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Обов’язкове медичне страхування 
в Україні: соціально�економічні 

та юридичні передумови запровадження

Незадовільний стан вітчизняної
охорони здоров’я обумовлює необхід-
ність здійснення аналізу факторів, ко-
трі здатні покращити ситуацію. Серед
них, без усякого сумніву, виокремлює-
ться необхідність запровадження обо-
в’язкового медичного страхування,–
виду страхування, який має місце у
більшості провідних країн Європи.
Саме тому ми пов’язуємо очікування
позитивних змін у фінансуванні ук-
раїнської медицини, у захисті прав
лікарів і пацієнтів саме із втіленням 
у життя страхової медицини.

Проблемами правового забезпечен-
ня обов’язкового медичного страху-
вання опікувалися такі дослідники, як
Н. Б. Болотіна, С. Б. Булеца, В. О. Галай,
Л. М. Дешко, М. М. Малєїна, В. Ф. Мос-
каленко, В. М. Пашков, О. М. Піщіта,
Н. В. Путіло, Р. О. Стефанчук, С. Г. Сте-
ценко, В. Ю. Стеценко, Я. М. Шатков-
ський та ін.

Метою статті є дослідження соці-
ально-економічних та адміністративно-
правових передумов запровадження в

Україні обов’язкового медичного стра-
хування.

У контексті дослідження будь-якого
явища, яке є об’єктом правової науки,
варто дати визначення. Вважаємо за
доцільне запропонувати такий варіант
розуміння передумов запровадження
обов’язкового медичного страхування:
це – конкретні життєві обставини,з яки-
ми пов’язується незадовільний стан віт-
чизняної охорони здоров’я, недостат-
нє фінансування, неможливість пов-
ною мірою реалізації прав пацієнтів, і,
як наслідок, формування у суспільстві
соціального запиту на проведення від-
повідних реформ. А такий запит є.
І у правовій науці також. Не випадко-
вим у цьому зв’язку є розміщення роз-
ділу, присвяченого юридичному забез-
печенню системи обов’язкового медич-
ного страхування, у колективну моно-
графію «Сучасне українське медичне
право», що побачила світ у 2010 р. [1].

З позицій комплексного сприйнят-
тя вказаної проблематики доцільно на-
вести класифікацію зазначених вище
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передумов. На наш погляд, має право
на життя такий варіант, згідно з яким
передумови запровадження обов’язко-
вого медичного страхування в Україні
переділяються на такі групи:

– соціально-економічні, які охоп-
люють:

а) проблеми відповідності україн-
ських соціальних стандартів прикладам
провідних європейських держав;

б) незадовільний стан вітчизняної
економіки;

в) «залишковий» принцип фінан-
сування української охорони здоров’я
у щорічному державному бюджеті;

г) необхідність формування в нашій
державі ринку медичних послуг;

д) неможливість для переважної
більшості громадян  сплачувати за ме-
дичну допомогу зі свого гаманця;

е) приклади провідних держав світу,
де поряд із розвиненою охороною
здоров’я існує обов’язкове медичне
страхування;

– юридичні, які охоплюють:
а) відсутність на рівні чинного

українського законодавства способів
реалізації конституційно визначеної
безоплатності медичної допомоги, що
фактично робить цю норму ст. 49 Кон-
ституції України значною мірою де-
кларативною;

б) численну кількість підзаконних
нормативно-правових актів рівня Міні-
стерства охорони здоров’я України,
які врегульовують питання медичної
діяльності замість законів;

в) відсутність належної системи
контролю та нагляду за розподілом 
і витратою коштів, що виділяються на
медицину в масштабі як держави, так 
і кожної області, району, окремо взятої
медичної установи;

г) необхідність пошуку адекватних
способів захисту прав пацієнтів, які 
за умови сьогоднішньої охорони здо-
ров’я мають незначні шанси на захист
порушених (обмежених) прав під час
надання медичної допомоги.

