є страховики, 

страхувальники, застраховані та лікувально-профілактичні установи. 

Страховиками у сфері добровільного медичного страхування є незалежні 

страхові компанії, які мають статус юридичної особи, ліцензію на право 

здійснювати добровільне медичне страхування. 

Страхувальниками в системі добровільного медичного страхування є 

дієздатні особи або юридичні особи. Страхувальники — фізичні особи, які 

мають право укладати договори страхування на свою користь або на користь 

третіх осіб. Основними страхувальниками з добровільного медичного 

страхування є підприємства, які укладають договори колективного страхування 

на користь своїх працівників або окремих професійних груп. Підприємства 

сплачують страхові внески з отриманого прибутку. 

Застраховані — це фізичні особи, на користь яких укладаються договори 

страхування. Якщо фізична особа укладає договір страхування відносно себе 

самої, то страхувальник і застрахований є однією особою. 

Страхові медичні організації укладають із лікувально-профілактичними 

установами договори про співробітництво щодо надання медичної допомоги і 

лікування застрахованих за умови договорів добровільного медичного 

страхування. Договір передбачає контроль за якістю надання застрахованим 

медичних послуг, відповідності останніх переліку, що гарантується програмою 

добровільного медичного страхування. 

Добровільне медичне страхування проводиться в межах створених 

страховою медичною компанією правил і може бути індивідуальним або 

колективним. Для колективної форми страхування характерне те, що страхові 

внески сплачуються за рахунок коштів юридичних осіб. При індивідуальній 

формі джерелом сплати внесків є доходи окремих громадян. 

За строками укладення договору добровільне медичне страхування може 

бути коротко- або довгострокове. 
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У медичному страхуванні страховим випадком є звернення застрахованої 

особи під час дії відповідного договору до медичної установи у разі гострого 

захворювання, загострення хронічного захворювання, травми або інших 

нещасних випадків з метою дістати консультативну, профілактичну або іншу 

допомогу, яка потребує надання медичних послуг у межах їх переліку, 

передбаченого договору страхування. 

Договір добровільного медичного страхування укладається на підставі 

заяви страхувальника. Факт укладення договору засвідчується страховим 

полісом. Як договір, так і поліс можуть мати типову форму, рекомендовану для 

використання страховикам. 

Обов'язок страхової медичної організації полягає не лише в ознайомленні 

страхувальника з правилами страхування, а й у тому, щоб додати правила 

страхування до страхового полісу. Водночас страхова організація може до 

страхового полісу додати витяг із правил страхування, які є важлими для 

застрахованого, але до страхового полісу не ввійшли. 

Договір добровільного медичного страхування включає в себе такі умови: 

найменування страхувальника, застрахованих, кількість застрахованих осіб, 

об'єкт страхування, обсяг страхової відповідальності, страхову суму, строк дії 

договору страхування, порядок виплати страхового забезпечення, тарифні 

ставки. У договорі страхування визначається розмір страхових внесків і 

порядок їх сплати, умови й строки вступу договору в силу, а також його 

припинення, порядок визначення і виплати страхового забезпечення, 

можливість і порядок зміни початкових умов договору страхування, права та 

обов'язки сторін, інші умови. 

Добровільна форма медичного страхування передбачає надання 

страхувальникові ширшого права вибору лікарів-спеціалістів, а також установ 

для отримання необхідної допомоги; поліпшене утримання в стаціонарі, 

лікувально-відновлювальній установі; збільшений за строками лікарняний 

патронаж, догляд на дому та ін. 

Обсяг зобов'язань страховика за договором добровільного медичного 
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страхування визначається переліком страхових випадків, у разі настання яких у 

страховика виникає обов'язок провести страхову виплату. 1 

При укладенні договору страхувальником обирається програма 

добровільного медичного страхування. 

Страховою сумою в добровільному медичному страхуванні є граничний 

рівень страхового забезпечення, який визначається згідно з переліком і 

вартістю медичних послуг, передбачених договором страхування. 

Страхові внески, сплачені страхувальником, залежать від обраної 

програми добровільного медичного страхування, строку страхування, тарифної 

ставки та інших умов, передбачених договором страхування. Що ширший 

перелік подій, за які страхова компанія несе відповідальність, то вищий розмір 

страхового внеску. 

Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування мають установлюватися за згодою страховика та медичної 

установи, що надає відповідні послуги. Тарифна ставка розраховується 

страховиком на основі статистичних даних про звернення за медичною 

допомогою та тривалість лікування. Іноді тарифна ставка диференціюється 

залежно від статі, віку і стану здоров'я застрахованої особи. 

Послуги з добровільного медичного страхування можна поділити на види, 

які передбачають виплати, не пов'язані з вартістю лікування і які забезпечують 

компенсацію витрат на лікування (страхування витрат на перебування в лікарні; 

страхування хірургічних витрат, страхування витрат на післяопераційний 

догляд і т. ін.). Для застрахованих найбільший інтерес становлять види 

договорів, які гарантують не лише оплату, а й можливість отримати медичну 

допомогу. 

У разі втрати здоров'я застрахованим у зв'язку із захворюванням або 

нещасним випадком страхова компанія оплачує рахунки лікувального закладу, 

виходячи з фактичної кількості днів лікування застрахованого за 

встановленими в договорі щоденними нормативами вартості лікування. 

Лікувально-профілактичні установи так само, як і при обов'язковому 
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медичному страхуванні, повинні нести економічну відповідальність за надання 

застрахованим громадянам медичних послуг, обсяг і рівень якості яких 

передбачено договором страхування. У разі порушення лікувально-

профілактичним закладом медико-економіч-них стандартів страхова 

організація може частково або повністю не оплачувати вартість медичних 

послуг. 

Добровільна форма медичного страхування дає змогу громадянам, які 

виїздять за кордон, укласти договори страхування (асистанс) на випадок 

раптового захворювання, тілесних пошкоджень унаслідок нещасного випадку, а 

також смерті під час перебування за кордоном. Головна мета "асистансу" — 

негайне реагування у надзвичайних обставинах, надання клієнтові моральної, 

медичної, а також технічної допомоги. 

До реформування охорони здоров'я належить також і переорієнтація 

політики з охорони здоров'я. Наприклад, в останні роки в Канаді на перший 

план висунуто раціональне харчування, стабільність екосистеми, адекватні 

житлові умови, оздоровлення умов праці та ін. Канадська модель ґрунтується 

на тезисі, що поліпшення здоров'я суспільства наперед пов'язане з підтримкою 

здоров'я та профілактикою захворювань, а не з покращанням надання медичної 

допомоги. 

У порівняльному аспекті слід висвітлити тенденції щодо реформ охорони 

здоров'я кількох країнах. Аналізуючи різні моделі системи охорони здоров'я, 

потрібно звертати увагу на позитивні та негативні сторони, характерні для 

різних країн. 

У певному відношенні цікава шведська модель охорони здоров'я, що 

побудована на принципі однакових можливостей для кожного члена 

суспільства, як у створенні здорового способу життя, так і в доступності 

медичних послуг. Всебічна система страхування на випадок хвороби охоплює 

практично усі верстви населення Швеції. В останнє десятиліття у системі 

охорони здоров'я Швеції стали помітними такі тенденції: 



24 
 

• зниження загальної кількості ліжко-місць та тривалості перебування в 

стаціонарі; 

• зростання кількості районних лікарень та мережі будинків сестринського 

догляду; 

• зменшення кількості приватно практикуючих лікарів. Недоліком 

шведської моделі охорони здоров'я є також: 

• тенденція до зрівняння прибутків, що зменшує роль матеріального 

стимулювання; 

• превалююча роль державних структур в управлінні системою охорони 

здоров'я породжує бюрократизацію та сприяє зниженню ефективності медичної 

допомоги. 

Для порівняння слід проаналізувати систему охорони здоров'я в одній з 

країн з відсутністю страхової системи фінансування галузі. Прикладом такої 

системи може бути англійська система охорони здоров'я. Основна частина 

коштів формується в центральному бюджеті та розподіляється згори донизу за 

управлінською вертикаллю. Централізоване фінансування дає змогу 

утримувати зростання вартості лікування. Урядові реформи Великої Британії 

використовують два основні механізми зростання ефективності фінансування 

державою системи охорони здоров'я: по-перше, зростання конкуренції серед 

лікарень та інших структур, що надають послуги; по-друге, нові організаційні 

підприємства, спрямовані на зростання місцевої автономії та незалежності 

управління у межах національної системи охорони здоров'я. 

 

Після теоретичної підготовки до заняття варто виконати приведені 

нижче завдання. Усі завдання мають еталонні рішення. Порівнявши отримані 

результати з еталонною відповіддю, можна себе перевірити. Якщо допущено 

помилку, її потрібно виправити, повторно розв’язавши те чи інше завдання. 

Завдання 1.  

Що гарантує страховий медичний поліс в умовах обов’язкового медичного 

страхування і де його може отримати працюючий і непрацюючий пенсіонер? 
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• визначте, яке право підтверджує поліс;  

• визначте, який обсяг безоплатної чи платної медичної допомоги гарантує 

поліс; 

• визначте, на яку територію поширюється дія поліса; 

• визначте, в якій організації може отримати поліс працююча особа; 

• визначте, в якій установі може отримати поліс непрацюючий пенсіонер. 

 

Завдання 2. 

Порядок надання медичної допомоги в разі відсутності поліса. 

• перерахувати випадки та умови надання медичної допомоги без поліса; 

• вказати дії лікувально-профілактичних закладів чи медичних працівників 

у разі звернення до них за медичною допомогою осіб без поліса. 

 

Завдання 3.  

Втрата та припинення дії поліса: 

• вкажіть, куди потрібно звернутися при втраті поліса; 

• дії страхової компанії у разі звернення до неї з приводу втрати поліса; 

• механізм відновлення поліса; 

• за яких умов припиняється дія поліса; 

• дії страхової компанії у разі призупинення дії поліса 
 

Еталони розв’язання завдань 

Завдання 1.  

Страховий медичний поліс — документ, який підтверджує право власника 

на надання йому медичної допомоги у межах програми обов’язкового 

(добровільного) медичного страхування, а саме. 

• поліс гарантує отримання безоплатної медичної допомоги у межах 

базової програми; 

• дія поліса поширюється на територію України; 

• особа, яка працює, отримує поліс за місцем роботи; 
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• пенсіонер, який не працює, може отримати поліс у страховій  

компанії, яка проводить страхування непрацюючих осіб у районі 

проживання пенсіонера. 

 

Завдання 2.  

