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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Охорону здоров’я розглядають як певне регулювання державою
спеціалізованим комплексом організацій, які надають лікувальнопрофілактичні послуги. Але структура і сутність медицини набагато складніша
за просту сукупність спеціалізованих закладів. Головною метою системи
охорони здоров'я на сучасному етапі трансформаційної економіки є
впровадження в практичну діяльність якісно нових моделей інфраструктури.
Саме здоров’я населення є фактором довготривалого стійкого економічного
зростання, підвищення національного доходу. Воно може впливати на
соціальний добробут, сприяючи економічному зростанню і зменшенню бідності
населення. Таким чином, основним показником розвитку держави слід вважати
підвищення рівня охорони здоров’я.
До основних функцій медичного страхування, в сучасному розумінні,
можемо віднести: акумуляційну, формування спеціального страхового фонду;
компенсаційну, відшкодування збитків при страховому випадку; превентивну,
фінансування та організація комплексу заходів щодо попередження настання
страхового випадку.
Медичне страхування можуть проводити в обов'язковій та добровільній
формах [1, с. 56]. При цьому сучасна система медичного страхування в Україні
представлена добровільним медичним страхуванням, яке активно провадять
страхові компанії. Страхові компанії в Україні складаються з двох видів:
страхові компанії «Life» та страхові компанії «Non-life». Різниця між даними
видами в тому, що одні компанії займаються ризиковим страхуванням, а інші –
страхуванням життя. Ризикове страхування (non-life) – це договори на
короткостроковий період (період рік або менше), під час якого людина або
організація знаходяться під страховим захистом [2, с. 140].
Слід зазначити, що українські фахівці, які здійснюють добровільне
медичне страхування, входять до лідерів українського страхового ринку, мають
понад 10 років досвіду роботи за умов відсутності податкових пільг для
підприємств та громадян з цього виду страхування
Відповідно до цього, впровадження системи обов’язкового медичного
страхування (ОМС), на думку багатьох науковців, враховуючи досвід інших
країн та сучасний стан фінансування вітчизняної системи охорони здоров'я, є
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неминучим. З іншого боку, в Україні у зв’язку з відсутністю законодавчої бази і
низького рівня фінансування системи охорони здоров’я, система ОМС
практично не діє. В результаті Україна залишається єдиною в Європі країною,
де відсутнє обов’язкове медичне страхування.
Становленню і розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні
заважає ціла низка проблем. Перша проблема стосується того, що держава поки
що не може залучити додаткові джерела фінансування ОМС. Друга проблема –
це неготовність до ОМС страхових компаній, багато з яких продають поліси
добровільного медичного страхування більше 10 років, і не готові до
подальшого вдосконалення діяльності. Відчувається наявність не досить
ефективних та прозорих важелів управління в галузі медичного страхування [4,
с. 96]. І, нарешті, неготовність вітчизняної галузі охорони здоров’я до введення
цього виду страхування, до раціонального використання коштів, а також
відсутність механізмів, стимулюючих покращення медичних послуг без
збільшення їх вартості
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