Автор уважає за доцільне більш
детально зупинитися на аналізі соці-

ально-економічних передумов. Перше –
проблеми відповідності українських
соціальних стандартів прикладам про-
відних європейських держав. Тут не-
обхідно зазначити, що «об’єктивні
сторони соціальної захищеності, які
характеризуються відповідними –
об’єктивними – показниками, харак-
теризуються, передусім, за допомоги
даних статистики, суб’єктивні – за до-
помоги даних, отриманих у ході со-
ціальних і соціально-психологічних
досліджень» [2, с. 145]. Як видається,
на сьогоднішньому рівні соціальних
стандартів в Україні нам складно кон-
курувати за цими показниками з про-
відними європейськими державами.
Можливо, саме через такий стан ре-
чей декілька мільйонів наших співвіт-
чизників проживає та працює за кор-
доном, очікуючи легалізації їхнього
стану та можливості отримання до-
ступу до соціальних стандартів.

У цьому контексті варто вважати
правильною позицію Т. В. Федіної, яка
на прикладі працівників транспортної
галузі вказує, що для оцінювання
рівня соціальної захищеності праців-
ників необхідно використовувати такі
показники:

– рівень заробітної плати;
– рівень забезпеченості житлом;
– рівень доступності дошкільних

установ;
– рівень забезпеченості медични-

ми закладами;
– рівень пенсійного забезпечення;
– рівень екологічної захищеності

[3, с. 389–390].
Думається, що, можливо, за винят-

ком рівня забезпеченості житлом нам
на сьогоднішній день мало є чим
пишатися. Взагалі ж варто вказати,
що розгляд соціальних стандартів 
як таких, як передумов запроваджен-
ня обов’язкового медичного страху-
вання, потребує зіставлення понять
«соціальний захист», «соціальне забез-
печення» та «соціальне страхування».
Важливість такого зіставлення до-
зволить зрозуміти ступінь віднесення
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соціальних стандартів (та їх невисо-
кого рівня) до проблематики захисту,
страхування та забезпечення в їхньому
соціальному розумінні. Адже медичне
страхування, не треба забувати,– 
різновид страхування соціального. Не
імпонує позиція авторів підручника
«Соціальне страхування» за редак-
цією Н. А. Кричевського, де, зокрема,
зазначається, що «система соціаль-
ного захисту переділяється на дві під-
системи: соціальне страхування та
соціальне забезпечення… Соціально-
економічний зміст категорії «соціаль-
ний захист» є системою організаційних,
економічних і правових відносин, зі
створення та розвитку економічних 
і соціальних інститутів, фінансових
механізмів, які забезпечують соці-
ально-достатній рівень життя грома-
дян за реалізації соціальних страхо-
вих ризиків» [4, с. 36–37]. Тож, страху-
вання цитованим вище автором вхо-
дить до поняття соціального захисту.
У будь-якому випадку ми вважаємо,
що недотримання соціальних стандар-
тів як варіант недотримання вимог
соціального захисту – це безсумнів-
на передумова необхідності запрова-
дження обов’язкового медичного стра-
хування.

Друга соціально-економічна пере-
думова необхідності запровадження в
Україні обов’язкового медичного стра-
хування – незадовільний стан вітчиз-
няної економіки. Це безпосередньо
стосується до охорони здоров’я, права
людини на отримання якісної доступ-
ної медичної допомоги. Ми бачимо,
що серед складових права на здоров’я
низка прямо пов’язана зі станом еко-
номіки держави. Йдеться про еконо-
мічну доступність медичної допомоги,
доступність інформації (цей фактор
теж значною мірою пов’язаний із ста-
ном економіки) та якість медичної
допомоги. Економічні закони мають
об’єктивний характер, який не за-
лежить від волі та свідомості людини.
Але, на відміну від законів природи,
економічні закони проявляють себе