Медичну допомогу без поліса можуть надати при ургентних станах. 

Якщо пацієнт не може назвати страхову медичну організацію, лікувально-

профілактичний заклад має уточнити ці питання з фондом обов’язкового 

медичного страхування. 

 

Завдання  3. 

При втраті страхового медичного поліса застрахований повинен особисто 

чи через представника страхувальника повідомити про це страхову медичну 

організацію, яка зобов’язана видати дублікат поліса за плату в сумі 10 % від 

мінімального розміру оплати праці. Втрачений поліс вважається недійсним, про 

що страховик, не пізніше п’яти днів після отримання повідомлення про втрату, 

повідомляє зацікавлені медичні організації і страховий фонд. 

Література [2, 7-9, 12, 14, 20, 28] 
 

Тема 6. Управління медичним страхуванням туристів 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

1. Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини.  

2. Загальні засади страхування туристів в Україні.  

3. Види страхування туристів: Медичне страхування зарубіжного та 

внутрішнього туризму. Медичне страхування іноземного туризму.  

4.  «Асістанс» як вид страхування. Види «Асістансу»:  

5. Сутність та види добровільного медичного страхування. Страхування 

здоров'я на випадок хвороби. Безперервне страхування здоров'я. 
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Завдання 1. Самостійно вивчити основні управлінням медичного 

страхування при організації туристичних подорожей 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що суб'єкт 

туристичної діяльності, який надає туристичні послуги, зобов'язаний 

забезпечити страхування туристів та осіб, які їх супроводжують 

Застосовуються наступні види страхування туристів: 

• медичне;  

• від нещасного випадку;  

• майнове;  

• на випадок затримки транспорту;  

• витрат, пов'язаних із неможливістю здійснити поїздку; 

• асистанс;  

• страхування відповідальності власника автотранспортних засобів  

• інші. 

Зауважте, що медичне страхування туристів поділяють на: 

• страхування зарубіжного туризму - страхування громадян, які 

виїжджають за кордон; 

• страхування внутрішнього туризму; 

• страхування іноземного туризму - страхування іноземних туристів в 

Україні.  

 В Україні правовідносини між туристами, туристичними 

підприємствами і страховими компаніями здійснюються в рамках чинного 

законодавства і правил, розроблюваних самими страховими компаніями за 

узгодженням з Мінфіном України. Нині ліцензії на проведення такого 

страхування мають понад 50 страховиків. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що 

страхування туристів в Україні регулюються такими чинними нормативно-

правовими актами: 

1. Закон України "Про туризм" передбачає обов’язковість страхування 

туристів за двома видами : медичне страхування та страхування від нещасних 
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випадків. Таке страхування є обов'язковим і здійснюється суб'єктами 

туристичної діяльності на підставі угод зі страховими компаніями. Основним 

змістом цього виду страхування є компенсація медичних витрат, які можуть 

виникнути в закордонній поїздці внаслідок раптового захворювання або 

нещасного випадку. 

2. Закон України "Про страхування" визначає обов'язковість 

страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, 

заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну. 

3. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 

громадян України» від 21.01.1994 р. зазначає, що з метою створення умов, які 

гарантують відшкодування громадянину України витрат, пов'язаних з 

надзвичайними обставинами під час його перебування за кордоном, 

громадянин України має бути застрахованим. 

4. Постановою Кабінету Міністрів України «Про заходи для 

подальшого розвитку туризму» від 29.04.1999 р. №728 на Державний комітет 

з питань справ охорони державного кордону покладено обов`язки з 

забезпечення перевірки громадян України, які виїжджають за кордон з метою 

туризму, на наявність полісу медичного страхування і страхування від 

нещасних випадків на період перебування за кордоном. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про правила в'їзду іноземців 

та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного 

проїзду через її територію" передбачає забезпечення іноземних громадянам 

страховим полісом, придбаним на батьківщині або при перетині державного 

кордону України. 

6. Наказ Державного комітету з питань охорони державного кордону 

наказом від 10.06.1999 р. №284 визначив, що за відсутності страхових полісів у 

громадян країни при виїзді з України, вони мають звертатись для його 

оформлення поліса в страхову організацію. 

Зауважте, що суб'єкт туристичної діяльності, який надає туристичні 

послуги, зобов'язаний забезпечити страхування туристів та осіб, які їх 
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супроводжують. Договір страхування із страховиком можуть укласти туристи 

або суб'єкт туристичної діяльності як агент страхової компанії. У першому 

випадку перевіряється наявність у туриста страхового полісу і його копія 

додається до договору про надання туристичних послуг. У другому – договір 

страхування укладається безпосередньо в туристичній компанії агентом 

страхової компанії, яка має ліцензію на право здійснення діяльності, пов'язаної 

з організацією медичного страхування і страхування від нещасного випадку. 

Такий договір називається агентською угодою, до нього додаються копії таких 

документів:  

— правила медичного страхування та страхування від нещасних випадків;  

— страхові тарифи,  

— договір страхування туриста (страховий поліс);  

— роз'яснення щодо порядку укладення та заповнення страхового поліса;  

— форми звітності суб'єкта туристичної діяльності перед страховиком;  

— копія ліцензії на право здійснення страховою компанією діяльності з 

медичного страхування та страхування від нещасних випадків. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що страхова 

компанія забезпечує страховий захист майнових інтересів громадян (туристів) 

під час їх перебування за кордоном. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте на загальні засади 

страхування туристів в Україні: 

1. Страхувальниками можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи, 

зокрема туристичні фірми, що укладають угоди про надання туристичних 

послуг фізичним та юридичним особам.  

2. Застрахованими особами є громадяни (туристи), що виїжджають за 

кордон. 

3. Обов'язкове медичне страхування та страхування від нещасних випадків 

здійснюється один раз на весь період туристичної подорожі. Страхуванню 

повинні підлягати як туристи, так і особи, що їх супроводжують. 

4. Договір страхування укладається на строк перебування застрахованої 
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особи за кордоном. Як правило, договір набирає чинності з 00.00 годин доби, 

зазначеної як дата початку дії договору, але не раніше моменту перетину 

державного кордону України, за умови, що страхова премія сплачена повністю. 

5. Дія договору страхування поширюється на іноземні держави та не діє на 

території країни постійного проживання.  

6. До страхових подій належать короткочасні, несподівані та ненавмисні 

захворювання в місцях, передбачених туристичною путівкою (туристичним 

маршрутом). 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що 

страхування туристів розрізняють за: 

— термінами дії - короткострокові та довгострокові програми. При 

короткострокових програмах вказується кількість днів перебування за 

кордоном. Довгостроковими програмами страхування користуються особи, які 

протягом року часто перебувають за кордоном% 

— програмами страхування: срібний, золотий та платиновий план; 

стандарт, стандарт +, максимум. Під різними назвами пропонуються різний 

перелік послуг. 

До базової програми страхування туристів вітчизняні страховики 

включають:  

• покриття всіх витрат на медичні послуги, 

• послуги амбулаторного та стаціонарного лікування,  

• медичне транспортування в країні перебування в лікувальну установу та 

на батьківщину;  

• екстрену стоматологічну допомогу 

• придбання ліків,  

• догляд за хворим, 

• у випадку смерті за кордоном - транспортування тіла на батьківщину. 

Страхові компанії за умови підвищення вартості страхового полісу, 

можуть включати в програми страхування додаткові послуги. А саме: 

• візит третіх осіб в екстреній ситуації;  
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• дострокове повернення застрахованого на батьківщину;  

• повернення неповнолітніх дітей на батьківщину у необхідному 

супроводі;  

• лікарняний нагляд;  

• надання житла після виходу з лікарні, 

 Зауважте, що розмір страхового тарифу залежить від: 

— віку застрахованої особи: страхові компанії встановлюють знижки для 

дітей віком від 5—16 років, а для застрахованих осіб віком 60—70 років тарифи 

можуть збільшуватись, оскільки ризик раптового захворювання для цієї 

категорії осіб є вищим. Страхування осіб після 75 річного віку, як правило, не 

практикується. 

— країни поїздки: менші страхові тарифи встановлюються для подорожей в 

країни Західної Європи, для поїздок в інші країни тарифи можуть 

збільшуватися в 1,5—2 рази. Деякі країни (Австрія, Німеччина, Іспанія, 

Португалія) вимагають наявності страхових полісів на суму не менше 30 тис. 

євро. 

—  тривалості та мети поїздки: страхові компанії, як правило, 

встановлюють менші страхові тарифи для поїздок туристичного призначення і 

вищі — для спортивних поїздок. 

— способу продажу: для туристичних груп страхові компанії передбачають 

значні знижки, тому найдешевшими для туриста є страхові поліси, придбані 

через туристичні фірми. 

Відшкодуванню підлягають лише ті витрати, які виникають унаслідок 

раптового захворювання або нещасного випадку. Кожна страхова компанія 

зазначає низку інших обмежень щодо витрат, які не підлягають відшкодуванню 

у разі їх виникнення під час перебування застрахованої особи за кордоном. 

Страхова компанія відмовляє в оплаті страхового відшкодування якщо: 

• подорож здійснювалась з метою отримання лікування; 

• курс лікування розпочався до початку дії договору страхування,  

• застрахована особа здійснила поїздку, незважаючи на наявність 
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медичних застережень; 

• страховий випадок відбувся в результаті прямого чи непрямого впливу 

радіоактивного опромінення; 

• витрати пов'язані з вагітністю на пізніх строках або абортами (за 

винятком вимушеного переривання вагітності, що стало наслідком нещасного 

випадку) і родами; 

• витрати пов'язані з нервовими, хронічними, психічними 

захворюваннями і їх загостренням, а також станами, що не стабілізувалися аж 

до дати від'їзду й існує реальний ризик швидкого погіршення; 

• витрати пов'язані з венеричними захворюваннями, СНІДом чи будь-

яким подібним синдромом; 

• витрати пов'язані з інтоксикацією після вживання алкоголю чи 

наркотиків; 

• витрати пов'язані з будь-яким протезуванням, включаючи 

стоматологічне й офтальмологічне; 

• витрати пов'язані з косметичною чи пластичною хірургією, якщо тільки 

вона не обумовлена травмою, отриманою в результаті нещасного випадку в 

період страхування; 

• страховий випадок стався внаслідок самогубства або замаху на 

самогубство; 

• лікування здійснювалося родичами застрахованої особи. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що 

страхування громадян, що виїжджають за кордон, здійснюється у двох формах 

виплати страхового відшкодування : 

1. Компенсаційній - страхове відшкодування виплачується після 

повернення у країну постійного місця проживання. Застрахована особа у країні 

тимчасового перебування самостійно вносить плату за отримані медичні 

послуги, а при поверненні на батьківщину надає страховій компанії відповідні 

документи для отримання страхового відшкодування. До таких документів 

відносяться : страховий поліс, заява про страховий випадок; оригінали 
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документів, що підтверджують факт настання страхового випадку; касові чеки 

та інші фінансові документи на оплату медичної допомоги та лікарських 

засобів.  

