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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Одним з пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави, 

статусу якої прагне набути Україна, є ефективний розвиток системи охорони 

здоров’я, складовою якого є баланс між потребами громадян в якісних і 

доступних медичних послугах та можливостями їх забезпечення за рахунок 

державного фінансування. Забезпечення ефективного використання обмежених 

фінансових ресурсів і одночасне поліпшення якості та доступності медичної 

допомоги населенню вимагають створення відповідних мотивацій у всіх 

учасників системи охорони здоров’я. Це, в свою чергу, вимагає застосування 

нових механізмів державного управління галуззю. За досвідом розвинутих 

європейських країн, одним з таких ключових механізмів є перехід до моделі 

страхової медицини. Саме цим зумовлено необхідність вивчення дисципліни 

страховий менеджмент в охороні здоров’я. 

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 

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 
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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. 

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

передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, 

виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання. 

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.  

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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ЗМІСТ 

навчальної  дисципліни  

“СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ`Я” 

Змістовий модуль 1. Економіко-організаційні засади страхового 

менеджменту 

Тема 1. Сутність, принципи та роль страхування 

Сутність та ключові поняття страхування. Страхування як спосіб 

відшкодування збитків. Основні поняття страхування: страхувальник; 

страховик (страхова компанія, страхові організації); застрахований; страховий 

випадок; страховий ризик; страхова сума; страхова виплата; страхове 

відшкодування; франшиза; страховий платіж (страховий внесок,  страхова 

премія); страховий тариф. Страхові  посередники:  страхові агенти; страхові  

брокери; перестрахові брокери. Функції  та ознаки економічної категорії 

страхування.             

Історія розвитку страхування. Первинні форми страхування. 

Середньовічне страхування (гільдійсько-цехове страхування). Історія 

корпорації Ллойда. Історія розвитку фондів страхування життя. Історія 

страхування в Україні. Розвиток страхування в Київській Русі. Історія розвитку 

особистого страхування на теренах України. Періоди розвитку страхування на 

Україні: дореволюційний період, період НЕПу, радянський та пострадянський 

періоди. 

Об’єкти страхування. Види страхування: майнове страхування; 

страхування відповідальності; особисте страхування. Форми страхування: 

добровільне, обов′язкове. Види добровільного страхування. Обов'язкове 

страхування: держа́вне обов'язко́ве страхування; недержавне; власне 

обов'язкове; обов'язково-договірне. Загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. Принципи обов'язкового страхування.  

Специфічні принципи  страхової діяльності. Вільний вибір страховика і 

виду страхування. Страховий ризик. Страховий інтерес. Принцип 

відшкодування. Суброгація. Контрибуція. Співстрахування та перестрахування.  
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Принцип диверсифікації.  Принцип граничної сумлінності.          

Література [2, 6, 13, 15, 19, 21, 24, 32] 

 

Тема 2. Сутність і характерні риси страхового менеджменту 

Поняття менеджменту страхової діяльності. Страхова організація як 

складна багатофункціональна система.   

Принципи та функції менеджменту страхової діяльності. 

Основні організаційно-правові форми здійснення страхової діяльності в 

Україні. Акціонерна страхова компанія. Представництво, агентство, філія 

страхової компанії. Процес створення страхової компанії: реєстрація 

страховика як юридичної особи та надання юридичній особі статусу 

страховика.  

Спеціалізація страховика: страховики, що здійснюють страхування життя; 

страховики, що здійснюють загальні види страхування; страховики, що 

здійснюють перестрахування. Вимоги до реорганізації та ліквідації страховика. 

Стратегічний менеджмент страхової діяльності як динамічна сукупність 

взаємопов’язаних процесів: аналіз середовища, визначення місії та цілей, вибір 

та реалізація стратегії, оцінка і контроль реалізації стратегії. Види стратегій 

страхової діяльності. Стратегії бізнесу, функціональні стратегії та принципи їх 

формування. Складові оцінювання та контролю реалізації стратегії. Стан та 

напрямки розвитку стратегічного менеджменту страхової діяльності в Україні. 