через виробничу діяльність членів 
суспільства тільки в умовах, якщо 
учасники ринкових відносин залежні
один від одного та на свій розсуд ви-
користовують засоби виробництва,
що перебувають у них у власності [5,
с. 15]. Загалом же слід погодитись із 
Г. В. Мальцевим, що «своєю присутні-
стю в економіці держава зобов’язана
не приватному бізнесу, який за приро-
дою своєю архаїчний, не терпить ні
жорсткого управління зі сторони, ні
навіть «м’якого диригування», що йде
від держави. Економічна роль остан-
ньої – це сукупність суспільних завдань
та функцій, а в умовах справжньої де-
мократії це – це економічний аспект
народовладдя, запорука досягнення
суспільного добробуту» [6, с. 507].
У контексті теми нашого дослідження
варто підкреслити, що мова йде про
необхідність і обов’язковість присут-
ності держави у сфері медичної
діяльності, позаяк останніми роками
медицина чимраз частіше сприймає-
ться саме як економічна категорія.

Третя соціально-економічна пере-
думова необхідності запровадження
обов’язкового медичного страхуван-
ня в Україні – «залишковий» принцип
фінансування української охорони
здоров’я у щорічному державному
бюджеті. Вимушений констатувати,
що такий підхід сформувався ще за
радянських часів, на жаль, суттєво 
не змінившись у незалежній Україні.
Абсолютно праві В. Мінак та спів-
автори, коли стверджують, що «еко-
номічна ситуація, що склалась в охо-
роні здоров’я України, не дозволяє
повною мірою забезпечити безкош-
товну медичну допомогу, обмежує її
обсяги, знижує якість і ефективність»
[7, с. 261]. Незалежно від урядів, яких 
в Україні за часів незалежності було 14,
які відповідальні за розроблення дер-
жавного бюджету, вітчизняна охоро-
на здоров’я не мала належного фінан-
сування. Такий феномен, на жаль,
торкається всіх галузей – складових
соціально-культурного блоку.
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Ми вважаємо, що рівень ниніш-
нього фінансування української охоро-
ни здоров’я є таким, що не відповідає
потребам суспільства та окремо взя-
того громадянина, що, своєю чергою,
обумовлює необхідність пошуку спо-
собів покращення цих показників.
Одним із небагатьох (якщо не єдиним)
підходів є законодавче запроваджен-
ня в Україні обов’язкового медичного
страхування. За таким підходом у
кожному лікувально-профілактично-
му закладі будуть принаймні три джере-
ла фінансування: кошти державного
(комунального) бюджету, кошти обо-
в’язкового медичного страхування та
кошти, отримані від надання платних
(сервісних) медичних та інших, пов’я-
заних із перебуванням хворого на лі-
куванні, послуг.

Четверта соціально-економічна
складова  необхідності запроваджен-
ня в Україні обов’язкового медичного
страхування – необхідність формуван-
ня у нашій державі ринку медичних
послуг. Слід констатувати, що наразі
такого ринку у нас немає. Так, існує
поряд із державними та комунальни-
ми закладами охорони здоров’я та-
кож і приватна медицина, проте вона,
як видається, у переважній більшості
випадків не витримує конкуренції як
за рівнем надання медичної допомоги,
так і за її обсягами. Рівень потенційно
(не завжди) нижчий, тому що сьогод-
нішні медицина – це передовсім якіс-
на діагностика, яка, своєю чергою,
потребує високовартісної медичної
апаратури, коштує нерідко мільйони
гривень. У приватному секторі меди-
цини такі кошти початково не завжди
знайдуться. Друга складова – обсяги
надання медичних послуг є нижчими 
з простої причини,– послугами плат-
ної медицини (не забуваймо про на-
явність безоплатної державної та
комунальної) можуть скористатися
лише заможні люди, яких у нашій дер-
жаві не більше 5–10%.