2. Сервісний - страхувальник одержує медичні послуги в країні 

перебування, а розрахунок здійснюється безпосередньо між сервісною 

(асистуючою) компанією та медичним закладом. Відносини та розподіл витрат 

між страховою та асистуючою компаніями визначаються на договірних засадах. 

«Асістанс» - вид страхування, в якому страхове відшкодування 

сплачується не в традиційно грошовій формі, а у вигляді конкретної послуги чи 

плати за фактично надану послугу. Здійснюють цей вид страхування страхові 

компанії особливого типу, що поєднують страхові і сервісні функції, або 

звичайні страхові компанії, які працюють за договором з компаніями -

асістантами. 

Асістуючі компанії — це організації, які здійснюють цілодобову 

координацію надання допомоги застрахованим особам при настанні страхового 

випадку. Така допомога може бути медичною, технічною, юридичною, 

адміністративною тощо. За своєю структурою це складні організації, в які, 

окрім цілодобової операторської служби, залучені й інші спеціалісти та служби, 

що надають необхідну допомогу. 

У міжнародній практиці негайне надання застрахованій особі допомоги у 

надзвичайних ситуаціях називається assistance insurance (страхування 

невідкладної допомоги). Якщо у класичному страхуванні передбачено 

відшкодування збитку, тобто виплати страхового відшкодування, то у 

страхуванні невідкладної допомоги — проводиться надання швидкої та 

невідкладної медичної допомоги. Наприклад, якщо застрахована особа 

захворіла, то компенсація витрат на її лікування буде предметом медичного 

страхування, а виклик лікаря вночі чи термінова госпіталізація — предметом 

assistance insurance. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте, що кожна асистуюча 

компанія має у своєму розпорядженні мережу чергових центрів і бюро, 
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розташованих у регіонах, на які поширюється дія поліса. У разі настання 

страхового випадку застрахована особа — клієнт туристичної фірми — має 

зателефонувати в один із чергових центрів, номери телефонів яких зазначені в 

страховому полісі або у спеціальній ідентифікаційній картці. Черговий центр 

передає виклик у бюро, яке знаходиться найближче до клієнта та організовує 

послуги щодо надання негайної допомоги туристу: транспортування у 

відповідний лікувальний заклад, передача хворого кваліфікованому медичному 

персоналу і здійснення процесу контролювання якості надання медичної 

допомоги. 

Виникнення системи «Асістанс» пов'язують з післявоєнним міграційним 

бумом кінця 50-х — початку 60-х років XX ст., коли мільйони людей, відчувши 

можливість і смак подорожей, а також в інших справах, опинилися поза 

територією країни проживання. Це туристи, громадяни, що виїхали за 

гостьовою візою у відрядження, для роботи за контрактом, репатріанти і 

біженці.  

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що згідно з 

переказами, одного разу з багатим канадським туристом, який приїхав у 

Францію, трапився нещасний випадок. Йому надали допомогу, яку він оплатив. 

Випадок, який з ним стався, наштовхнув його на думку щодо інвестування 

проекту зі створення служби допомоги для туристів. За деякий час майже 

одночасно в Європі й Америці з'явилося достатньо компаній, які по-різному 

називались, але в них був присутній прикметник "assist", що означав "надання 

допомоги". 

На сьогодні найбільш відомими сервісними компаніями є: "CORIS 

International", "ELVIA-Assistance", "Inter Group Assistance Services Ltd.", "Europe 

Assistance", "International SOS and AEA Company", "Interparther Assistance", 

"Assist Card International", "Mercur Assistans", "France Secure", "Каліптус", 

"Fidelitas Assistana", "Global Voyager Assist Ltd", "ALBUR". 

Компанії, з хорошою репутацією на ринку сервісних послуг мають 

розгалужену мережу чергових координаторів, які говорять на всіх необхідних 
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мовах (наприклад, мережа Global Voyager Assistance - складається приблизно з 

5000 координаторів у різних країнах світу), чітко і правильно організують їхню 

роботу, мають у штаті власних кваліфікованих лікарів і персонал, який володіє 

іноземними мовами. 

Зауважте, що кожна компанія - асістант має у своєму розпорядженні 

мережу чергових центрів і бюро, розташованих у регіонах, на яких 

поширюється дія полісів по забезпеченню її послуг. При настанні страхового 

випадку клієнт повинен зателефонувати до одного з чергових центрів, номери 

телефонів яких зазначені в полісі або ідентифікаційній картці. Черговий центр 

передає виклик у найближче бюро, що безпосередньо надає послуги, і 

підтверджує, що всі витрати будуть оплачені. Компанію - асістант насамперед 

характеризує кількість чергових центрів і бюро: чим їх більше, тим швидше 

буде надана допомога. Саме компанія-асістант оплачує послуги медичних 

закладів, бере на себе організацію репатріації, медичної евакуації, супроводу 

хворого і т.д., а вже потім проводить взаєморозрахунки з конкретними 

страховиками. 

Нині всі компанії-асістанти Західної Європи, США, Канади і Японії, з 

якими працюють українські страховики, вважаються солідними і надійними 

партнерами. До вибору посередника страховим компаніям доводиться 

ставитися серйозно. Так, великій російській страховій компанії «Авикос», яка 

спеціалізується на страхуванні туристів, протягом 10 років довелося кілька 

разів змінювати партнерів по асістансу. Причина — незадовільна якість 

наданих послуг, погана робота з врегулювання збитків. Багато сервісних служб 

виявляються насправді телефонними операторами, які не спроможні 

організувати допомогу і грамотно врегулювати страхові випадки. 

Інша страхова компанія Росії «Ингосстрах» через подібні причини 

організувала власну асістанську службу. Вона є єдиною російською компанією, 

яка відкрила власні локальні сервісні центри в країнах масового виїзду 

російських туристів - у Туреччині, на Кіпрі, у Єгипті, Іспанії. Кожний із 

сервісних центрів здійснює цілодобовий прийом клієнтів російською мовою. 
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Крім основних функцій, вони виконують моніторинг якості й обґрунтованості 

медичних послуг по страховому випадку, забезпечують необхідний контроль за 

роботою медичних партнерів і повне ведення страхового випадку 

безпосередньо в країні перебування застрахованого. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте на сснову нормативно-

правової бази страхування туристів в системі «Асістанс» в Україні покладено 

Постановою Кабінету Міністрів від 4 грудня 1998 року «Про створення мережі 

закладів з організації медичної допомоги «Асістанс-Україна». Цією 

Постановою надало можливість страховим компаніям бути співзасновниками 

служб «Асістанс». При цьому можливе залучення до числа засновників 

центральної служби «Асістанс-Україна» іноземного інвестора в розмірі 26% 

статутного фонду. Оскільки 51% Статутного фонду залишається в державній 

власності, то діяльність служби «Асістанс-Україна» контролюється державою. 

З розвитком страхування тимчасово виїжджаючих за кордон громадян 

України та іноземних громадян в Україні утворились два види асистуючих 

компаній:  

- компанії, що створені страховиками та входять до їх складу; 

- універсальні асистуючи компанії.  

 Серед асистуючих компаній, найбільш відомими є UkrASSIST, АРТ-

Ассистанс, СОС Сервис Украина, CORIS-Украина, ASSIST UKRAINE, ECLIS, 

Альфа-Ассистанс, Юниверсал Асистанс, Ассистанс Сервис, Украинская служба 

помощи, Дедал-Серис, Бизнес Ассист.  

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що в Україні 

до 80% полісів по страхуванню медичних послуг реалізується через туристичні 

фірми, з якими в страхових компаніях укладені відповідні договори. 

Безпосередньо в страхових компаніях поліси купують ті мандрівники, які 

бажають їздити за кордон самостійно. Туристична агенція має пояснити 

туристу можливість вибору різних програм страхування в залежності від виду 

поїздки, передбачуваних ризиків, а також беручи до уваги додаткові умови; 

ціну, знижки, обмеження.  
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Обсяг покриття по страхуванню медичних витрат (тобто межа, в рамках 

якої будуть оплачені витрати на застрахованого) рекомендується 

консульськими службами приймаючих країн.  

Незважаючи на короткий термін існування, у системі «Асістанс» уже 

склалися свої традиції. Набір послуг звичайно поділяється на кілька груп, які 

диференціюються відповідно до кодів ризиків А, В, С і D. Кожна попередня 

група входить до всіх наступних. Наприклад, до групи ризиків D входять 

ризики А, В і С. Порівняння послуг різних компаній показує, що в цілому вони 

ідентичні, але зміщений акцент кодів ризиків С і D.  

При самостійному вивченні цієї теми зауважте, що відповідно до 

різноманіття мети поїздок і їх видів розроблені і види «Асістанса». А саме: 

• суперасістанс - найбільш комплексний продукт для тих, хто прагне 

мати один договір на всі випадки життя; 

• асістанс 24 години на добу, який включає: 

- повернення потерпілих у супроводі групи медиків, ремонт автомобіля, 

повернення дітей, що залишилися без батьківської фінансової підтримки; 

- компенсаційні відшкодування різних витрат, підйом ліфта в горах і 

лижних курсів, компенсація за невикористані дні відпустки; 

• асістанс за місцем проживання - надання послуг по виклику лікаря, 

санітарів, машини швидкої допомоги, бронювання місця в госпіталі, надання 

допомоги по господарству, сантехнічні роботи, послуга склярів та інших 

фахівців; 

• асістанс громадян в усьому світі - репатріація, повернення і супровід 

санітарами з місця надзвичайної події до місця проживання, авансування під 

заставу, включаючи оплату витрат на медобслуговування, пересилання багажу, 

послуг адвоката; 

• асістанс туристичних груп, який включає: 

- термінова репатріація і повернення до місця проживання потерпілих з 

медичних причин; 

- витрати на медобслуговування; 
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- внесення застави під звільнення з-під арешту; 

- страхування розкрадання авіабагажу; 

- страхування скасування і переривання подорожей; 

- страхування цивільної відповідальності; 

- інше. 

