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Добровільне медичне страхування як джерело фінансування системи охорони здоров’я:
світовий досвід та Україна
В умовах недостатнього бюджетного фінансування системи охорони здоров’я та низької якості медичного
обслуговування в державних медичних закладах України значення позабюджетних джерел фінансування
стає все більш актуальним. Одним з таких джерел є добровільне медичне страхування. Метою статті є
порівняння стану та структури фінансування медицини в розвинених країнах і в Україні, вивчення світового
досвіду функціонування ринку добровільного медичного страхування, а також розрахунок потенційної
спроможності сектору добровільного медичного страхування в Україні. Для математичних розрахунків
використано 20 абсолютних показників стану добровільного медичного страхування та макроекономічні
показники. Для формування масиву вхідних даних використано річні значення абсолютних показників за
2010–2019 роки. На основі досвіду зарубіжних країн обґрунтовано розвиток добровільного медичного
страхування в Україні як позабюджетного джерела фінансування системи охорони здоров’я. Потенціал
сектору добровільного медичного страхування визначено як максимально можливу суму страхових внесків,
яку страховики можуть отримати в процесі продажу продуктів добровільного медичного страхування.
Розрахунки дозволили зробити висновок, що ринок добровільного медичного страхування в Україні має
потенціал для розвитку, про що свідчить переважання потенційної спроможності сегменту добровільного
медичного страхування над його реальним показником.
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Добровольное медицинское страхование как источник финансирования системы охраны
здоровья: мировой опыт и Украина
В условиях недостаточного бюджетного финансирования и низкого качества медицинского обслуживания
в государственных медицинских учреждениях Украины значение внебюджетных источников
финансирования становится все более актуальным. Одним из таких источников является добровольное
медицинское страхование. Цель статьи – сравнение состояния и структуры финансирования медицины в
развитых странах и в Украине, изучение мирового опыта функционирования рынка добровольного
медицинского страхования, а также расчет потенциальной способности сектора добровольного
медицинского страхования в Украине. Для математических расчетов использованы 20 абсолютных
показателей состояния добровольного медицинского страхования и макроэкономические показатели. Для
формирования массива данных использованы годовые значения абсолютных показателей за 2010–2019
годы. На основе опыта зарубежных стран обосновано развитие добровольного медицинского страхования
в Украине как внебюджетного источника финансирования системы охраны здоровья. Потенциал сектора
добровольного медицинского страхования определяется как максимально возможная сумма страховых
взносов, которую страховщики могут получить в процессе продажи продуктов добровольного
медицинского страхования. Расчеты позволили сделать вывод, что рынок добровольного медицинского
страхования в Украине имеет потенциал для развития, о чем свидетельствует преобладание потенциальной
способности сегмента добровольного медицинского страхования над его реальным показателем.
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