Кадрове забезпечення страхової організації. Роль менеджера в управлінні 

страховою компанією. Модель аналізу та оцінювання ділових якостей 

менеджера. Формування колективу страхової компанії та роль мотивації у 

страховій діяльності. Система підготовки і перепідготовки персоналу та її 

організація. 

Інформаційно-технічне забезпечення страхової діяльності. Пошук, 

обробка, аналіз та синтез інформації у страховій діяльності.  

Управління наданням окремих видів страхових послуг: управління їх 

розробкою, обсягом, структурою, якістю і реалізацією. Договір страхування як 
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основний інструмент реалізації страхового продукту добровільного та 

обов’язкового страхування. Схеми процесу розробки страхового продукту.  

Системи продажу страхових продуктів із залученням страхових агентів. 

Принципи управління мережею страхових агентів. Системи продажу страхових 

продуктів через страхових і перестрахових брокерів. Порівняльний аналіз 

систем продажу страхових продуктів. 

Література [2, 13, 15, 19, 21, 24] 

 

Тема 3. Управління фінансовою діяльністю страховика 

Сутність, функції та склад фінансового менеджменту страхової компанії. 

Оцінювання фінансових ресурсів страхової компанії, їх джерел і форм 

руху. Статутний капітал. Страхові резерви і страхові активи.  

Нормативні співвідношення між страховими активами і страховими 

зобов’язаннями.  

Аналіз страхових операцій, факторів управління ризиком і фінансовими 

результатами (прибутком і рентабельністю). 

Планування фінансової діяльності страхової компанії. Річний і 

квартальний плани доходів і витрат. Контроль фінансових результатів і 

прибутку, обсягу страхових резервів і спеціальних фондів. Податковий 

менеджмент страхової діяльності. 

Управління інвестиційним портфелем: розміщення страхових резервів, 

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

Управління платоспроможністю страховика.  

Управління формуванням та використанням прибутку.  

Особливості ідентифікації й оцінювання ризиків страхової діяльності.  

Особливість страхування і перестрахування ризиків діяльності страхової 

організації. Принципи управління перестрахувальною діяльністю. Принципи 

відшкодування, граничної сумлінності й особливості їх додержання.  

Норматив максимальної відповідальності.  Управління перестрахувальною 

діяльністю з вітчизняними та іноземними перестраховиками. 
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 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 

Об'єкти медичного страхування. Завдання медичного страхування. 

Принципи  медичного страхування. Функції медичного страхування: 

акумуляційна; компенсаційна ; превентивна.  

Специфічні поняття медичного страхування. Застрахована особа. Медична 

допомога. Об'єкт медичного страхування. Постачальник медичних послуг. 

Роботодавець. Страховий випадок. Страхувальники. Суб'єкти медичного 

страхування.  Страхове відшкодування. Договір медичного страхування. 

Історія розвитку  медичного страхування в зарубіжних країнах. Система  

соціального страхування О.Бісмарка. Модель  соціального страхування 

Беверіджа.   

Історичні етапи розвитку медичного страхування в зарубіжних країнах . 

Французська модель медичного страхування. Система медичного страхування в 

Швейцарії. Державне страхування по хворобі та непрацездатності  в Бельгії та 

Австрії.  Страхування медичних послуг в Іспанії, Італії, Японії. 

Етапи розвитку медичного страхування в Україні:  етап – 1866 -1917 рр.;  

етап - 1921 – 1927 рр.; третій етап  - 1993 р. по т.ч.. Історія розвитку 

лікарняних кас в Україні.   

Законодавчі акти України щодо розвитку соціального страхування. 

Постанова Верховної Ради України від 21 грудня 1993 року «Концепція 

соціального забезпечення населення України». Законодавчі акти України, 

спрямовані на правовий розвиток забезпечення соціального страхування: 

Конституція України; Зміни до Кодексу Законів про працю України, глава 

XVII «Державне соціальне страхування» (статті 253-258-1). Програма 

економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, 
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конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 

Принципи обов'язкової форми  медичного страхування. Категорії громадян 

України, які підлягають державному обов'язковому особистому медичному 

страхуванню. Медичне страхування державних службовців. Особисте 

страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування 

вірусом імунодефіциту людини.  