• асістанс закордонних колег - термінове повернення до місця 

проживання потерпілих у супроводі медперсоналу, відшкодування медичних 

витрат на місці, внесення застави під звільнення з-під арешту; 

• асістанс спеціальний гірськолижний - пошук і надання медичної 

допомоги потерпілим у горах як взимку, так і влітку, відшкодування витрат за 

технічне обслуговування і проведення лижних курсів, компенсаційні виплати за 

дні невикористаної відпустки; 

• асістанс «Мультиспорт» - витрати на медобслуговування; термінове 

повернення до місця проживання потерпілих у супроводі медперсоналу, 

відшкодування витрат за технічне обслуговування і проведення спортивних 

змагань, термінова репатріація і повернення до місця проживання потерпілих з 

медичних причин. 

За останні десятиліття у світовій практиці з'явилися новітні страхові 

послуги для туристів та виїжджаючих за кордон.  

Страхування через електронні пластикові картки. Застрахуватись за 

системою «Асістанс» можна, придбавши електронні пластикові карти. Карти - 

поліси переважно використовуються бізнесменами, які часто виїжджають за 

кордон. Карти мають безсумнівні переваги перед страховими полісами. А саме: 

- електронні картки визнаються у всіх цивілізованих країнах; 

- можуть видаватися не на фіксований термін, наприклад, на будь-які 200 

днів перебування за кордоном протягом найближчих двох років; 

- електронні картки зручні в якості багаторазового поліса; 

- електронні картки супроводжуються системою знижок; 

- можуть надавати оптовий поліс, до якого можна вписати 3-4 чоловіка; 

- спектр послуг, що надаються власнику пластикової карти, значно 
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ширший за перелік послуг звичайної медичної страховки. 

Продаж страхових послуг через мережу Інтернет. Багато серйозних 

страхових компаній організували свої Інтернет сайти і відповідний сервіс. 

Зручність користування Інтернетом полягає в тому, що кожен бажаючий 

придбати послугу може легко і доступно в найкоротший термін ознайомитися з 

правилами страхування і тарифами різних компаній, порівняти їх і вибрати 

найбільш прийнятні для себе. Спеціалізовані періодичні видання з питань 

туризму і страхування систематичне друкують інтернет-адреси страхових 

компаній, що надають послуги «Асістанса». 

Зауважте, що система «Асістанс» поширюється не тільки на туристів, а й 

на будь-яких громадян, які виїхали за кордон не на постійне місце проживання. 

Так, багато страхових компаній у всіх країнах, у тому числі в Україні, 

розробили спеціальні схеми страхування для від'їжджаючих за кордон на 

роботу чи навчання. Умови страхування в цілому ідентичні, але відрізняються 

тарифами. Особливо коливаються тарифи для від'їжджаючих на роботу за 

контрактом залежно від виду роботи. 

 У відповідності до Постанови КМ України «Про удосконалення порядку 

надання медичної допомоги іноземним громадянам, які тимчасово перебувають 

на території України» від 1997 року іноземні громадяни, які перебувають на 

території України мають бути застраховані Державною страховою компанією 

«Укрінмедстрах» Іноземці, принаймні європейці, воліють лікуватися вдома. 

Тому компанії-асістанти намагаються якнайшвидше привести клієнта в 

транспортабельний стан і відправити його додому. Практика показує, що на 

вирішення цієї проблеми зазвичай необхідно 2-3 дні, і витрати складають 

приблизно 5 тис. дол. США. 

Література [7, 8, 9, 11, 12, 15, 21] 

 

Тема 7. Страховий маркетинг: сутність, суб’єкти, організаційна 

структура страхового ринку. Специфіка ринку добровільного медичного 

страхування. 
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Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Суб'єкти страхового ринку.  

2. Організаційна структура страхового ринку. Національна страхова 

система України.  

3. Специфіка ринку добровільного медичного страхування. 

Характеристики ринку медичних послуг. 

4. Специфічні ознаки ринку добровільного медичного страхування: 

обмеженість масштабу ринку; відбір ризиків; тенденція до надмірного 

споживання страхового продукту; розпорошеність фінансового пулу та 

закупівельної функції; асиметричність інформації; неефективність ринкового 

механізму регулювання. 

5. Ринок добровільного медичного страхування в зарубіжних країнах. 

6. Ринок добровільного медичного страхування в Україні: характерні 

ознаки та чинники розвитку.  

7. Питома вага добровільного медичного страхування в бізнес-портфелі 

провідних страхових компаній України. 

 Література [7, 8, 9, 11, 12, 15, 21] 

 

Тема 8. Страхування медичних і фармацевтичних працівників 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Обов'язкове страхування медичних працівників,  виконання професійних 

обов'язків яких пов'язане з ризиком захворювання на туберкульоз. 

2. Обов'язкове страхування працівників закладів охорони здоров'я, 

виконання професійних обов'язків яких пов'язане з ризиком захворювання на 

інфекційні хвороби. 

3. Обов'язкове страхування медичних працівників, виконання професійних 

обов'язків яких пов'язане з ризиком надання психіатричної допомоги. 

4. Обов'язкове страхування працівників державної санітарно-
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епідеміологічної служби. 

5. Страхування професійної відповідальності медичних працівників.  

6. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності.  

7. Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують 

свої професійні обов'язки в окремих сферах медичної діяльності.  

8. Обов'язкове страхування медичних працівників,  виконання професійних 

обов'язків яких пов'язане з ризиком інфікування вірусом імунодефіциту 

людини.  

Література [2, 7-9, 12] 

 

Змістовий модуль 3. Організація та управління страховою медициною 

Тема 9. Страхова медицина як вид організації та фінансування 

медичної допомоги 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Системи організації охорони здоров`я. Лібертарна та солідарна ідеологія 

організації охорони здоров`я. Загальні категорії загальнонаціональних моделей 

охорони здоров`я. 

2. Форми організації охорони здоров'я за способом фінансування і організації 

платежів 

3. Моделі обов`язкового медичного страхування в різних країнах світу.  

4. Моделі обов`язкового медичного страхування: обов’язкове медичне 

страхування з відшкодуванням витрат пацієнтам;  

5. Обов'язкове  медичне страхування засноване на інтеграції між 

страховиками та надавачами медичної допомоги. 

6.  Обов'язкове медичне страхування з незалежними надавачами медичної 

допомоги. 

7. Перспективи запровадження загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування в Україні  
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8. Обов'язкове медичне страхування засноване на конкуренції страховиків та 

контрактних відносин між надавачами медичної допомоги. 

9. Обов`язкове медичне страхування засноване на конкуренції страховиків та 

надавачів медичної допомоги. 

10.  Досвід впровадження страхової медицини в Російській Федерації та 

країнах Центральної та Східної Європи. 

 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що метод 

фінансування - це спосіб розподілу фінансових ресурсів від фондотримача до 

медичної установи (сімейного або приватного лікаря), що виступає надавачем 

медичної допомоги. 

 Аналіз методів фінансування медичної допомоги в зарубіжних країнах 

доцільно відобразити в окремій таблиці. Зразок таблиці представлено в табл.1. 

Таблиця 1 
Методи фінансування медичної допомоги в зарубіжних країнах 

 
Країна Надавачі медичної 

допомоги 
Метод фінансування 

Німеччина Лікарні 
 
Лікарі поза лікарнями 

За день, в перспективі - оплати 
закінченого випадку  
Договірні ціни (загальний бюджет) 

Англія Лікарні 
Лікарі поза лікарнями 

Договірні ціни (загальний бюджет) 
Договірні ціни (загальний бюджет) 

Канада 
(Онтаріо) 

Лікарні 
Лікарі поза лікарнями 

Загальний бюджет 
Договірні ціни 

Нідерланди Лікарні 
Лікарі поза лікарнями 

 Подушевий  

 
 
 
 
 
США 

Лікарні Медікер: регульована оплата за 
тарифними ставками  
Приватні страхувальники: змішана 
система оплати  

Лікарі Медікер: регульовані платні послуги 
Приватні страхувальники: змішана 
система оплати  
  

 



43 
 

Зауважте, що метод фінансування безпосередньо впливає на: 

• ефективність; 

• справедливість у доступі до різних видів медичної допомоги; 

• задоволення споживачів медичною допомогою та медичним 

обслуговуванням; 

• стан здоров’я населення. 

Фінансування надання медичних послуг здійснюється за формами:  

• фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я;  

• закупівлі медичних послуг. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте на форми фінансового 

забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, що застосовується 

переважно при фінансуванні охорони здоров'я за кошти державного та 

місцевого бюджетів методом кошторисно-постатейного фінансування. 

Форма закупівлі медичних послуг застосовується при фінансуванні закладів 

охорони здоров'я за кошти державного та місцевих бюджетів, обов'язкового 

соціального та добровільного медичного страхування, юридичних та фізичних 

осіб шляхом оплати наданих медичних послуг, обсяги та якість яких 

передбачено укладеним договором. 

При впровадженні обов`язкового медичного страхування мають бути 

розроблені державні заходи з переходу з фінансового забезпечення діяльності 

закладів охорони здоров’я до закупівлі медичних послуг. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що 

фінансування надавачів медико-санітарної та лікувально-профілактичної 

допомоги в системі ОМС в різних зарубіжних країнах проводиться за двома 

варіантами. 

1 варіант - двоканальна система надходження коштів в заклади охорони 

здоров`я. При такому фінансуванні відбувається розмежування двох джерел 

фінансування за їх призначенням. Як правило, кошти, які надходять з 

державного бюджету, спрямовані на фінансування статей бюджетного 

кошторису закладу (наприклад, господарські витрати). Із коштів ОМС 
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фінансується надання медичної допомоги у відповідності до медичних 

стандартів, прийнятих в країні. В межах цього варіанту проводиться 

розподілення коштів за джерелами фінансування на лікування працюючого 

населення та непрацюючих громадян. 

Перший варіант двоканального надходження коштів до ЛПЗ має як свої 

переваги, так і недоліки. Однозначним позитивом такого варіанту є врахування 

інтересів всіх сторін, які прагнуть до контролю над фінансами охорони 

здоров'я.  

