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Вступ 

 

  У  поліпшенні соціальної захищеності громадян важливе місце посідає 

забезпечення їм можливості одержати необхідну, своєчасну та якісну медичну 

допомогу. Щороку чисельність населення України зменшується, стан здоров’я осіб 

працездатного віку погіршується й кількість економічно активного населення 

скорочується. Тому необхідним є реформування медичної сфери за допомогою 

впровадження медичного страхування і закріплення його як фундаменту 

фінансування сфери охорони здоров’я.   

  Відповідно до законодавства медичне страхування в Україні може 

здійснюватись як в обов’язковій, так і в добровільній формі. Система обов’язкового 

медичного страхування в Україні на цей час не є сформованою та перебуває на 

стадії законопроектної роботи. Недостатність фінансування національної медицини 

вимагає пошуку шляхів альтернативного забезпечення й гарантування права особи 

на надання якісних медичних послуг. Вирішенням існуючої проблеми може стати 

розвиток добровільного медичного страхування. Саме укладення договорів 

добровільного медичного страхування здатне забезпечити отримання належної 

медичної допомоги в разі настання страхових випадків. 

  Добровільне медичне страхування (ДМС) має на меті забезпечити 

страхувальникові (застрахованому) гарантії повної або часткової компенсації 

страховиком додаткових витрат, пов'язаних із зверненням до лікувально-

профілактичної установи за послугою, яка надається згідно з програмою 

добровільного медичного страхування. 

  Основними завданнями, які вирішуються у процесі застосування 

добровільного медичного страхування, є [1]:  

1) забезпечення охорони здоров'я та відтворення населення; 

 2) розвиток медичного обслуговування;  

3) фінансування системи охорони здоров'я;  
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4) перерозподіл коштів, що використовуються на оплату медичних послуг між 

різними верствами населення. 

   Класичний продукт ДМС у країнах з розвинутою системою страхування - це 

довгостроковий договір страхування, який забезпечує значний обсяг страхового 

покриття (оплату різноманітних страхових послуг, у тому числі дорогих) за рахунок 

щомісячних чи щорічних страхових внесків, які накопичуються роками [2]. 

  Мета наукової роботи полягає у дослідженні механізму взаємодії страхових 

компаній з страхувальником при добровільному медичному страхуванні, 

дослідженні стану та тенденцій розвитку добровільного медичного страхування, 

аналізу провідних страхових компаній та виділення найбільш вигідних пропозицій 

страхових компаній для споживача.  

  Для досягнення мети було поставлено наступні завдання: 

- дослідити ринок страхових послуг; 

-  розглянути механізм взаємодії страхових компаній та страхувальників при 

добровільному медичному страхуванні; 

- проаналізувати страхові поліси з добровільного медичного страхування та 

виділити серед них найбільш вигідні умови для споживача. 

  Об’єктом дослідження є процеси розвитку добровільного медичного 

страхування в Україні. 

Предметом дослідження є  стан добровільного медичного страхування  на 

ринку страхових послуг. 
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I. Теоретичні засади  добровільного медичного страхування  

 

   За призначенням медичне страхування є формою захисту інтересів громадян у 

разі втрати ними здоров'я з будь-якої причини. Воно пов'язане з компенсацією 

громадянами витрат, зумовлених оплатою медичної допомоги, та інших витрат, 

пов'язаних із підтримкою здоров'я: відвідуванням лікарів та амбулаторним 

лікуванням; придбанням медикаментів; лікуванням у стаціонарі; отриманням 

стоматологічної допомоги, зубним протезуванням; проведенням профілактичних та 

оздоровчих заходів тощо [3].  

  Мета ДМС - гарантування громадянам (застрахованим особам) у разі настання 

страхового випадку оплати вартості медичної допомоги за рахунок коштів 

страхових резервів та фінансування профілактичних заходіви. 