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

 

Тема 5. Управління добровільним медичним страхуванням 

Сутність та види добровільного медичного страхування. Страхування 

здоров'я на випадок хвороби. Безперервне страхування здоров'я. 

Програми  добровільного медичного страхування  страхування: програма 

"Стаціонар" ;  програма "Поліклініка"; програма "Стоматологія"; програма 

"Швидка та невідкладна допомога" ; програма "Медична реабілітація"; 

програма "Комплексна програма". Програми добровільного медичного 

страхування за: переліком медичних послуг; контингентом застрахованих;  

переліком провайдерів медичних послуг; вартістю медичних  послуг.   

Універсальні та спеціалізовані страхові поліси медичного страхування. 

Колективні та індивідуальні  форми  медичного страхування. Коротко-,  

довгострокове, довічне медичне страхування. 

Послуги з добровільного медичного страхування  за  оплатою витрат: 

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

компенсацію витрат на лікування. Типи Добровільного медичного страхування. 

Умови добровільного медичного страхування. Договір страхування. 

Поняття страхового випадку в ДМС. Страхові внески за договором 

страхування. Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування. Термін дії Договору страхування. Зобов’язання та права 

Страховика, Страхувальника, Застрахованої особи за договором добровільного 

медичного страхування. Порядок та умови виплат страхових сум.  

Література [2, 7-9, 12, 14, 20, 28] 
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Тема 6. Управління медичним страхуванням туристів 

Загальні засади страхування туристів в Україні. Страхування туристів за 

термінами дії  страхового полісу та  програмами страхування. Базові програми 

страхування туристів. 

 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. Медичне страхування зарубіжного 

та внутрішнього туризму. Медичне страхування іноземного туризму.  

Законодавча нормативно-правова база  медичного страхування туристів в 

Україні. Закони України "Про туризм", "Про страхування" «Про порядок 

виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про заходи для подальшого розвитку туризму»,  "Про 

правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з 

України і транзитного проїзду через її територію".  

Форми виплати страхового відшкодування туристам: компенсаційні; 

сервісні.  

«Асістанс» як вид страхування. Нормативно-правова база страхування 

туристів в системі «Асістанс» в Україні.   Види «Асістансу»: суперасістанс; 

асістанс 24 години на добу;  асістанс за місцем проживання; асістанс громадян 

в усьому світі; асістанс туристичних груп; асістанс закордонних колег; асістанс 

спеціальний гірськолижний; асістанс «Мультиспорт».  

Страхування через електронні пластикові картки.  Продаж страхових 

послуг через мережу  Інтернет. 

Література [7, 8, 9, 11, 12, 15, 21] 

 

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

структура страхового ринку. Специфіка ринку добровільного медичного 

страхування.   

 Суб'єкти страхового ринку. Організаційна структура страхового ринку. 
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Національна страхова система України. Сучасний рівень розвитку страхового 

ринку в економічно розвинутих країнах.  

Специфіка ринку добровільного медичного страхування. Характеристики 

ринку медичних послуг: ризик та невизначеність; неекономічність, яка 

пов’язана з діяльністю дрібних страховиків;  надмірне споживання медичних 

послуг та відбір ризиків; асиметричний розподіл інформації між пацієнтом та 

лікарем. 

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. 

Ринок добровільного медичного страхування в зарубіжних країнах. 

 Ринок добровільного медичного страхування в Україні: характерні ознаки 

та чинники розвитку. Страхові компанії України, які пропонують послуги з  

добровільного медичного страхування. 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 

Обов'язкове страхування медичних працівників,  виконання професійних 

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

Обов'язкове страхування медичних працівників та інших працівників 

державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових 

установ, виконання професійних обов'язків яких пов'язане з ризиком 

захворювання на інфекційні хвороби. 

Обов'язкове страхування медичних працівників, виконання професійних 

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

Обов'язкове страхування працівників державної санітарно-

епідеміологічної служби,  виконання службових обов'язків яких пов'язане з 
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ризиком каліцтва або професійного захворювання. 

Страхування професійної відповідальності медичних працівників.  

Страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням.  

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності.  

Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують свої 

професійні обов'язки в окремих сферах медичної діяльності.  