Зауважте, що недоліками цього методу виступають такі чинники: 

• наявність декількох джерел і суб'єктів фінансування медичної допомоги 

(територіальні фонди ОМС, регіональні органи управління охороною здоров'я, 

муніципальні органи влади) істотно ускладнює фінансові потоки і тому 

утрудняє процес фінансового планування; 

• єдина система охорони здоров'я розпадається на окремі частини, кожна з 

яких діє за своїми правилами. Важко інтегрувати різні види медичної допомоги, 

забезпечити їх координацію і спадкоємність; 

• різні стандарти доступності і обслуговування для різних категорій 

населення; 

• господарські витрати фінансуються з бюджету незалежно від реальної 

завантаженості закладу; 

• обмеження господарської самостійність закладів охорони здоров`я 

унаслідок контролю за цільовим використанням засобів ОМС.  

2 варіант – злиття потоків фінансування з різних джерел на рівні вищому 

від лікувально-профілактичного закладу в фондах і страхових медичних 

компаніях з подальшим їх направленням до медичних установ на 

одноканальній основі. 

Література [5, 7, 8, 11, 14, 17, 20] 
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Тема 10. Системи фінансування охорони здоров'я. Фінансування 

системи обов`язкового медичного страхування 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Системи фінансування охорони здоров'я: класифікація, сутність. 

2.  Класифікація систем фінансування охорони здоров`я. 

3. Типи систем охорони здоров`я за джерелом фінансування.  

4. Бюджетна система фінансування охорони здоров`я. Наукові принципи 

бюджетного фінансування.  

5. Бюджетно-страхова система фінансування охорони здоров`я.  

6. Приватна система фінансування.    

7. Типи систем фінансування за формою розподілу  коштів .  

8. Економічні моделі охорони здоров`я: інтеграційна модель; контрактна 

модель.  

9.  Формування джерел фінансування ОМС.  

10. Основні джерела надходжень коштів на охорону здоров`я в умовах 

страхової медицини 

11. . Специфіка формування джерел фінансування ОМС в  різних зарубіжних 

країнах. 

12. Розподіл фінансових коштів в системі ОМС.  

13. Способи розподілу коштів між страховиками.  

 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що 

фінансування надання медичних послуг здійснюється за такими методами: 

• кошторисного-постатейного фінансування - фінансування закладу 

охорони здоров'я здійснюється за кодами функціонально-економічної 

класифікації на основі розрахункових даних кількості населення, нормативу 

витрат тощо; 

• цільового фінансування - методу, що полягає у забезпеченні 
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фінансування заходів, передбачених окремими державними, місцевими та 

іншими цільовими програмами; 

• поособове фінансування - фінансування закладів охорони здоров'я з 

розрахунку на кожного мешканця території, яку вони обслуговують. Метод 

застосовується переважно на рівні первинної медико-санітарної допомоги 

(сімейної медицини) та частково на рівні спеціалізованої медичної допомоги; 

• глобального бюджету - методу, який полягає у фінансуванні закладу 

охорони здоров'я на основі фіксованого річного бюджету під узгоджений обсяг 

медичних послуг (робіт); 

• прямої оплати за надану послугу - методу, який полягає в оплаті кожної 

послуги, комплексу або окремої складової медичної послуги на основі 

розрахунків вартості медичних послуг; 

• реімбурсації (часткового відшкодування) – методу, який полягає у 

частковому відшкодуванні пацієнту вартості послуг, ліків або товарів 

медичного призначення за рахунок коштів відповідних бюджетів, 

обов’язкового соціального медичного страхування або за рахунок коштів, 

передбачених цивільно-правовими угодами; 

• спів-оплати - методу, який полягає в оплаті додаткових медичних 

послуг (товарів, робіт) або доплаті частки їх вартості з метою отримання 

додаткового обсягу та якості, ніж передбачено відповідними програмами, 

договорами або іншими цивільно-правовими актами.  

Зауважте, що в різних країнах використовуються різні методи 

фінансування надання медичної допомоги та медичних послуг. 

Метод глобального річного бюджету. В останні роки набули широкого 

використання метод глобального річного бюджету. Проте, без ефективних 

механізмів державного регулювання та стримування видатків в заданих межах 

використання цього методу не є доцільним та ефективним. 

У Канаді метод глобального річного бюджету почав використовуватись 

після децентралізації фінансування охорони здоров'я, у Франції і в Германії - 

замість подушної оплати за ліжко дні при стаціонарному лікуванні. В Бельгії 



47 
 

метод глобального річного бюджету використовують з метою обмеження 

витрат на стаціонарну допомогу.  

Метод глобального річного бюджету застосовується не тільки для 

фінансування лікарень, але і для оплати амбулаторної допомоги. Наприклад, в 

Германії лікарі амбулаторної ланки отримують оплату за послугу, вартість якої 

визначається шляхом поділу узгодженого об'єму глобального бюджету на 

число наданих всіма лікарями медичних послуг.  

Метод поособового фінансування використовують на різних рівнях 

надання медичної допомоги :  

• при визначенні регіонального бюджету – в основу оплати покладено 

чисельність населення, що проживає на території; 

• для визначення бюджету посередницьких власників фондів в межах 

області; 

• при розподілі фондів від платника до надавача медичної допомоги. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що при 

поособовому фінансуванні надавачам медичної допомоги періодично 

виплачується фіксована сума грошей за кожного зареєстрованого 

(застрахованого) пацієнта, з метою надання узгодженого переліку (базового) 

медичної допомоги. Надавачі медичної допомоги приймають на себе 

фінансовий ризик надання цих послуг і, фактично, являються страховиками. 

Таким чином лікарі первинної ланки стають мотивованими до контролювання 

видатків і забезпечення ефективного медичного обслуговування населення. 

Поособове фінансування робить більш передбачуваним і контрольованими 

загальні видатки на охорону здоров'я. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте на модифікації методу 

поособового фінансування: 

1 модифікація методу – за посообовим нормативом фінансуються тільки 

послуги лікарів ПМСД, оплата стаціонарної та спеціалізованої медичної 

допомоги здійснюється за допомогою інших методів. 

2 модифікація методу – часткове фондоотримання – поособовий норматив 
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включає крім оплати ПМСД, деякі види спеціалізованої або стаціонарної 

медичної допомоги. Наприклад, оплату невідкладної та швидкої медичної 

допомоги. 

3 модифікація методу – повне фондоотримання - фінансування медичної 

допомоги в повному обсязі. 

Основна ідея фінансування за схемою фондотримання – мотивування 

лікарів первинної ланки до відповідальності за організацію всіх видів медичної 

допомоги прикріпленому населенню. На цій основі підвищується ефективність 

використання ресурсів і забезпечується реальний захист інтересів населення. 

Фондотримання створює принципові можливості для ефективного 

функціонування первинної ланки і інтеграції системи медичної допомоги 

різних рівнів в зв’язку з фінансовою відповідальністю первинної ланки медико-

санітарної допомоги не тільки за свою безпосередню роботу, але і за ефективне 

виконання організаційно-диспетчерської функції.  

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що у рамках 

моделі фондотримання формуються умови для управління структурою 

медичної допомоги з акцентом на вибір адекватних видів медичної допомоги і 

медичних технологій з найбільшою витратною ефективністю.  

Проте, міжнародні аналітики звертають увагу, що при передачі секторові 

ПМСД широких фінансових повноважень в рамках повного фондотримання 

існує ризик недопостачання спеціалізованої допомоги через намагання закладів 

ПМСД заощадити і залишити у своєму розпорядженні якомога більше коштів. 

Вирішення цієї проблеми вимагає розробки і запровадження дієвих механізмів 

контролю якості надання послуг. 

Зауважте, що за оцінками міжнародних експертів при впровадженні 

фінансування охорони здоров`я за поособовим нормативом доцільно 

передбачити такий розподіл коштів: 

• 10-15% - оплата сімейних лікарів; 

• 25-30% - оплата спеціалізованих лікарів в поліклініках; 

• 55-65% - оплата стаціонарної та швидкої медичної допомоги. 
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При цьому пропорції мають зміщуватись в бік первинної ланки медико-

санітарної допомоги. У Великобританії, Бельгії, Німеччині, Ірландії частка 

лікарів загальної практики серед загальної кількості всіх лікарів в країні 

становить 40% , у Франції – 54%. 

Запроваджувати поособове фінансування можна як в умовах конкуренції 

між надавачами послуг, так і без неї. Навіть за відсутності конкуренції 

поособове фінансування, як і глобальний бюджет, сприяє ефективному 

використанню ресурсів і забезпечує рівний і справедливий розподіл ресурсів.  

Реімбурсація – (від англ. reimbursement) система відшкодування третьою 

стороною видатків на придбання населенням лікарських засобів, товарів 

медичного призначення, тощо.  

Видатки на реімбурсацію фінансуються за рахунок бюджетних коштів, 

ресурсів позабюджетних фондів медичного страхування. 

Системи реімбурсації зводяться до двох видів компенсації:  

• для застрахованих осіб;  

• для закладів охорони здоров`я (аптечних, лікувально-профілактичних, 

тощо). 

Використання того або іншого механізму, перелік лікарських засобів або 

медичних послуг, вартість яких відшкодовується державою, і рівень 

реімбурсації залежать від особливостей національної системи охорони здоров’я 

та моделі медичного страхування. Наприклад, у Франції діє механізм 

відшкодування для застрахованих осіб, а в Німеччині – для аптечних установ. У 

вітчизняній системі добровільного медичного страхування використовується 

механізм відшкодування вартості ліків для аптечних установ. 

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що на сьогодні 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1303 від 17.08.1998 р. «Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 

рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань» визначено, що безоплатно або на пільгових 

умовах відпускаються лікарські засоби, вказані в переліку лікарських засобів 
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вітчизняного та зарубіжного виробництва, які можуть закуповувати заклади 

охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та 

місцевих бюджетів, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів № 1071 від 

05.09.1996 р. «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та 

установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету». Відпуск 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування здійснюється аптеками за 

рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за 

місцем проживання пацієнтів. Особи, які обслуговуються у відомчих 

лікувально-профілактичних закладах і мають право на безоплатний або 

пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх в аптеках, закріплених за 

такими закладами. 

При самостійному вивченні цієї теми зауважте, що відшкодування вартості 

лікарських засобів може бути частковим або повним. У багатьох країнах ЄЕС 

існують переліки лікарських засобів, що підлягають або не підлягають 

реімбурсації. Крім таких переліків, необхідні й методики оцінювання 

ефективності лікування, доцільності призначення лікарського засобу. У 

країнах, де запроваджено реімбурсацію, діють комісії з визначення вартості 

лікарських засобів, використовують математичні моделі розрахунку граничної 

ціни на них, розроблено конкретні механізми відшкодування витрат на 

лікування тощо. Процес реєстрації лікарських засобів зазвичай регулюється 

спеціальною директивою, а контроль за цінами на них здійснюють на 

регуляторній основі. 