  Предметом ДМС є здоров'я застрахованої особи, що підлягає ризику його 

пошкодження у результаті несприятливих подій або захворювання застрахованого, 

що викликають необхідність звернення в медичні заклади за отриманням медичної 

допомоги (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Основні цілі, завдання, мета та особливості ДМС, [4] 
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 Суб'єктами добровільного медичного страхування є: 

 страхувальники - окремі дієздатні громадяни, підприємства, що 

представляють інтереси громадян, а також благодійні організації та фонди; 

 страховики - страхові компанії, що мають ліцензії на здійснення цього виду 

страхування; 

 медичні заклади, що надають допомогу на засоби медичного страхування і 

мають ліцензію на здійснення лікувально-профілактичної діяльності, 

передбачену Програмою ДМС; 

 аптеки - фармацевтичні установи, що забезпечують застраховану особу або 

медичний заклад медикаментами та матеріалами, необхідними для надання 

медичної допомоги, передбаченої договором ДМС; 

 асистуюча компанія, яка е посередником між страховиком, медичним 

закладом та аптекою. Вона організує надання застрахованій особі медичної 

допомоги за Програмою ДМС (рис.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Суб’єкти добровільного медичного страхування 

*Складено автором 
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порядку ліцензію для здійснення цієї діяльності. 

Обов’язок страховика полягає в тому, що він: 

– укладає договори щодо надання гарантованого обсягу медичної допомоги 

застрахованому з обов’язкового медичного страхування з лікувально-

профілактичними закладами та самостійно практикуючими медичними 

працівниками; 

– укладає договори щодо надання медичних послуг з добровільного 

медичного страхування з будь-яким медичним або соціальним закладом та 

окремими особами, акредитованими у встановленому порядку; 

– контролює якість медичної допомоги, що надана застрахованій особі згідно 

з договором медичного страхування; 

– не має права відмовити страхувальнику в укладанні договору, якщо його 

умови відповідають діючим правилам страхування; 

– контролює доцільність використання страхових коштів виробниками 

медичних послуг; 

– несе економічну відповідальність перед застрахованим за своєчасне і якісне 

надання необхідного обсягу медичних послуг; 

– для забезпечення стабільності страхової діяльності зобов’язаний створити 

резервні фонди та фонди профілактичних заходів [4]. 

Страхувальниками визнаються юридичні особи та дієздатні громадяни, які 

уклали зі страховиками договори страхування. При обов’язковому медичному 

страхуванні страхувальниками для працюючого населення виступають підприємства 

та роботодавці, а для непрацюючого – місцеві органи влади. При добровільному 

страхуванні страхувальниками є підприємства, громадські, благодійні організації та 

інші юридичні особи, а також працездатні громадяни. 

Страхувальник зобов’язаний: 

– вносити у встановленому порядку згідно з договором страхування страхові 

внески (платежі); 

– вживати залежних від нього заходів для захисту здоров’я застрахованих від 

впливу несприятливих факторів; 
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– надавати страховикам інформацію про здоров’я певних контингентів 

населення, яке підлягає страхуванню, про умови їх праці та побуту; 

– укладати зі страховиками договори про страхування третіх осіб. 

Страхувальники мають право вибору страховика, а також при укладанні 

договору страхування призначати громадян або юридичних осіб для отримання 

страхових сум. 

Застрахований – це особа, яка бере участь в особистому страхуванні, чиє 

життя, здоров’я та працездатність є об’єктом страхового захисту. 

Застрахований має право: 

– на обов’язкове і добровільне медичне страхування; 

– на вибір страхової організації, медичного закладу, лікаря у відповідності до 

договору про обов’язкове і добровільне медичне страхування; 

– отримання медичної допомоги на всій території країни, у тому числі й за 

межами постійного проживання; 

– отримання медичних послуг згідно з умовами договору страхування 

належної якості та обсягу; 

– повернення частини страхових внесків при добровільному медичному 

страхуванні, якщо це обумовлено умовами договору. 

Порушення умов договору застрахованою особою може потягти за собою 

повне або часткове віднесення витрат за медичні послуги на рахунок її особистих 

коштів.  

Медичні заклади є самостійними суб’єктами господарювання. Вони 

укладають угоди з медичними страховими організаціями і працюють згідно з ними. 

