
УДК 369.03         

        Т.М. Кіт, О.В. Повстин 

        м. Львів, ЛДУ БЖД 

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МЕДИЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ 

 

В останні роки спостерігається тенденція до погіршення загального 

стану здоров’я населення, показник захворюваності в Україні є одним з 

найбільших у Європі. В системі охорони здоров’я нашої країни існують такі 

проблеми, як недостатня кількість фінансових коштів і неякісне медичне 

обслуговування. Це говорить про необхідність реформ у даній сфері, а саме 

перехід на систему страхування здоров'я людей, яка вже давно з успіхом 

використовується майже у всіх економічно розвинутих країнах світу. 

Актуальність даного питання, зокрема, для України полягає в тому, що 

у нас немає конкретно сформованого механізму медичного страхування, який 

був би зрозумілий і прозорий для громадськості у зв’язку з тим, що у нас 

понад 50 років його практично не існувало. Тому важливим фактором, на 

мою думку, є дослідження зарубіжного досвіду у даній галузі, але не для 

його копіювання, а для виділення корисних моментів, які допоможуть у 

впровадженні системи медичного страхування в Україні.  

На офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (World 

Health Organization) можна прослідкувати загальні державні витрати на 

охорону здоров'я у відсотках від загальних державних витрат у порівнянні з 

іншими країнами [3]. 

                  Рік 

Країни  
2008 2009 2010 2011 

США 19,5 19,5 19,9 19,8 

Японія 18,7 18,2 18,2 18,2 

Франція 15,9 15,9 15,9 15,9 



Німеччина 18,6 18,7 18,5 18,5 

Україна 11,7 12,8 12,7 11,7 

Визначають три основні види фінансування в системі охорони здоров'я: 

державне (обов'язкове і добровільне) та змішана форма медичного 

страхування. Як окремі види ці системи не використовуються ні в одній 

країні, але в деяких державах одна з них є домінуюча. Так, наприклад, 

державна система фінансування є переважаюча у Великобританії, Італії та 

Данії. у Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Австрії, Франції, Швеції та Японії 

домінуючою є система обов'язкового медичного страхування. Змішана форма 

фінансування медичної допомоги, де близько 90% населення користується 

послугами приватних страхових компаній, переважає у Сполучених Штатах 

Америки[4].  

Розглянемо зарубіжний досвід у сфері медичного страхування. Однією 

з перших країн, де воно зародилось є Німеччина. Тут діє децентралізована 

система медичного страхування, яка складається з 1200 страхових кас та 

ерзац-кас. Особливістю даної країни є те, що її уряд лише здійснює нагляд за 

сферою медичного страхування, забезпечує роботу страхових кас відповідно 

до законодавства, при цьому не беручи, на себе відповідальність у 

фінансуванні системи охорони здоров’я. Координація роботи даної сфери 

здійснюється за допомогою організації конференцій, нарад, робочих груп. 

Завданням влади в Німеччині є лише створення умов, щоб відповідні фонди 

були утворені роботодавцями і працівниками. 90 % населення країни 

користуються обов'язковим медичним страхуванням. Близько 10 %, 

користуються лише приватним страхуванням, вони часто належать до вищих 

прошарків суспільства. Майже 3 % тих, хто охоплює систему обов'язкового 

медичного страхування здоров'я, також користуються і приватним 

страхуванням. Це дає їм змогу самостійно обрати лікаря і кращі умови 

госпіталізації. Також вони мають можливість при хворобі отримати 

додаткову грошову компенсацію. [8] 



Розглянувши різні системи медичного страхування Німеччини та 

США, очевидно, що ці країни мають особливі види страхування. Тобто, 

немає універсальної моделі, яка б підходила усім країнам. Україна має 

розробити і запровадити найбільш оптимальну для нашого населення схему 

фінансування медицини.  

Головним і визначальним є те, щоб закони про медичне страхування 

населення на стадії їх розробки були переглянуті вітчизняними й 

зарубіжними спеціалістами з досвідом у даній системі. Оскільки зараз в 

Україні фінансування медичного страхування здійснюється за рахунок 

державного бюджету, нашу систему охорони здоров’я необхідно адаптувати 

до теперішньої економічної ситуації. Необхідна зміна у схемі фінансування 

даної сфери із залученням коштів від установ, підприємств, організацій 

різних форм власності з елементами добровільного медичного страхування 

населення. Це означає перехід від бюджетної системи фінансування до 

змішаної бюджетно-страхової. При цьому важливо правильно поєднати 

бюджетне фінансування та комерційне медичне страхування.  
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