У країнах Євросоюзу компенсація вартості лікарських засобів для 

населення, відповідно до страхової рецептури, становить 70–90 відсотків. 

Починаючи з 2009 року у зв`язку з фінансовою нестабільністю більшість країн 

ЄЕС вносить зміни до системи реімбурсації. 

В Угорщині страхове відшкодування вартості ортопедичного взуття 

зменшено з 80 до 50 відсотків, слухопротезування тепер підлягає страховому 

відшкодуванню в розмірі 75 відсотків вартості лікування для дітей і 70 

відсотків – для дорослих. На другому етапі, який розпочався в січні 2010 року, 
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угорський уряд планує провести стандартизацію процесу оцінювання 

ефективності лікування, уточнити перелік лікарських засобів, що підлягають 

реімбурсації. 

У Румунії до переліку реімбурсованих лікарських засобів включено 

препарати для лікування СНІДу, діабету й раку. У зв’язку з економічною 

кризою 2009 року законодавчий орган Румунії був змушений ухвалити закон, 

яким відстрочено компенсаційні виплати аптечним установам до 2010 року. За 

прогнозами експертів, така ситуація може призвести до закриття невеликих 

аптек. 

У Литві спеціальний компетентний орган оновлює 4 рази на рік 

реімбурсаційні списки з торговими назвами медичних препаратів і 

задекларованими на них цінами. Відсоток відшкодування вартості одного й 

того самого препарату може бути різним (50, 80, 100 відсотків) залежно від 

захворювання пацієнта. У кожному адміністративному регіоні є пацієнтська 

каса, яка, отримавши фінансування з держбюджету, здійснює взаєморозрахунки 

з аптеками, залученими до системи реімбурсації. Пацієнти мають персональні 

рецептурні книжки, а тому лікарі позбавлені можливості зловживати 

рецептурними бланками та неконтрольовано виписувати препарати. Пацієнт 

зобов’язаний відшкодувати власним коштом не лише різницю, що не 

компенсується, а й усі аптечні та дистриб’юторські націнки. Аптеки подають 

бланки відпущених рецептів у пацієнтські каси і протягом 30 днів отримують за 

них оплату. 

У Польщі координацію системи реімбурсації здійснює Національний фонд 

охорони здоров’я – державна структура, яка складається з 16 регіональних 

підрозділів і головного управління. Відповідно до одного із законопроектів, 

механізм реімбурсації буде базуватися на фіксації цін виробників, що 

визначатимуться у процесі переговорів між фармацевтичними компаніями і 

новоствореною комісією, яка складається з економістів і юристів. Також 

передбачене уведення фіксованої гуртової націнки в розмірі 5% і фіксованих 

роздрібних націнок, диференційованих залежно від терапевтичної групи 
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лікарських засобів.   

Зауважте, що метод установлення довідкових цін на лікарські засоби, що 

підлягають реімбурсації, передбачає, що за основу буде взята максимальна ціна 

серед мінімальних гуртових цін на лікарські засоби, на які припадає принаймні 

15% щомісячного обсягу продажів цієї категорії препаратів. Крім того, в 

Польщі обговорюється потреба введення механізму розподілу ризиків. 

Міністерство охорони здоров'я Польщі планує створення приватних 

фондів у системі охорони здоров'я крім чинного Національного фонду охорони 

здоров'я. Пілотний проект матиме обмежений характер. Спочатку його 

запустять у 2012 році на території 2 воєводств, у разі успіху проект до 2014 

року може набути загальнонаціональних масштабів. 

Метод спів-оплати послуг (co-payment) - оплата додаткових медичних 

послуг (товарів, робіт) або доплаті частки їх вартості з метою отримання 

додаткового обсягу та якості, ніж передбачено відповідними базовими 

програмами, договорами або іншими цивільно-правовими актами. 

В країнах Європейської співдружності спів-оплата медичних послуг 

виступає додатковим джерелом фінансування галузі охорони здоров`я. Розміри 

таких платежів регулюються законодавчо.  

Спів-оплата застосовується при оплаті послуг, що безпосередньо не 

пов’язані з наданням медичних послуг, в тому числі при оплаті послуг лікаря за 

проведення загальної оцінки стану здоров’я пацієнта та визначення необхідного 

для лікування обсягу медичної допомоги. 

Наприклад, в Швеції спів-платежі включають оплату пацієнтами візитів 

лікарів на дому, госпіталізацію, фізіотерапію, послуги логопедів, 

психотерапевтів, вартість лікарських засобів. Оплата візитів лікаря різна в 

різних окружних радах та варіює на рівні 100-300 шв.крон за візит. При 

госпіталізації до стаціонару пацієнт сплачує своє перебування в межах 80 

шв.крон/ день. Пенсіонери, які отримують лікування в умовах стаціонару, 

вносять таку ж суму, у формі оплати відрахування цієї суми з пенсії. 

В Нідерландах функціонує розвинута система спів-платежів на медичні 
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послуги, які можуть досягати значних розмірів і тому залежать від доходу 

громадян. Максимальний рівень спів-платежу доже досягати $ 1500. 

В Німеччині методом спів-платежу проводиться оплата лікарських засобів, 

транспортування хворого до поліклініки, стаціонару, в машині швидкої 

медичної допомоги, парамедична допомога, витрати на товари медичного 

призначення. При лікуванні у стоматолога громадяни сплачують різницю між 

виплатою за рахунок ОМС та загальною вартістю лікування, пов`язаного з 

протезуванням.  

 При самостійному вивченні теми доцільно звернути увагу, що методом 

спів-платежу сплачується перебування в стаціонарах Німеччини. Фіксовану 

суму громадянин має сплатити за кожний день стаціонарного лікування. 

Визначена максимальна кількість днів перебування в стаціонарі, що підлягає 

оплаті ( 14 днів). При перебуванні в стаціонарі з метою реабілітації або 

профілактики пацієнт сплачує певну суму за кожен день лікування.  

 

Тема 11. Оплата провайдерів медичної допомоги в системі 

обов’язкового медичного страхування 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Форми і методи фінансування надавачів ( провайдерів) медичних послуг. 

2. Методи фінансування надання медичних послуг в системі ОМС: 

кошторисного-постатейного фінансування; цільове та  поособове фінансування; 

глобального бюджету; прямої оплати за надану послугу; реімбурсації; спів-

оплати. 

3. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС:  оплата за тарифними ставками. 

4. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС гонорарний метод. 

5. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС квазі-гонорарний (класичний) метод. 
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6. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС  факторні методи. 

7. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС оплата лікування окремого епізоду (закінченого випадку). 

8. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС поособове фінансування; змішана система оплати. 

9. Проспективні методи оплати роботи стаціонарів: постатейний бюджет; 

поособове фінансування; глобальний бюджет. 

10. Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС: добова 

оплата. 

11. Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС:  оплата 

за кожний випадок надання медичної  допомоги. 

12. Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС:  оплата 

за послугу  на основі прейскуранту або пакету медичних послуг. 

13. Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС:  гонорар 

за медичну послугу.   

14. Оплата роботи стаціонарів за кількістю фактично проведених ліжко-днів: 

модифікації методу.  

15.  Типи коефіцієнтів коректування ставки оплати роботи стаціонарів за 

пролікований випадок.  

16. Метод клініко-статистичних груп (КСГ) або групових економічних 

стандартів. Системи DRG  в зарубіжних країнах. 

 

Завдання 1. Самостійно вивчити основні засади оплати провайдерів в 

системі обов’язкового медичного страхування 

Література [7, 8, 14, 20, 26, 28, 29, 31] 
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Змістовий модуль 4. Реформування системи охорони здоров’я України 

на засадах страхової медицини 

Тема 12. Розвиток медичного страхування в Україні 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Фонд медичного страхування як суб`єкт державного соціального 

медичного страхування.  

2. Страхові медичні компанії як суб`єкти державного соціального медичного 

страхування.  

3. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні 

на період 2015 – 2020 років.  

4. Проблеми, які затримують розвиток медичного страхування в Україні 

Захист інтересів застрахованих страховими медичними компаніями.  

5. Обов’язкові умови для успішного запровадження медичного страхування. 

6.  Роль страхової медицини для фінансування наукових досліджень, 

підготовки медичних кадрів, зростанні витрат на розвиток матеріально-

технічної бази лікувальних закладів, забезпечення адресності надання медичної 

допомоги населенню 

7. Служба якості медичної допомоги страхової медичної компанії. 

8. Страхувальники як суб`єкти державного соціального медичного 

страхування.  

9. Надавачі медичної допомоги як суб`єкти державного соціального 

медичного страхування.  

10. Міжнародна та національна класифікація  провайдерів (надавачів) 

медичних послуг.  

11. Функції та обов`язки надавачів медичних послуг. 

 

Завдання 1.  

З метою визначення перспектив побудови ефективної системи медичного 

страхування в Україні проведіть дослідження впливу внутрішнього та 
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зовнішнього середовища на окрему медичну страхову компанію і на розвиток 

ринку медичного страхування в цілому за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1). 

Таблиця 1 

Матриця SWOT-аналізу системи медичного страхування в Україні 
  ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
  Можливості Загрози 

В
Н

У
ТР

ІШ
Н

Є 
С

ЕР
ЕД

О
В

И
Щ

Е 

С
ил

ьн
і с

то
ро
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– введення обов’язкового медичного 
страхування та розвиток добровільного 
медичного страхування, розвиток 
страхового посередництва; 
– зростання обсягу страхових операцій, 
інтеграція до світового ринку 
страхування; 
– зацікавленість іноземних інвесторів, 
партнерські відносини з медичними 
закладами; 
– формування бренду і репутації 
надійного страхового партнера, 
створення системи  інвестування 
страхових резервів 

– політична, економічна нестабільність, 
інфляційні перешкоди; 
– зниження інвестиційної ривабливості; 
– розвиток інвестиційної діяльності 
страховиків; 
– відсутність динамічного зростаючого 
попиту на страхові послуги; 
– поступове витіснення з ринку 
національних страховиків; 
– конкуренція з боку іноземних 
страхових компаній; 
– гірша якість надання страхових 
послуг; 
– невідповідність європейським 
стандартам 

С
ла

бк
і с

то
ро

ни
 

– удосконалення нормативно-правової 
бази медичного страхування; 
– недостатність фінансових нструментів 
для інвестування; 
– низька конкурентоспроможність націо 
нальних страховиків, створення 
конкурентного ринку; 
– збільшення рівня капіталізації 
вітчизняних страхових компаній; 
– відсутність єдиної інформаційної бази; 
– нерозвинута регіональна мережа. 