Медичні заклади зобов’язані надавати застрахованому необхідну допомогу і 

послуги в обсягах, видах, формах та за умовами, визначеними медико-економічними 

стандартами лікування, подавати страховику звіти про обсяги надання медичної 

допомоги застрахованим [5].  

  Асистанські страхові компанії забезпечують організацію та координацію 

медичної, технічної, інформаційної, юридичної та повсякденної домашньої 

допомоги як на території України, так і за кордоном. 
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  Основні завдання асистансу:  

– організація та координація надання якісної медичної допомоги; 

– контроль якості та оперативності надання медичної допомоги (як лікувального 

закладу в цілому так і лікуючого лікаря);  

– моніторинг стану здоров’я застрахованої особи, яка отримує медичну 

допомогу;  

– забезпечення оперативного зв’язку як із застрахованою особою, так і з її 

родиною;  

– пошук нових клінік, які застосовують новітні технології , методи та 

методики лікування 

 В Україні однією з перших страхових компаній, яка утворила асистанський 

центр, була державна акціонерна страхова компанія (ДАСК) "Укрмедстрах". Зараз 

цей центр став окремою компанією, яка підтримує найтісніші відносини з ДАСК 

"Укрмедстрах". Його назва - "Асістанс-Центр "L.I.S.". Він має статус офісу-

кореспондента "Europe Assistance" - лідера світового асистансу, може надавати весь 

спектр допомоги застрахованим особам на європейському рівні [5]. 

 З метою сприяння розвиткові відкритого та рівнодоступного ринку медичного 

страхування в Україні в березні 1999 р. було створено Асоціацію "Українське 

медичне страхове бюро", членами якої стали 28 страхових компаній України та 

інших юридичних осіб. 

  Завдання Українського медичного страхового бюро (УМСБ): 

– впровадження єдиних правил, вимог і стандартів діяльності; 

– забезпечення необхідної допомоги страховим компаніям у здійсненні 

медичного страхування; 

– надання допомоги в організації юридичного захисту прав страховиків та 

страхувальників; 

– координація зусиль страховиків на ринку послуг медичного страхування. 
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  Для отримання  полісу добровільного медичного страхування страхувальнику 

необхідно укласти договір медичного страхування (рис.1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.1.3. Взаємодія суб’єктів добровільного медичного страхування 
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після чого лікар-координатор надає всю необхідну інформацію щодо подальших дій 

застрахованої особи (рис. 1.4) [5]. 

 

      

         

       

        

*Складено автором 

Рис.1.4. Взаємодія асистанської компанії і страхувальника 
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передбачений інший порядок звернення за медичною допомогою. У разі 

необхідності отримання екстреної медичної допомоги, коли неможливо повідомити 

страховика до початку її надання, таке повідомлення передається одразу, як тільки 

це стане можливим. 

 Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком шляхом 

перерахування коштів на рахунок медичного закладу за фактично надану медичну 
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вартість наданої медичної допомоги чи придбала медикаменти за виписаними 

рецептами, їй повертається витрачена сума на підставі наданих документів. Перелік 

медикаментів лікар уточнює з аптекою, з якою вкладений договір [6]. 

  Страховик має право відмовити в оплаті медичних послуг, якщо застрахована 

особа одержала послуги, які не були передбачені договором страхування, а також не 

виконувала рекомендацій лікаря, що призвело до погіршення стану її здоров'я. У 

договорі страхування визначено умови, за яких страховик відмовить у виплаті 

страхового відшкодування [7]. 

  Страховими випадками не визнаються звернення застрахованої особи до 

медичного закладу у зв'язку з: 

– хворобою, на яку застрахована особа захворіла до набуття чинності договором 

ДМС; 

– захворюванням на інфекційні, паразитарні та вірусні хвороби, якщо вони 

зареєстровані медичним закладом протягом першого місяця дії страхового договору; 

– новоутвореннями, хворобами ендокринної системи, якщо діагноз встановлено 

медичним закладом протягом перших трьох місяців дії договору; 

– вродженими хворобами;  

– захворюваннями, пов'язаними з вживанням застрахованою особою алкоголю, 

наркотиків, токсичних речовин, самолікування; 

– захворюваннями, пов'язаними із самогубством; 

– захворюванням, пов'язаним з масовими епідеміями [8]. 