Відомо, що в охороні здоров’я
максимальний ефект функціонування

галузі досягається в тому випадку,
коли всі структурні елементи системи
охорони здоров’я  функціонують син-
хронно в досягненні єдиної цільової
настанови – збереження і поліпшення
здоров’я населення. Об’єднавчим і
пусковим механізмом гармонійного
функціонування структурних складо-
вих системи охорони здоров’я може
виступати ринок медичних послуг як
самостійна структура. Звідси виникає
необхідність формування в системі
охорони здоров’я України ринку ме-
дичних послуг. На нашу думку, визна-
чення поняття ринку медичних послуг
виводиться із загальноекономічного
уявлення про ринок як базовий меха-
нізм функціонування ринкової еконо-
міки. Тому, на наш погляд, ринок
медичних послуг – це система товарно-
грошових відносин в охороні здоров’я,
що складаються між виробниками 
і споживачами медичних послуг і то-
варів у процесі медичного обслугову-
вання населення; він функціонує в
рамках єдиного економічного просто-
ру держави.

Передостання, п’ята соціально-еко-
номічна складова необхідності запро-
вадження в Україні обов’язкового ме-
дичного страхування – неможливість
для переважної більшості громадян
сплачувати за медичну допомогу зі
свого гаманця. Реалії сьогодення свід-
чать, що норма про безоплатність
медичної допомоги, визначена ст. 49
Конституції України, значною мірою 
є декларативною. Слід уважати абсо-
лютно правильною позицію І. А. Ко-
лоцей, яка в рамках свого дисерта-
ційного дослідження чітко позиціонує
право на охорону здоров’я та медичну
допомогу як конституційну цінність
[8]. Справді, це – один зі «стовпів» су-
часного конституційно-правового регу-
лювання прав і свобод людини. Без
реального забезпечення з боку дер-
жави права на медичну допомогу 
всі інші права стають менш вагоми-
ми. Проте практика сьогодення для
більшості державних і комунальних
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закладів охорони здоров’я свідчить про
приховану та нерідко відкриту прак-
тику оплачування з боку громадян
тієї чи тієї сторони надання медичної
допомоги.

Спірним, на нашу думку, стало
рішення Конституційного Суду Украї-
ни у справі за конституційним подан-
ням 66 народних депутатів України
щодо відповідності Конституції Ук-
раїни (конституційності) постанови
Кабінету Міністрів України «Про
затвердження переліку платних послуг,
які надаються в державних закладах
охорони здоров’я та вищих медич-
них закладах освіти» (справа про
платні медичні послуги) від 25 листо-
пада 1998 р., де, зокрема, зазначено про
необхідність визнати такими, що не
відповідають Конституції України 
(є неконституційними), чільні поло-
ження постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку
платних послуг, які надаються в дер-
жавних закладах охорони здоров’я та
вищих медичних закладах освіти» від
17 вересня 1996 р. № 1138 [9].

Іншими словами, єдиний орган
конституційної юрисдикції, з одного
боку, підтвердив наявність і необхід-
ність враховувати положення ст. 49
Конституції України про безоплат-
ність медичної допомоги, а з іншого –
фактично прийняв рішення, яке об-
межило права громадян на отримання
за свої кошти за власним бажанням
медичної допомоги.

Крім того, Конституційний Суд
України, вивчаючи цю справу, уста-
новив, що необґрунтованим є по-
силання представників Кабінету Міні-
стрів України на ч. 2 ст. 49 Конституції
України, оскільки вона не ставить
реалізацію положення ч. 3 цієї стат-
ті про надання безоплатної медич-
ної допомоги в державних закладах
охорони здоров’я у пряму залежні-
сть від їх державного фінансування.
У ній ідеться про забезпечення
державним фінансуванням соціально-
економічних, медико-санітарних і

оздоровчо-профілактичних програм,
спрямованих на охорону здоров’я.
Забезпечення права на одержання
безоплатної медичної допомоги в
державних і комунальних закладах
охорони здоров’я – це лише одна з
найважливіших складових названих
программ [9]. Тобто, в контексті теми
нашого дослідження ми ще раз може-
мо переконатися, що альтернативи
запровадженню обов’язкового медич-
ного страхування в Україні немає,
тому що фактично платні медичні
послуги в державних і комунальних
закладах охорони здоров’я поза зако-
ном, а фактично громадяни зі свого
гаманця частину медичної допомоги
сплачують. Фактично при цьому по-
рушується закон двома сторонами:

а) пацієнтом, який сплачує за на-
дання медичної допомоги;

б) представником лікувально-про-
філактичної установи, який отримує
кошти за ту послугу, яка має надава-
тися безоплатно.