– високий рівень збитковості медичного 
страхування; 
– зростання страхового шахрайства на 
вітчизняному ринку; 
– втрата інтересу з боку інвесторів; 
– зниження рівня фінансової безпеки; 
– втрата платоспроможного попиту з 
боку страхувальників; 
– збільшення частки 
«псевдострахування»; 
– входження ринку в стан рецесії. 

Література [1, 4, 5, 6, 8, 11, 18, 20, 25, 27] 

 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

Одним із найважливіших компонентів ефективного функціонування 

економіки та системи охорони здоров'я є медичне страхування. За допомогою 

страхової медицини вирішуються питання гарантованості і доступності 

медичних послуг для широких верств населення, залучення додаткових 

ресурсів у сферу охорони здоров'я. Страхова медицина охоплює фінансування 

наукових досліджень, підготовку медичних кадрів, витрати на розвиток 

матеріально-технічної бази лікувальних закладів, надання медичної допомоги 
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населенню [23, с. 233]. 

Медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у разі втрати 

ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією витрат, 

зумовлених оплатою медичної допомоги та інших витрат, пов'язаних із 

підтримкою здоров'я, а саме з відвідуванням лікарів та амбулаторним 

лікуванням, придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням 

стоматологічних послуг, проведенням профілактичних та оздоровчих заходів. 

 

Тема 13. Перспективи запровадження загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування в Україні 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1. Державний нагляд у сфері загальнообов`язкового соціального медичного 

страхування. 

2. Застраховані особи як суб`єкти соціального медичного страхування. 

3. Умови для успішного запровадження медичного страхування. 

Проект закону України про медичне страхування умови: відсутність 

несприятливого рівня епідемічної захворюваності населення (тобто більшість 

громадян країни мають бути здоровими, інакше солідарна система не витримає 

фінансового навантаження оплати лікування переважаючої частини 

застрахованих осіб) і стабільність економіки. З першою умовою в Україні не 

все гаразд: дослідження  Всесвітньої  організації  охорони здоров’я  показують,  

що  протягом  останніх  двох  десятиліть за показниками стану здоров’я 

Україна посідає одне з найнижчих місць серед країн Європи:  близько  1/3  

громадян  страждають  від  серцево-судинних  захворювань,  понад  1  млн.  

українців – від онкологічних захворювань і діабету. Україна є «лідером» за 

показниками захворюваності  на  ВІЛ  і  туберкульоз,  а  смертність у  країні  в  

2,3  рази  вища,  ніж  у  країнах  –  членах Європейського Союзу,  спостерігаємо 

високу поширеність хронічних неінфекційних хвороб, тому окрім страхування 

потрібно буде запроваджувати ще й державні програми за окремими 
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найпроблемнішими напрямками. Однак усе вищеперераховане впливає на 

ситуацію не так критично, як нестабільність вітчизняної економіки. У нинішніх 

умовах, коли підприємства раптово стають банкрутами, неможливо 

передбачити, який обсяг коштів надійде до відповідного фонду. До речі, 

причиною банкрутства соціального медичного страхування в нашій країні на 

початку минулого століття стало якраз те, що після революції та громадянської 

війни підприємства переходили «із рук у руки», а значна їх частина взагалі 

призупинила роботу. На додачу по плачевного стану вітчизняної економіки, 

вона ще й тіньова (деякі експерти стверджують, що ці масштаби перевищують 

50%). 

Реформування системи охорони здоров’я України на засадах страхової 

медицини має передбачати забезпечити саме адресність надання медичної 

допомоги, тобто фінансування не загалом медичних закладів, а конкретних 

жителів. 

За класичною моделлю медичного страхування згідно зі спеціальним 

законом збираються страхові внески від роботодавців та найманих працівників 

і з цих коштів оплачуються медичні послуги на солідарній основі. Тобто, по-

перше, має бути прийнято спеціальний закон - не просто про медичне 

страхування, яке може бути і добровільним, а про соціальне медичне 

страхування. Рамковою умовою для прийняття згаданого Закону є Основи 

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, де чітко визначено види страхування (пенсійне, для людей з 

інвалідністю, на випадок безробіття, медичне тощо). Так от по 4 видах у нашій 

державі вже прийняті спеціальні закони, «сиротою» залишилося лише медичне 

страхування.  

Активні дії, щодо переведення української системи охорони здоров’я на 

страхову модель почалися у 2017 р. Незадовго до цього, 30 листопада 2016 р. на 

засіданні Кабінету Міністрів України затверджено концепцію реформи системи 

охорони здоров’я, якою запропоновано модель національної системи 

медичного страхування, що безпосередньо стосується трьох напрямів: збір 
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внесків через загальне оподаткування, які йтимуть у держбюджет; створення 

національного страховика – оператора коштів держбюджету «Національна 

служба здоров’я»; оплата за кожну окрему послугу. Головним принципом зміни 

системи фінансування, згідно із затвердженою концепцією, є оплата державою 

гарантованого пакету медичних послуг кожному громадянину [33, с. 1098]. 

Відносно зазначеного, фінансування відбуватиметься за рахунок загальних 

податків. Тобто кожен громадянин здійснює передоплату за медичне 

обслуговування, сплачуючи загальні податки. Також передбачено, що страхові 

виплати, які будуть виплачуватися для окремої людини не будуть прив’язані до 

розміру її індивідуальних внесків, і жодні додаткові податки чи платежі для 

громадян не вводяться. Для послуг, які держава не може надати, планують 

розробити механізми покриття їх вартості для громадян – приватне медичне 

страхування, механізм легальної спільної оплати за медичну послугу. Однією з 

найголовніших змін у системі охорони здоров’я є створення національної 

агенції медичного страхування, яка матиме дві компетенції – фінансову та 

компетенцію контролю медичної якості. 

На даний час, одним із основних завдань уряду є проведення реформи 

системи охорони здоров’я та виведення української медицини на європейський 

рівень. Головна мета – поліпшення якості медичних послуг, підвищення 

заробітних плат медичним працівникам, запровадження страхової медицини та 

збільшення автономії лікарень. Початком реформування є запровадження 

сімейної медицини європейського зразка на базі існуючої первинної ланки 

української системи охорони здоров’я (поліклініки, амбулаторії, тощо). Також 

уряд схвалив Концепцію розвитку системи громадського здоров’я в Україні, 

яка розкриває основні засади для зміни фокусу системи охорони здоров’я від 

політики лікування до політики зміцнення та збереження здоров’я людини [4]. 

Завдяки запровадженню системи оплати за випадок відбуватиметься 

стимулювання лікарні до підвищення ефективності лікування станів і хвороб, 

оскільки лікарня буде отримувати відшкодування в межах розрахунків, 
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необхідних для лікування конкретного випадку (що унеможливлює надання 

непотрібних послуг або заохочення пацієнтів до тривалої госпіталізації). 

Використання такого інструменту, як діагностично споріднені групи (ДСГ) 

дозволяє порівняти продуктивність лікарень та удосконалити систему 

контролю якості. Таким чином, заклади будуть фінансово мотивовані 

використовувати доказові (ефективні) методи лікування, позбуватися 

непотрібних процедур, що в кінцевому рахунку вирішить проблему з 

надмірною кількістю ліжок та/або кількістю відділень. 

Основною метою національної політики щодо забезпечення лікарськими 

засобами є гарантування якості, ефективності та безпеки всіх лікарських 

засобів, зниження соціального напруження, пов’язаного з доступністю ліків та 

раціонального використання наявних бюджетів та ліків. 

Вирішенням проблеми існування системи обов’язкового медичного 

страхування є впровадження бюджетно-страхової моделі, за якої система 

фінансування охорони здоров’я буде здійснюватися на трьох рівнях: державне 

фінансування, обов’язкове медичне страхування та добровільне медичне 

страхування. Медична допомога фінансуватиметься за рахунок бюджетних 

коштів – перший рівень, базовий, життєзберігаючий. Другий рівень – основний, 

здоров’я зберігаючий – це обов’язкове медичне страхування, яке оплачується 

страховими компаніями, що мають відповідну ліцензію на здійснення 

відповідного виду медичного страхування, третій рівень – сервісний, який 

фінансуватиметься за рахунок програм добровільного медичного страхування 

та покриватиме все те, що не покривається двома попередніми рівнями. 

Вивчення зарубіжного досвіду дозволяє припустити, що ідеальна модель для 

України – це бюджетно-страхова медицина. Тобто лікування СНІДу, 

туберкульозу, вроджених захворювань, дитячої онкології, невідкладну медичну 

допомогу, допомогу при пологах, охорону материнства і дитинства, медичні 

послуги сімейних лікарів має фінансувати державний бюджет, інші послуги 

повинні фінансуватися за рахунок обов’язкового медичного соціального 

страхування. 
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Щоб запровадити ефективну і надійну систему медичного страхування та 

вирішити визначені проблеми доцільно провести ряд таких заходів:  

- створити і експлуатувати один єдиний реєстр застрахованих осіб для 

запобігання подвійного страхування та фінансування;  

- розробити прогресивну систему ставок внесків до фонду обов’язкового 

медичного страхування, що буде відображати зв’язок між розміром внесків та 

розміром доходів платників внесків, визначення їх нижньої межі або повне 

покриття державою медичних витрат вразливих категорій громадян 

(пенсіонери, інваліди та ін.), дозволить зберегти універсальність охоплення 

медичними послугами; визначити розподіл ставок внесків до обов’язкового 

фонду медичного страхування між роботодавцем та працівником; залучити 

додаткові джерела фінансування витрат на охорону здоров’я, наприклад: 

збільшити ставки акцизних платежів на небезпечні для здоров’я людини товари 

та спрямувати ці кошти на охорону здоров’я, проводити благодійні акції, 

пожертвування громадських благодійних організацій тощо;  

- стимулювати розвиток добровільного медичного страхування та 

розробити методи співфінансування населенням додаткових послуг 

стаціонарних медичних установ (поліпшених умов перебування) для категорії 

населення з високими доходами, що збільшуватиме фінансову стійкість 

медичних установ і забезпечить надходження додаткових коштів до системи 

охорони здоров’я. 