  Отже, суб'єктаи ДМСє страхувальники, страховики, медичні заклади та 

аптеки, асистанські компанії, взаємозв’язок  між якими встановлюється шляхом 

укладання договорів, про надання тих чи інших послуг один одному, без яких 

неможливе якісне медичне страхування.  
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ІІ. Стан добровільного медичного страхування в Україні 

 

  Одним із найважливіших компонентів ефективного функціонування 

системи охорони здоров'я є медичне страхування.  Воно дає змогу 

раціональніше використовувати кошти, призначені для забезпечення охорони 

здоров’я, і в той самий час підвищувати якість цих послуг і рівень забезпеченості 

ними населення. Основними його учасниками є страхові компанії, які пропонують 

відповідні послуги, страхувальники (фізичні і юридичні особи), страхові 

посередники, асистуючі компанії, медичні установи [9].   На сьогодні ринок 

страхових послуг є другим за рівнем капіталізації серед інших небанківських 

фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 30.06.2018 

рік становила 291, у тому числі діють більше 60 страхових компаній, що 

займаються добровільним  медичним страхуванням [10]. 

  Медичне страхування – це форма соціального захисту інтересів населення в 

охороні здоров'я, що виражається в гарантії оплати медичної допомоги при 

виникненні страхового випадку за рахунок накопичених страховиком коштів [11]. 

Медичне страхування дає можливість гарантувати громадянину безкоштовне 

надання певного обсягу медичних послуг при виникненні страхового випадку 

(порушення здоров'я) за наявності договору зі страховою медичною організацією.  

Тобто суть медичної страховки в тому, що людина, яка купує річний поліс, при 

настанні страхового випадку (хвороби або травми) отримує право на безкоштовну 

і позачергову медичну допомогу в межах тих бюджетів і переліку послуг, які він 

передбачає. Самі бюджети, список послуг, рівень лікарень і клінік залежать від 

конкретного страховика, ціни поліса, а також віку і стану здоров'я людини. 

  Медичне страхування об’єднує усі види страхування, пов’язані з 

відшкодуванням витрат страхувальника у зв’язку із захворюванням і 

необхідністю лікування [12]. Всі види медичного страхування можна 

класифікувати (рис.2.1). 

 

Відповідно до форми організації медичне страхування поділяється на: 
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- обов'язкове медичне страхування, яке  є складовою частиною державного 

соціального страхування і забезпечує всім громадянам країни рівні можливості в 

отриманні медичної і лікарської допомоги, що надається за рахунок коштів 

обов'язкового медичного страхування в обсязі і на умовах відповідних програм 

медичного страхування. 

- добровільне медичне страхування, що здійснюється на основі відповідних 

програм медичного страхування і забезпечує громадянам отримання додаткових 

та інших медичних  послуг понад встановлених програм обов'язкового медичного 

страхування. Добровільне медичне страхування може бути корпоративним і 

індивідуальним [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Класифікація медичного страхування 
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вже не влаштовує рівень медичного обслуговування у вітчизняних лікарнях, та й 

заклади охорони здоров’я не мають фінансової можливості безоплатно надавати 

весь спектр медичних послуг, тому   питома вага медичного страхування  у 

загальному обсязі страхових послуг, неухильно зростає.  Так за І півріччя  2012 р. 

частка медичного страхування у загальній структурі страхових премій складала 

614,3 млн. грн. (9%), а за І півріччя 2018 р. – 1617,6 млн. грн. (12%), що складає 

темп росту 163,3% або 1003,3 млн. грн. (рис.2.2) [10,13]. 