У цьому контексті слід погодитися
з думкою В. Ю. Стеценко, згідно з
якою надання платних медичних по-
слуг у державних і комунальних за-
кладах охорони здоров’я не перешко-
джає здійсненню громадянами України
їхнього права на отримання безоплатної
медичної допомоги у зазначених  вище
закладах і не є незаконним покладан-
ням на них обов’язку оплати медич-
них послуг у державних і комунальних
закладах охорони здоров’я. Платні
медичні послуги є додатковими і ні 
в якому разі не перешкоджають
отриманню гарантованому обсягу без-
оплатних медичних послуг. Отриман-
ня платних медичних послуг – це доб-
ровільний вибір, бажання людини,
ніхто її не примушує (за належного
державного регулювання) до цього,
це – послуги, які надаються для по-
криття додаткових потреб людини у
медичному обслуговуванні [10, с. 42–44].

Попри наявні дискусії з приводу
легітимності платності медичних по-
слуг варто зазначити, що, на нашу
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думку, це – безсумнівний фактор то-
го, що ця обставина є передумовою
необхідності запровадження в Украї-
ні обов’язкового медичного страху-
вання.

Насамкінець, шоста соціально-
економічна передумова – приклади
провідних держав світу, де поряд із
розвиненою охороною здоров’я існує
обов’язкове медичне страхування. Ми
вважаємо, що з певною мірою умов-
ності можна припустити: однією з
передумов високого розвитку охоро-
ни здоров’я, її організації та якості
надання медичних послуг є наявність
у державі належної організації та
фінансування медичної діяльності, що
надає законодавчо запроваджене обо-
в’язкове медичне страхування. Інши-

ми словами, де діють страхові прин-
ципи охорони здоров’я, там і успіхи
медицини більш очевидні.

Тож, як видається, чільні соціаль-
но-економічні передумови необхід-
ності законодавчого запровадження 
в Україні обов’язкового медичного
страхування не повинні викликати
сумнівів. На жаль, указані передумови
(а це, здебільша, невисокі показники
того, що у розвиненій демократичній
державі має бути на належному рівні)
з усією очевидністю демонструють
нагальну необхідність здійснення рі-
шучих уже юридичних кроків назу-
стріч реформам в охороні здоров’я,
ключовою з яких має стати перетво-
рення медицини на страхових засадах
діяльності.

Обов’язкове медичне страхування в Україні...
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Токарєв Г. М. Обов’язкове медичне страхування в Україні: соціально-економіч-
ні та юридичні передумови запровадження 

Статтю присвячено проблематиці запровадження в Україні обов’язкового ме-
дичного страхування. Основну увагу приділено соціально-економічним та юридичним
передумовам запровадження цього виду страхування.

Ключові слова: обов’язкове медичне страхування, охорона здоров’я, соціально-
економічні передумови, правове забезпечення.

Токарев Г. Н. Обязательное медицинское страхование в Украине: социально-
экономические и юридические предпосылки внедрения

Статья посвящена проблематике внедрения в Украине обязательного медицин-
ского страхования. Основное внимание уделено социально-экономическим и юри-
дическим предпосылкам внедрения данного вида страхования.

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, здравоохранение,
социально-экономические предпосылки, правовое обеспечение.

Tokarev G. Compulsory Health Insurance in Ukraine: social, economic and legal pre-
requisites introduction

The article deals with the problems of implementation in Ukraine of mandatory
medical insurance. The main attention is paid to socio-economic and legal prerequisites
for introducing this type of insurance.
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