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 

Системи організації охорони здоров`я: регіональна; централізована; 

змішана. Лібертарна та солідарна ідеологія організації охорони здоров`я. 

Загальні категорії загальнонаціональних моделей охорони здоров`я: система 

єдиного платника; медичне страхування за місцем роботи; регульована 

конкуренція. 

Форми організації охорони здоров'я за способом фінансування і 

організації платежів: державні (бюджетні); приватні; системи соціального 

страхування. Егалитарна бюджетна система охорони здоров`я.  

Системи страхування здоров`я. Варіанти систем, обслуговуючих 

обов`язкове медичне страхування: централізоване медичне страхування;  

децентралізовано-територіальне медичне страхування; децентралізоване 

територіально-відомче медичне страхування; змішане централізовано-

територіальне медичне страхування; ліберально-конкурентне медичне 

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

Моделі обов`язкового медичного страхування: обов’язкове медичне 

страхування з відшкодуванням витрат пацієнтам; обов'язкове  медичне 

страхування засноване на інтеграції між страховиками та надавачами медичної 

допомоги; обов'язкове медичне страхування з незалежними надавачами 

медичної допомоги; обов'язкове медичне страхування засноване на конкуренції 

страховиків та контрактних відносин між надавачами медичної допомоги; 

обов`язкове медичне страхування засноване на конкуренції страховиків та 

надавачів медичної допомоги. 

 Досвід впровадження страхової медицини в Російській Федерації та 

країнах Центральної та Східної Європи. 

Література [5, 7, 8, 11, 14, 17, 20] 

 

Тема 10. Системи фінансування охорони здоров'я. Фінансування 

системи обов`язкового медичного страхування 

 Системи фінансування охорони здоров'я: класифікація, сутність. 

Класифікація систем фінансування охорони здоров`я. 

Типи систем охорони здоров`я за джерелом фінансування. Бюджетна 

система фінансування охорони здоров`я. Наукові принципи бюджетного 

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

Приватна система фінансування.       

Типи систем фінансування за формою розподілу  коштів . Економічні 

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

Фінансування системи обов`язкового медичного страхування. 

Формування джерел фінансування ОМС. Основні джерела надходжень коштів 

на охорону здоров`я в умовах страхової медицини : надходження з бюджетів 

всіх рівнів; цільові податкові надходження; цільовий внесок на обов`язкове 

медичне страхування. Специфіка формування джерел фінансування ОМС в  

різних зарубіжних країнах. 

Розподіл фінансових коштів в системі ОМС. Способи розподілу коштів 
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між страховиками. Форми і методи фінансування надавачів (провайдерів) 

медичних послуг. 

Фінансування надання медичних послуг. Двоканальна система 

надходження коштів в заклади охорони здоров`я. Злиття потоків фінансування 

з різних джерел на рівні вищому від лікувально-профілактичного закладу. 

Методи фінансування надання медичних послуг в системі ОМС: кошторисного-

постатейного фінансування;  цільового фінансування; поособове фінансування; 

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

оплати. 

Література [1, 5, 7, 8, 11, 14, 17, 20, 26, 28, 31] 

 

Тема 11. Оплата провайдерів медичної допомоги в системі 

обов’язкового медичного страхування 

Оплата надавачів первинної медико-санітарної допомоги. Методи 

фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі ОМС: оплата за 

тарифними ставками; гонорарний метод; квазі-гонорарний (класичний) метод  

факторні методи; оплата лікування окремого епізоду (закінченого випадку); 

поособове фінансування; змішана система оплати. 

Методи, варіанти та механізми оплати роботи стаціонарів. Методи 

фінансування спеціалізованої і стаціонарної допомоги: ретроспективні та 

проспективні (перспективні, попередні) методи.  

Проспективні методи оплати роботи стаціонарів: постатейний бюджет; 

поособове фінансування; глобальний бюджет. 

Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС: добова 

оплата; оплата за кожний випадок надання медичної  допомоги; оплата за 

послугу  на основі прейскуранту або пакету мед.послуг; гонорар за медичну 

послугу.   Ризики застосування ретроспективної оплати.  

