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       У комплексі проведених соціально-економічних реформ 

найважливіше місце приділяється страховій медицині. Перехід до 

неї обумовлений специфікою ринкових відносин в охороні 

здоров'я і розвитком сектора платних послуг. Медичне 

страхування дозволяє кожній людині прямо зіставляти необхідні 

витрати на охорону здоров'я зі станом власного здоров'я. 

Порівнювати потреби в медичній допомозі і можливість її 

одержання необхідно поза залежністю від того, ким виробляються 

витрати: безпосередньо індивідуумом, підприємством, 

підприємцем, чи профспілкою,  суспільством у цілому. 

       В основу страхової системи закладений принцип участі 

громадян, чи підприємств або підприємців у фінансуванні 

охорони здоров'я прямо чи за посередництвом страхових 

медичних організацій. 
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         1. Блаватська О.Б., Лотоцька Л.Б., Слабий М.В. Медичне стра-

хування. Досвід, проблеми і перспективи. – Львів: ЛНМУ ім. Д. Га-

лицького, 2012. – 300 с. 

             Шифр 610.21 / Б-68 

       В усьому світі посилюється потреба в страховому захисті, 

сутність якого полягає в нагромадженні і використанні грошових та 

інших ресурсів для здійснення заходів із попередження, подолання або 

знищення негативного впливу ризиків і відшкодування завданих ними 

матеріальних чи інших збитків. Медичне страхування є важливою 

складовою соціальної інфраструктури кожної розвиненої держави. 

Проблема медичного страхування постійно знаходиться в центрі 

уваги спеціалістів охорони здоров"я, як науковців, так і практиків.  

 

         2. Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні 

здоров"я. – К.: Медицина, 2010. – 544 с. 

             Шифр 610.2 / Б-87 

       Монографія подає основи правових понять і категорій, 

теоретичних напрацювань з питань державотворення та 

функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, 

базових законодавчих положень галузі медичного права. 

 

         3. Добровільне медичне страхування в діяльності медичного 

закладу / окремо практикуючого лікаря – економічна модель 

залучення додаткових коштів до системи медичного забезпечення:  

Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф.-ї та пат.-

ліценз. роботи; Укл. Рудень В.В. та ін. – К., 2013. – 60 с. 

           Шифр 610.21 / Д-56 
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       Рекомендується до впровадження в діяльність керівників органів 

та закладів, а також лікарів практичної охорони здоров"я різних 

рівнів управління, що допоможе їм на високому професійному рівні 

набути практичні навички та вміння з питань укладання договорів 

Державного Медичного Страхування (ДМС) на рівнях: СТРАХОВИК---

ЗАСТРАХОВАНИЙ ТА СТРАХОВИК---МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД / ОКРЕМО 

ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР – як окремих елементів економічної моделі 

охорони здоров"я /системи страхової медицини, яка виступає 

базисом ринкових перетворень в медичній галузі, шляхом залучення 

додаткового фінансувого резерву до діючої системи медичного 

забезпечення. 

 

         4. Литвинова О.Н., Романюк Л.М., Коломийчук В.С. Економічні 

питання охорони здоров"я України //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров"я України. – 2012. - № 1. – С. 95-97. 

       Економічні питання охорони здоров"я України слід вирішувати з 

позицій врахування собівартості, раціональності та мотиваційної 

орієнтації лікарів на здоров"я, а не на хворобу. Детально 

проаналізовано економічну ефективність, раціональність та 

затрати на лікування. 

 

         5. Московко М. Проблеми впровадження обов"язкового 

медичного страхування в Україні //Практика управління медичним 

закладом. – 2012. - № 12. – С. 73-81. 

       Медичне страхування – це вид особистого страхування, який 

гарантує громадянам при настанні страхового випадку отримання 

медичної допомоги і фінансування профілактичних заходів. 

Обов"язкове медичне страхування є єдиною можливістю 

позавідомчої незалежної експертизи якості медичної допомоги і є 

додатковим джерелом позабюджетного фінансування охорони 

здоров"я. 

 

         6. Напрями удосконалення системи фінансово-економічних 

відносин охорони здоров"я (аналітичний огляд наукової літератури) 

/М.В. Шевченко, О.О. Заглада, Л.А. Карамзіна, В.Я. Бойко //Вісник  
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соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. – 2010. - 

№ 4. – С. 58-64. 

       Системи охорони здоров"я всьоьго світу знаходяться у 

постійному процесі реформування своїх структур та служб. Усі 

країни перебувають у пошуку шляхів оптимізації організації та 

функціонування системи охорони здоров"я. Це можливо за умов 

раціоналізації сектору охорони здоров"я, ефективного використання 

наявних ресурсів та забезпечення належної якості та доступності 

медичних послуг. 