 

 

 

*Складено  автором за підсумками діяльності страхових компаній за перше півріччя 2012 та 

перше півріччя  2018 року,  із журналу «Фореншурер» 

 

Рис. 2.2. Структура чистих страхових премій за видами страхування 

за І півріччя 2012  та  І півріччя 2018 р. 
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  При цьому великою популярністю користується медичне страхування 

(безперервне страхування життя), яке займає 3 місце у загальній структурі чистих 

страхових  премій та 2 місце у структурі страхових виплат ( табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

Динаміка чистих страхових премій та чистих страхових виплат  

страхових компаній за  І півріччя 2017- 2018рр. 

Види страхування 

Чисті страхові премії Чисті страхові виплати 

І  

півріччя 

2017 

І 

півріччя 

2018 

Темп 

приросту 

 І пів. 2018/  

І пів. 2017 

І 

півріччя 

2017 

І 

півріччя 

2018 

Темп 

приросту  

І пів. 2018/  

І пів. 2017 

млн. грн. млн. грн. % млн. грн млн. грн % 

Aвтострахування 

(КАСКО, ОСЦПВ, 

"Зелена картка") 

4 626,0 5 647,6 1 021,6 22,1 2 289,7 2 815,5 525,8 23,0 

Страхування життя 1 245,1 1 732,8 487,7 39,2 265,9 390,5 124,6 46,9 

Медичне страхування 

(безперервне 

страхування здоров’я) 

1 306,1 1 617,6 311,5 23,8 825,9 1 002,6 176,7 21,4 

Страхування майна 1 331,2 1 607,7 276,5 20,8 116,0 294,8 178,8 154,1 

Страхування вантажі 

та багажу 
451,8 807,9 356,1 78,8 29,4 32,6 3,2 10,9 

Страхування від 

нещасних випадків 
436,4 624,5 188,1 43,1 75,6 92,4 16,8 22,2 

Страхування 

медичних витрат 
380,7 479,6 98,9 26,0 123,4 142,7 19,3 15,6 

Страхування кредитів 140,5 224,8 84,3 60,0 78,5 56,3 -22,2 -28,3 

Інші види 

страхування 
657,5 761,5 104 15,8 138,9 239,7 100,8 72,6 

Всього 10575,2 11504 928,7 9,0 4 614,9 5 862,9 1248,0 27,0 

 

*Складено  автором за підсумками діяльності страхових компаній за перше півріччя 

2017-2018 року,  із журналу «Фореншурер», [10,14]. 

 

  Розглядаючи співвідношення страхових виплат за видами страхування, 

можна спостерігати, що найбільше врівноваження страхових виплат до страхових 

премій  спостерігається саме за медичним страхування серед всіх видів 

страхування, це 1 617,6 млн.грн до 1002,6 млн.грн, що складає 62% виплат 

клієнтам  від страхових премій страхових компаній за медичним страхуванням 

(рис. 2.3). 
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*Складено  автором за підсумками діяльності страхових компаній за  І  півріччя 2018 

року [10]. 

 

Рис. 2.3. Співвідношення премій до виплат страхових компаній за видами 

страхуваня в Україні за І півріччя 2018 року, [10]. 

 

  Приріст чистих страхових премій у І півріччі 2018 року (+24,0%) відбувся 

по більшості видів страхування, зокрема за рахунок суттєвого збільшення 

надходжень платежів з автострахування (+22,1%), страхування життя (+39,2%), зі 

страхування вантажів та багажу (+78,8%),  медичного страхування (+23,8%), 

страхування майна (+20,8%) [10]. 

  На  даному етапі розвитку страхового ринку  України з  добровільного 

медичного страхування діють більше 60 страхових компаній, що мають різні 

можливості, досвід і авторитет.  

  Найбільш відомі і популярні  з них на даний час – це ПрАТ «Страхова 
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«PZU Україна», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхуання», ПАТ «Страхова 
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компанія «Українська страхова група», ПАТ  «Страхова компанія «Країна», ПрАТ 

«Українська страхова компанія АСКА» (табл.2.2) [10]. 

Таблиця 2. 2 

Рейтинг страхових компаній за добровільним медичним страхуванням 

за І півріччя 2018 р. 