Оплата роботи стаціонарів за кількістю фактично проведених ліжко-днів: 

модифікації методу.  

Оплата роботи стаціонарів за кожний випадок надання медичної  
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допомоги. Типи коефіцієнтів коректування ставки оплати роботи стаціонарів за 

пролікований випадок. Метод клініко-статистичних груп (КСГ)  або групових 

економічних стандартів. Системи DRG  в зарубіжних країнах. Основні 

принципи формування клініко-витратних груп: медична однорідність або  

клінічна узгодженість; економічна однорідність  або однакова ресурсоємкість; 

статистична репрезентативність.  

Зарубіжний досвід  фінансування закладів охорони здоров`я та оплати 

праці медичних працівників. 

Література [7, 8, 14, 20, 26, 28, 29, 31] 

 

Змістовий модуль 4. Реформування системи охорони здоров’я України 

на засадах страхової медицини 

Тема 12. Розвиток медичного страхування в Україні 
Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні 

на період 2015 – 2020 років. Розвиток страхової медицини - один із 

перспективних напрямів розв'язання проблем фінансування охорони здоров'я, 

гарантованості якості та доступності медичних послуг для широких верств 

населення. Перехід від механізму фінансування/утримання медичних установ 

до укладання договірних відносин.  

Проблеми, які затримують розвиток медичного страхування в Україні: 

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. 

Обов’язкові умови для успішного запровадження медичного страхування: 

відсутність несприятливого рівня епідемічної захворюваності населення і 

стабільність економіки. Вплив нестабільності економіки, глобальної  

фінансово-економічної кризи на систему медичного страхування. Проблема 
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легалізації доходів населення в аспекті забезпечення стабільності системи 

медичного страхування. 

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 

Сучасний стан ринку медичного страхування в Україні: концентрація 

страхових платежів в руках найбільших страхових компаній. 

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

 

Тема 13. Перспективи запровадження загальнообов'язкового 

державного соціального медичного страхування в Україні 

Необхідність прийняття закону України про медичне страхування. Аналіз 

законодавчих ініціатив щодо обов’язкового медичного страхування в Україні.  

Основні положення Проекту Закону «Про загальнообов'язкове державне 

соціальне медичне страхування в Україні» (Богомолець О.В., Довбенко М.В.) 

4981-2 від 02.08.2016р. Види обов'язкового страхування: загальнообов’язкове 

державне соціальне медичне страхування; особисте страхування медичних і 

фармацевтичних працівників;  особисте страхування працівників відомчої та 

сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);  

страхування спортсменів вищих категорій; страхування життя і здоров'я 

спеціалістів ветеринарної медицини; особисте страхування від нещасних 

випадків на транспорті; авіаційне страхування цивільної авіації; страхування 

відповідальності морського перевізника та виконавця робіт на морському 

транспорті; страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів; страхування засобів водного транспорту.  

Платники податків для системи соціального медичного страхування: 

структура цільових груп. Акумуляція страхових фінансових потоків: роль 

Міністерства фінансів, органів податкової інспекції, індивідуальних страхових 

фондів, комерційних компаній, що працюють від імені державного платника. 
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Визначення механізму розподілу коштів та механізмів оплати медичних 

послуг: невідкладна лікарняна допомога, денна хірургія, амбулаторні послуги в 

лікарнях, амбулаторні послуги поза лікарнями, психіатрична допомога, 

сестринська допомога, довготривала допомога. Механізми контролю 

результату: кількість – якість (структура, процес, результат) 

Гарантований мінімум надання медичної допомоги. Співіснування 

державних та приватних систем медичного забезпечення. 

Відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату страхових платежів 

за договорами загальнообов'язкового соціального медичного страхування. 

Особливі вимоги до обробки персональних даних  

Література [1-6, 9, 11, 18, 20, 23] 

 

Тема 14. Стан та перспективи розвитку добровільного медичного 

страхування в Україні 

Добровільне медичне страхування як позабюджетне джерело 

фінансування галузі охорони здоров'я в Україні. 

Мета добровільного медичного страхування. Основні функції 

добровільного медичного страхування: акумуляційна, компенсаційна та 

превентивна. 