 

         7. Організаційно-методологічний підхід до упрапвління якістю 

медичної медичної допомоги у закладі охорони здоров"я /В.А. 

Сміянов, А.В. Степаненко, В.Ю. Петренко, С.В. Тарасенко //Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України. – 2013. - 

№ 3. – С. 11-18. 

       Розроблено організаційно-методологічний підхід, що передбачає 

функціонування моделі системи управління якістю медичної допом 

оги на основі внутрішньогоаудиту, впровадження якої сприятиме 

підвищенню ефективності прийняття і реалізації управлінських 

рішень для забезпечення безпосереднього покращення якості 

медичної допомоги. Запропоновано систему багаторівневих 

стратегій забезпечення якості медичної допомоги, що комплексно 

інтегрує можливі напрямки підвищення якості медичного 

обслуговування в Україні. 

 

         8. Охорона здоров"я України: проблеми та напрямки розвитку 

/В.М. Лехан, Г.О. Слабкий, М.В. Шевченко, Л.В. Крячкова, В.Г. 

Гінзбург //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я 

України. – 2011. - № 4. – С. 5-19. 

       Проведено оцінку діяльності охорони здоров"я України на       

підставі аналізу виконання основних функцій системи. Докладно 

розглянуто сучасні проблеми в охороні здоров"я і виявлено їх провідні 

причини. На основі проведеного аналізу визначено необхідність 

здійснення послідовних і глибоких інституційних та структурних  
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змін, запропоновано комплекс провідних напрямів реформування 

галузі охорони здоров"я. 

 

         9. Рогова О. Страхування професійних ризиків у медицині 

//Практика управління медичним закладом. – 2011. - № 11. – С. 54-57. 

       У статті проаналізовано необхідність запровадження в Україні 

обов"язкового страхування ризиків, пов"язаних з професійною 

медичноюта фармацевтичною діяльністю, обумовлена поширенням 

претензійно-позовної практики та необхідністю компенсації шкоди, 

завданої лікувально-профілактичними закладами (їх працівниками) 

пацієнтам. 

 

        10. Самоходовський В.М. Варіант принципової схеми 

підготовчого етапу реалізації проекту "Експериментальна лікарня 

страхової медицини" //Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров"я України. – 2010. - № 1. – С. 48-52. 

       В статті обгрунтовується доцільність реалізації алгоритму 

організаційних стандартів, нових медико-економічних технологій і 

критеріїв в проекті "Лікарня страхової медицини" за програмою 

натурного експерименту. 

 

        11. Ситенко О.Р. Державна політика в охороні здоров"я як 

важлива складова виконання стратегій ВООЗ //Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров"я України. – 2013. - № 2. –  

С. 28-32. 

       Представлено основні завдання блоку "Державна політика" 

Міжгалузевої комплексної програми "Здоров"я нації" на 2002-2011 

роки та результати її виконання. 

 

        12. Скороход А.В. Шляхи реформування системи фінансування 

охорони здоров"я в Україні //Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров"я України. – 2010. - № 4. – С. 31-34. 

       Проведено аналіз різних форм фінансування системи охорони 

здоров"я, обговорюється можливість запровадження однієї з них на  
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теренах України. Особлива увага відведена питанням медичного 

страхування. 

 

        13. Смірнова В.Л., Панчишин Н.Я. Роль керівників охорони 

здоров"я в її реформуванні //Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров"я України. – 2013. - № 3. – С. 26-28. 

       У статті проаналізовані роль і вплив керівників на функціону-

вання системи охорони здоров"я та її підрозділів в умовах 

рефоромування. 

 

        14. Сміянов В.А. Визначення якості медичної допомоги та 

концепції її розвитку //Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров"я України. – 2011. - № 1. – С. 86-95. 

       Проведено аналіз підходів до визначення якості медичної 

допомоги у світовій науковій літературі, у міжнародних та 

вітчизняних нормативних документах. Наголошується на 

пріорітетності проблеми підвищення якості медичної допомоги, 

зокрема за рахунок введення загальнообов"язкового соціального 

медичного страхування. 

 

        15. Шевченко М.В., Заглада О.О., Бойко В.Я. Ставлення до 

проведення структурних реформ в охороні здоров"я та 

запровадження медичного страхування (за даними соціологічного 

опитування керівників обласних, міських, районних управлінь 

охорони здоров"я, головних лікарів закладів охорони здоров"я та їх 

заступників) //Вісник соціальної гігієни та організації охорони 

здоров"я України. – 2011. - № 2. – С. 34-41. 

       Результати соціологічного опитування дозволили охарактери-

зувати ставлення до проведення структурних реформ у системі 

охорони здоров"я України та до запровадженя системи 

загальнообов"язкового соціального медичного страхування. 

 

 

  

 