№ Страхова компанія 
Премії, 

тис. грн. 

Частка  

премій, 

% 

Виплати, 

тис. грн. 

Частка  

виплат 

% 

Рівень 

виплат, 

% 

1 Провідна 228 844 21,43 123 221 18,07 53,85 

2 УНІКА 194 854 18,25 105 525 15,48 54,16 

3 АХА Страхування 138 101 12,93 85 036 12,47 61,58 

4 Нафтагазстрах 124 353 11,65 89 056 13,06 71,62 

5 ІНГО Україна 78 936 7,39 50 816 7,45 64,38 

6 PZU Україна 78 130 7,32 49 255 7,22 63,04 

7 Альфа Страхування 65 788 6,16 67 737 9,94 102,96 

8 Українська страхова група 60 064 5,62 41 901 6,15 69,76 

9 Країна 59 958 5,61 44 872 6,58 74,84 

10 АСКА 38 814 3,63 24 372 3,57 62,79 

Всього ТОП-10 1 067 842 100,00 681 791 100,00 63,85 

 

*Складено автором  за підсумками діяльності страхових компаній за перше півріччя 

2017-2018 року,  із журналу «Фореншурер» [10]. 
 

  Потрібно звернути увагу, що цей рейтинг не означає, що на перших 

позиціях найкращі компанії. Так якщо подивимось на рівень виплат, то компанії, 

які є перші в рейтингу, мають найнижчі показники, це може свідчити або про 

низький рівень страхових випадків або ж про недобросовісність компаній. 

  В цілому  програми, які пропонують страхові компанії з добровільного 

медичного страхування, можна поділити на базові послуги та додаткові. Саме на  

базових  послугах переважно зосереджує увагу споживач при виборі того чи 

іншого пакету послуг від страхових компаній. Але у кожної компанії є свої 

переваги та широкий  спектр послуг, які вони надають: медичне обслуговування 

на дому, пільгове страхування для членів сім’ї закріплення довіреного лікаря, 

спеціальні програми для вагітних і дітей, безоплатна видача полісів зі страхування 

медичних витрат при поїздках за кордон (рис.2. 4). 

  Залежно від тих чи інших додаткових  послуг  та їх комбінації  в страховій  

програмі й буде різнитися  ціна за страховий поліс. Тому пропонуємо порівняти 
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програми даних компаній, для того, щоб виходячи із потреб та фінансових 

можливостей, обрати саме те, що буде максимально вигідним для споживача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Складено автором  

Рис. 2.4.  Види страхових послуг з добровільного медичного страхування 

 

 Проводячи порівняльну характеристику страхових компаній, ми взяли за 

основу дослідження програми середнього рівня цін та з комплексом послуг, до 

яких  входять такі критерії порівняння: ціна страхового полісу в межах 2-3 тис. 

грн.; страхова сума в межах 60-70 тис.; вік застрахованої особи – працездатні 

особи; співвідношення страхової суми до страхового платежу; період дії договору 

– 1 рік; розмір страхової суми; комплексність   полісу за базовими послугами 

медичного страхування (швидка медична допомога, екстрена стаціонарна 

допомога, медикаментозна допомога, амбулаторне лікування, надання 

стоматологічної допомоги). При порівнянні використовували рейтингову шкалу 

щодо оцінювання кожного показника в межах: 0 – відсутнє, 1 - частково, 2 – 

Види  послуг страхових компаній 

 

Основні Додаткові 

Поліклінічне , аптечне, 

обслуговування  

 

Стаціонарне 

обслуговування 

 

Послуги невідкладної 

швидкої медичної 

допомоги 

Стоматологія 

 

Лікар додому  

 

Програми для виїзду за 

кордон   

 

Пільгове страхування 

членів сімей 

Програми для вагітних 

і дітей 
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присутнє повністю. У підсумку  компанії отримали наступний рейтинг компаній 

за даними критеріями  (табл. 2.3).  