Поліси добровільного медичного страхування: а) монополіси (одна 

платна послуга, невеликий за розміром страхових внесків, надається в 

основному фізичним особам); б) накопичувальні поліси (вартість медичних 

послуг дорівнює розміру страхових внесків); в) ризикові поліси (орієнтовані на 

корпоративних клієнтів); універсальний страховий поліс медичного 

страхування; спеціалізовані страхові поліси. 

Сучасний стан системи охорони здоров'я в Україні: низький  рівень 

фінансування, зношеність матеріально-технічної бази, низька якість медичного 

обслуговування;  недосконалість нормативно-правової бази, недостатній попит 

населення на страхові продукти, спричинений високою вартістю страхових 

програм, низькою платоспроможністю, відсутність стимулів вкладення коштів 
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у медичну страховку та невисоким рівнем страхової' культури; недостатність/ 

відсутність статистичних даних, необхідних для актуарних розрахунків для 

короткострокового добровільного медичного страхування; відсутність у 

страхових компаній реального механізму контролю за якістю наданих 

страхувальнику послуг та важелів впливу на поліпшення якості обслуговування 

саме в закладах охорони здоров'я державної і комунальної форм власності. 

Недоліки добровільного медичного страхування: охоплення 

страхуванням нечисленних видів медичної допомоги; жорсткий відбір 

страхувальників за критерієм імовірності здійснення виплат; витратний 

порядок фінансування; залежність обсягу медичної допомоги від 

платоспроможності клієнта або фінансового становища роботодавців. 

Законодавче регулювання ринку добровільного медичного страхування. 

Література [2, 4, 9, 18, 20] 

 

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. 
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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. 

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 
Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

• ґрунтовність відповіді на поставленні запитання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичним матеріалом; 

• 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; 
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• уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи 

організацій); 

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

 
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 

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 
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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 

  

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? 
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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? 

 

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? 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

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.  
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7. Принципи та функції страхового менеджменту. 

8. Необхідність, сутність та призначення регулювання страхової діяльності. 

Реєстрація та ліцензування суб’єктів страхового ринку.  

9. Стратегічний менеджмент страхової діяльності та його складові. 

10. Види стратегій страхової діяльності та принципи їх формування. 

11. Аналіз організаційно-правових форм здійснення страхової діяльності на 

вітчизняному ринку. Акціонерна страхова компанія та її структура. 

Представництво, агентство, філія страхової компанії. 

12. Вимоги до стратегічного планування страхової діяльності. 

13. Управління здійсненням ризикових видів страхування: сутність та 

складові.  

14. Управління здійсненням страхування життя: сутність та складові.  

15. Особливості створення страховика, що здійснює страхування життя. 

16. Системи продажу страхових продуктів із залученням страхових агентів. 

Принципи управління мережею страхових агентів. 

17. Системи продажу страхових продуктів через страхових і перестрахових 

брокерів.  

18. Порівняльний аналіз систем продажу страхових продуктів. 

19.  Об'єкти медичного страхування. Завдання медичного страхування.  

20. Принципи медичного страхування. Функції медичного страхування.  

21. Історія розвитку  медичного страхування в зарубіжних країнах.  

22. Система  соціального страхування О.Бісмарка.  

23. Модель  соціального страхування Беверіджа.   

24. Історичні етапи розвитку медичного страхування в зарубіжних країнах .  

25. Етапи розвитку медичного страхування в Україні . Історія розвитку 

лікарняних кас в Україні.   

26. Законодавчі акти України щодо розвитку соціального страхування.  

27. Принципи обов'язкової форми  медичного страхування.  

28. Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок 

інфікування вірусом імунодефіциту людини.  
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29. Загальні засади страхування туристів в Україні.  

30. Види страхування туристів: Медичне страхування зарубіжного та 

внутрішнього туризму. Медичне страхування іноземного туризму.  

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

32. Сутність та види добровільного медичного страхування. Страхування 

здоров'я на випадок хвороби. Безперервне страхування здоров'я. 

33. Програми  добровільного медичного страхування  страхування.  

34. Універсальні та спеціалізовані страхові поліси медичного страхування.  

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

довгострокове, довічне медичне страхування. 