- передбачити заходи щодо контролю за якістю медичних послуг. Для 

цього у страхових медичних організаціях створюються зазвичай спеціальні 

експертні комісії, які мають перевіряти в лікувально-профілактичних установах 

правильність установленого діагнозу, лікування тощо. Коли в результаті 

перевірки виявляється порушення з боку медичної установи, то до неї можуть 

бути застосовані певні санкції;  

- забезпечення страховими медичними організаціями захисту прав та 

інтересів громадян при отриманні ними медичної допомоги згідно з програмою 

обов’язкового медичного страхування.  
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Страхова медична організація може замінити медичну установу, в якій 

обслуговується застрахований; 

- здійснення оплати медичної допомоги, яку страхові медичні компанії 

проводять за рахунок сформованих страхових фондів;  

- розробка мінімально необхідного переліку медичних послуг, 

гарантованих кожному громадянину, який має право ними користуватися. 

Основні очікувані результати 

• зменшенню соціальної напруги в суспільстві, пов’язаної з низьким рівнем 

доступності більшості населення до якісної медичної допомоги; 

• покращанню демографічної ситуації в Україні; 

• підвищення середньої тривалості життя в Україні; 

• підвищенню якості життя; 

• зменшенню рівня інвалідизації населення. 

Фінансове забезпечення виконання програми 

Фінансування Програми планується здійснювати у межах видатків, що 

передбачаються в державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок 

відрахувань, передбачених “Законом про обов’язкове державне соціальне 

медичне страхування”. 

Література [1-6, 9, 11, 18, 20, 23] 

 

Тема 14. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного 

страхування в Україні 

Підготувати відповіді на питання для обговорення на семінарському 

занятті: 

1.  Типи Добровільного медичного страхування . 

2. Умови добровільного медичного страхування.  

3. Договір страхування. Страхові внески за договором страхування. 

4.  Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування. 

5.  Зобов’язання та права Страховика, Страхувальника, Застрахованої особи 
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за договором добровільного медичного страхування.  

6. Порядок та умови виплат страхових сум .  

7. Ринок добровільного медичного страхування в Україні. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання.  

 З  метою сприяння розвитку відкритого та доступного ринку медичного 

страхування в Україні в березні 1999 р. було створено Асоціацію «Українське 

медичне страхове бюро». Членами цієї Асоціації є 28 страхових компаній 

України та інші юридичні особи, які представляють 12 областей України, АР 

Крим та м. Київ. [1, с. 91, с. 98] 

За даними опитувань, що проводяться в Україні, доля громадян, 

застрахованих в системі добровільного медичного страхування, серед 

дорослого населення склала  близько 5%. Для багатьох застрахованих 

страхувальниками виступають працедавці. Доля індивідуальних клієнтів за 

власною ініціативою, по оцінках більшості страхових компаній, поки незначна. 

На ринку медичного страхування зростає концентрація страхових платежів в 

руках найбільших страхових компаній. Основними клієнтами по даному виду 

страхування залишаються корпорації, для них це інструмент мотивації 

співробітників. 

Існує ціла низка проблем, які затримують розвиток медичного страхування 

в Україні. Серед них можна виділити відсутність системи підготовки 

спеціалістів, неотримання лікарями належних зарплат та премій, відмова 

страховиків під будь-яким приводом оплатити лікування страхувальника, 

відсутність законодавства, яке б регулювало медичне страхування, різні 

погляди чиновників, страховиків та медиків на моделі медичного страхування, 

недостатньо інформоване населення щодо переваг і недоліків медстрахування. 

Вирішення всіх цих проблем потребує часу, фінансових ресурсів, 

відповідних фахівців. Головна роль у розв'язанні вище перелічених проблем 

відводиться державі. Важливим питанням залишається узгодження політики, 

направленої на розробку єдиної стратегії щодо впровадження медичного 

страхування. Держава повинна подбати про наявність відповідного 
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законодавства, яке б захищало інтереси всіх суб'єкті ринку медстрахування. 

Держава має розробити систему підготовки відповідних фахівців, запланувати 

у бюджеті витрати на підвищення зарплати медпрацівникам. Страхові компанії 

в свою чергу можуть докласти зусиль у інформуванні населення про медичне 

страхування. Разом з усіма проблемами Україна має багато можливостей та 

перспектив щодо розвитку системи медичного страхування. Це територіальне 

розміщення, яке дозволяє обмінятися досвідом з європейськими країнами та з 

країнами колишнього СРСР, кількість населення, яка потребує якісного 

медичного обслуговування, наявність кваліфікованого медперсоналу та 

фахівців у галузі фармацевтики, мікробіології, та багато інших можливостей. 

Перспективи розвитку системи медичного страхування в Україні великі, 

оскільки потенційних споживачів страхових послуг багато. Але всі намагання 

будуть марними без належної підтримки держави. Розроблені закони в галузі 

медичного страхування мають бути ретельно перевірені вітчизняними та 

зарубіжними спеціалістами, які мають певний досвід в практичному медичному 

страхуванні. З усього вище сказаного бачимо, що медичне страхування повинно 

бути обов'язковим. При добровільному медстрахуванні споживачами послуг є 

лише 5 % населення. Медичне страхування населення призведе до зростання 

сильної та здорової нації, а як наслідок-сильної та ефективної економіки. 

На даному етапі системи охорони здоров'я необхідні радикальні зміни в 

підготовці та забезпеченні кадрами страхових компаній. Збільшення розміру 

страхових платежів потребує додаткового залучення в страхову індустрію 

висококваліфікованих спеціалістів (менеджерів, фінансистів, юристів, 

програмістів, експертів, брокерів, актуаріїв), які добре знають теорію та 

передові технології страхування. Реформація системи медичного 

обслуговування в Україні з подальшим переходом до обов'язкового 

страхування громадян - шлях, який зможе розв'язати більшість проблем 

медичної галузі держави. 

Література [2, 4, 9, 18, 20] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу 

з дисципліни “Страховий менеджмент в охороні здоров`я”. Виконання 

контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною 

навчального процесу та активною формою самостійної роботи студентів, 

Мета контрольної роботи – поглибити та систематизувати отримані в 

процесі вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно 

працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та 

статистичними матеріалами і застосовувати отримані знання та навички на 

практиці для дослідження і аналізу соціально-економічних процесів, що є 

основою страхової медицини. 

Кожний варіант контрольної роботи складається з теоретичних та 

практичного завдання. Зміст роботи має відповідати плану і розкривати тему. З 

питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

менеджменту відповідно до графіка консультацій. 

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу 

А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи 

викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст 

навчальної дисципліни “Страховий менеджмент в охороні здоров`я”, його 

здатність пов’язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями 

української сфери охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал 

та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання 

найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань в 

конкретних ситуаціях. 

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

• ґрунтовність відповіді на поставленні запитання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 
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• розуміння категорій навчальної дисципліни, що позначається у власному 

викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно 

дібраних прикладах з діяльності організацій, підприємств та установ; 

• уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи 

організацій); 

• оформлення роботи (структура, заголовки, посилання, тощо). 

Варіант контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта 
контрольної роботи 

А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Є, Ж, З 3 
І, Й, К 4 

Л, М, Н 5 
О, П, Р 6 
С, Т, У 7 
Ф, Х, Ц 8 
Ч, Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

 
Варіанти контрольних робіт  

Варіант 1  

1. Поняття страхового менеджменту та його складові 

2. Захист інтересів застрахованих страховими медичними компаніями 

3. Практичне завдання. В чому полягає сутність реімбурсації? Чи доцільно 

використання цього методу в Україні? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Варіант 2 

1. Система страхового менеджменту: суб’єкти, функції і принципи управління. 

2.  Організація діяльності страхових медичних компаній: досвід зарубіжних 
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країн 

3. Практичне завдання. Охарактеризуйте основні методи фінансування 

первинної медико-санітарної допомоги? Які методи фінансування доцільно 

використовувати при реформування ПМСД в Україні? Відповідь обґрунтуйте. 

 

Варіант 3 

1. Принципи та функції менеджменту страхової діяльності.  

2. Аналіз зарубіжного досвіду формування джерел фінансування в системі 

обов`язкового медичного страхування. 

3. Практичне завдання. Який досвід Російської Федерації  щодо збору, 

акумуляції та перерозподілу страхових внесків на  ОМС можна 

використовувати в Україні? 

 

Варіант 4 

1. Органи управління страховою компанією  

2. Соціально-економічні та правові проблеми впровадження страхової 

медицини в Україні. 

3. Практичне завдання. Чи може страховик відмовити застрахованій особі в 

укладанні договору про загальнообов’язкове державне соціальне медичне 

страхування? 

 

Варіант 5 

1. Законодавче регулювання ринку добровільного медичного страхування 

2. Форми і методи фінансування надавачів медичної допомоги в системі 

обов`язкового медичного страхування. 

3. Практичне завдання. Обґрунтуйте доцільність впровадження медико-

економічної експертизи та експертизи  якості надання медичної допомоги  при  

наданні медичної допомоги в умовах ОМС 
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Варіант 6 

1. Інформаційне забезпечення страхового менеджменту  

2. Аналіз досвіду впровадження страхової бюджетної системи охорони здоров'я  

в різних країнах світу 

3. Практичне завдання. В чому полягає сутність гонорарного методу оплати 

первинної медико-санітарної допомоги? В яких країнах використовується цей 

метод оплати  роботи лікарів загальної практики? 

 

Варіант 7 

1. Перспективи запровадження загальнообов'язкового державного соціального 

медичного страхування в Україні.  

2. Аналіз досвіду впровадження добровільного медичного страхування в 

країнах Сідної та Центральної Європи. 

3. Практичне завдання. Проаналізуйте факторні методи оплати ПМСД. В яких 

країнах використовується цей метод оплати  роботи лікарів загальної практики? 

 

Варіант 8 

1. Окресліть показники, що характеризують фінансовий стан страхової 

компанії. Охарактеризуйте основні вимоги до платоспроможності страховиків.  

2. Ринок добровільного медичного страхування України: тенденції розвитку 

3. Практичне завдання. В чому полягає сутність оплати ПМСД за методом 

оплати окремого епізоду?  В яких країнах використовується цей метод оплати  

роботи лікарів загальної практики? 

 

Варіант 9 

1. Розкрийте складові фінансового менеджменту страхових компаній.  

2. Медичне страхування державних службовців. 

3. Практичне завдання. В чому полягає сутність системи клініко-статистичних 

груп? Які переваги надало впровадження цієї системи? 
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Варіант 10 

1. Окресліть етапи врегулювання претензій страховими компаніями.  

2. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні. 

3. Практичне завдання. Який Зарубіжний досвід  фінансування закладів 

охорони здоров`я та оплати праці медичних працівників доцільно 

використовувати в Україні? 
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