
Круглий стіл  

«Реформування системи охорони здоров’я: проблеми планування та реалізації» 

 

28 лютого 2018 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем 

розвитку НАН України пройшов круглий стіл на тему «Реформування системи 

охорони здоров’я: проблеми планування та реалізації».  

Відкрив захід директор НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., професор Микола 

Кизим.  

З доповіддю на тему «Особливості реформування системи охорони 

здоров’я: зарубіжний досвід та можливості його адаптації для України» 

виступила вчений секретар Центру, д.е.н., доцент Надія Бєлікова, яка навела 

характеристику паспорту медичної реформи, представленого на сайті Національної 

ради реформ, згідно з яким ключовими 

складовими реформи є: дерегуляція 

фармацевтичної галузі з метою зробити 

ліки більш доступними, а їх 

вибір - ширшим; модернізація системи 

закупівель, виведення цієї функції з 

Міністерства охорони здоров'я; 

реорганізація мережі лікарень, 

приведення її до відповідності до потреб 

людей в медичній допомозі; 

автономізація медичних закладів, перехід від утримання лікарень до контрактних 

відносин з ними (втілення принципу "гроші йдуть за пацієнтом"); створення 

сучасної служби громадського здоров'я. 

Реформою вводяться поняття: 

1. Договір про медичне обслуговування населення (між центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації фінансування 

надання медичних послуг та лікарських засобів, і закладами охорони здоров’я усіх 

форм власності та фізичними особами-підприємцями, які одержали ліцензію на 

провадження господарської діяльності з медичної практики). 

2. Договір про реімбурсацію (порядок реімбурсації, типова форма договору 

про реімбурсацію і порядок його укладення, зміни та припинення затверджуються 

Кабінетом Міністрів України).  

Пацієнт (або) його законний представник обирає лікаря з надання первинної 

медичної допомоги шляхом подання відповідної декларації постачальнику 

медичних послуг (форма декларації затверджується органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я). 



З доповіддю «Проблеми планування та фінансового забезпечення 

реформування системи охорони здоров’я в Україні» виступила провідний 

інженер сектору макроекономічного аналізу та прогнозування Олена Леванда. В 

доповіді було відзначено, що медична реформа буде здійснюватися за трьома 

етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року:  

1. Підготовчий етап (2017 рік) - закладення правових та інституційних основ 

для нової системи фінансування охорони здоров’я – Закон України «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 р. 

№  2168-VIII; Постанова КМУ «Про затвердження Методики розрахунку вартості 

послуги з медичного обслуговування» від 27 грудня 2017 р. № 1075. 

2. Етап впровадження (2018-2019 роки) – введення в дію: 1) державного 

гарантованого пакету медичної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги, що 

сплачується 100% державою; 2) червоного списку медичних послуг – сплачується 

100% пацієнтом (неекстрена стоматологія, естетична медицина і послуги, що не є 

життєво необхідними). Контролюючий орган – Національна служба здоров’я 

України (НСЗУ). 

3. Етап інтеграції (2020 рік) – налагодження повноцінного функціонування 

нової системи фінансування охорони здоров’я в масштабі всієї країни. 

В Україні пропонується модель державного солідарного медичного 

страхування, яка діє у Центральній та Східній Європі. Основним джерелом 

фінансування оновленої системи охорони здоров’я залишаються кошти Державного 

бюджету України, отримані із загальнодержавних податків. Всі громадяни роблять 

внески (через механізм загального оподаткування) і мають право на отримання 

послуг у межах державного гарантованого пакета медичної допомоги. 

В дискусії прийняли участь 

співробітники Центру. Зокрема, 

заступник директора з наукової роботи, 

д.е.н., професор Юрій Іванов наголосив 

на необхідності впровадження держав-

них гарантій розвитку медичного 

страхування в Україні. Завідувач відділу 

макроекономічної політики та регіональ-

ного розвитку, к.е.н. Ігор Ярошенко 

підкреслив необхідність удосконалення 

нормативно-правового забезпечення 

медичної реформи. 

Обговорені на круглому столі проблеми планування та реалізації реформи 

системи охорони здоров’я в Україні дозволили учасникам визначити необхідність 

обґрунтування додаткових заходів щодо посилення соціального захисту населення.  