36. Послуги з добровільного медичного страхування  за  оплатою витрат: 

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

компенсацію витрат на лікування. 

37.  Типи Добровільного медичного страхування . 

38. Умови добровільного медичного страхування.  

39. Договір страхування. Страхові внески за договором страхування. 

40.  Тарифи на медичні та інші послуги з добровільного медичного 

страхування. 

41.  Зобов’язання та права Страховика, Страхувальника, Застрахованої особи 

за договором добровільного медичного страхування.  

42. Порядок та умови виплат страхових сум .  

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

44.  Сучасний рівень розвитку страхового ринку в економічно розвинутих 

країнах.  

45. Специфіка ринку добровільного медичного страхування. Характеристики 

ринку медичних послуг 

46. Специфічні ознаки ринку добровільного медичного страхування. 

47.  Ринок добровільного медичного страхування в зарубіжних країнах. 

48. Ринок добровільного медичного страхування в Україні. 

49. Системи організації охорони здоров`я. Лібертарна та солідарна ідеологія 
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організації охорони здоров`я. Загальні категорії загальнонаціональних моделей 

охорони здоров`я. 

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

платежів 

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

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

страхування з відшкодуванням витрат пацієнтам;  

53. Обов'язкове  медичне страхування засноване на інтеграції між 

страховиками та надавачами медичної допомоги. 

54.  Обов'язкове медичне страхування з незалежними надавачами медичної 

допомоги. 

55. Страхування медичних і фармацевтичних працівників  

56. Перспективи запровадження загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страхування в Україні  

57. Обов'язкове медичне страхування засноване на конкуренції страховиків та 

контрактних відносин між надавачами медичної допомоги. 

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

надавачів медичної допомоги. 

59.  Досвід впровадження страхової медицини в Російській Федерації та 

країнах Центральної та Східної Європи. 

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

61.  Класифікація систем фінансування охорони здоров`я. 

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

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

бюджетного фінансування.  

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

65. Приватна система фінансування.    

66. Типи систем фінансування за формою розподілу  коштів .  

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

модель.  
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68.  Формування джерел фінансування ОМС.  

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

страхової медицини 

70. . Специфіка формування джерел фінансування ОМС в  різних зарубіжних 

країнах. 

71. Розподіл фінансових коштів в системі ОМС.  

72. Способи розподілу коштів між страховиками.  

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

74. 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. 

75. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС:  оплата за тарифними ставками. 

76. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС гонорарний метод. 

77. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС квазі-гонорарний (класичний) метод. 

78. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС  факторні методи. 

79. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС оплата лікування окремого епізоду (закінченого випадку). 

80. Методи фінансування первинної медико-санітарної допомоги в системі 

ОМС поособове фінансування; змішана система оплати. 

81. Проспективні методи оплати роботи стаціонарів: постатейний бюджет; 

поособове фінансування; глобальний бюджет. 

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

оплата. 

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

за кожний випадок надання медичної  допомоги. 
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84. Ретроспективні методи оплати роботи стаціонарів в системі ОМС:  оплата 

за послугу  на основі прейскуранту або пакету медичних послуг. 

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

за медичну послугу.    

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

модифікації методу.  

87.  Типи коефіцієнтів коректування ставки оплати роботи стаціонарів за 

пролікований випадок.  

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

стандартів. Системи DRG  в зарубіжних країнах. 

89. Зарубіжний досвід  фінансування закладів охорони здоров`я та оплати 

праці медичних працівників. 

90. Фонд медичного страхування як суб`єкт державного соціального 

медичного страхування.  

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

страхування.  

92. Захист інтересів застрахованих страховими медичними компаніями.  

93. Служба якості медичної допомоги страхової медичної компанії. 

94. Страхувальники як суб`єкти державного соціального медичного 

страхування.  

95. Надавачі медичної допомоги як суб`єкти державного соціального 

медичного страхування.  

96. Міжнародна та національна класифікація  провайдерів (надавачів) 

медичних послуг.  

97. Функції та обов`язки надавачів медичних послуг. 

98. Державний нагляд у сфері загальнообов`язкового соціального медичного 

страхування. 

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

100. Умови для успішного запровадження медичного страхування. 
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