 

Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика  ТОП-10 страхових  компаній вітчизняного ринку  

індивідуального медичного страхування 
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Провідна/ 

«Медицина для 

кожного - 

Класик» 

2 2 1 2 0 2 2 2 
0 

(25000) 

2 

(2 900) 

750- 

18 260 

0 

 

УНІКА 

«Стандарт» 
2 2 2 1 1 1 2 2 

2 

(75000) 

0 

(8760) 

8760 - 

18980 
0 

АХА 

Страхування/ 

«Стандарт» 

2 2 2 2 0 2 2 2 
2 

(72000) 

2 

(2040) 

1080 -

2880 

2 

 

Нафтагазстрах 
*корпоративне 

- - - - - - - - - - - - 

ІНГОУкраїна/ 

«Невікладна 

допомога» 

2 2 0 0 2 2 2 2 
2 

(75000) 

2 

(1030) 

1030 - 

15805 
2 

PZU Україна 

*у разі ДТП 
2 2 2 2 2 2 2 2 

2 

(60000) 

2 

(200) 
40 - 200 2 

Альфа 

Страування/ 

«Оптимальна 

підтримка» 

2 1 0 0 0 2 2 2 
1 

(50000) 

2 

(1050) 

1050 - 

32200 

2 

 

Українська  

страхова Група 

*корпоративне 

- - - - - - - - - - - - 

Країна 

*корпоративне 
- - - - - - - - - - - - 

АСКА 
«Стандарт» 

0 0 0 0 0 2 2 2 
2 

(146000) 
2 

(2650) 
1450- 
6850 

2 

*Складено автором  
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  Аналізуючи програми страхування,  можна дійти висновку, що усі страхові 

компанії пропонують практично одні й ті самі програми медичного страхування зі 

схожим набором послуг, прикріплення до одних і тих самих клінік із приблизно 

однаковим сервісом з організації медичної допомоги. У більшості із них є 

декілька програм та класів, які відрізняються між собою більшим або меншим 

асортиментом послуг, в залежності від чого і різниться страхова сума та ціна за 

поліс. Наприклад, програма «Медицина для кожного» страхової компанії 

«Провідна», яка має  6 класів, головна відмінність яких полягає у встановленні 

ліміту на оплату послуг, а також пропозиції  невідкладної  стоматологічної 

допомоги та медичного огляду у більш дорогих полісах «Еліт» та «ВІП».  

  Що стосується страхових програм компанії «УНІКА», то тут страхова 

компанія робить акцент на рівні акредитації комерційних лікарень, в яких буде 

обслуговуватися клієнт. 

  На сучасному ринку страхових послуг в Україні помітне місце займає «АХА 

Страхування»  (табл. 2.4). Вона пропонує такі медичні послуги згідно з програмам 

медичного страхування:  швидка медична допомого, екстрена стаціонарна 

допомога: екстрена стаціонарна допомога, яка вимагає оперативного втручання; 

амбулаторно-поліклінічна допомога - лабораторна діагностика; забезпечення 

медикаментами, витратними матеріалами, засобами медичного призначення, а 

також додаткові послуги «Телемедична консультація», «Лікар до дому».    

  Страховим випадком за цими програмами є будь-яке захворювання (гостре, 

хронічне, наслідки травми , отруєння або ін. нещасного випадку), за винятком 

венеричних захворювань, що передаються статевим шляхом, алкоголізму, 

наркоманії, безпліддя, штучного переривання вагітності, синдрому набутого 

імунодефіциту, цукрового діабету та їх ускладнення, злоякісних та доброякісних 

новоутвореннь, захворюваннь і травми, отримані внаслідок дій застрахованої 

особи, пов’язаних з невиправданим ризиком (в тому числі керування 

транспортним засобом без законних підстав); внаслідок військових дій (навіть 

якщо війну офіційно не було оголошено), активної участі у страйках, 

терористичних актах, чи будь-якій операції військового типу. 
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Таблиця 2.4 

Рейтинг страхових компаній за індивідуальним ДМС 

Місце в 

рейтингу 

Назва страхової компанії/ 

програми ДМС 
Сума балів 

1 
АХА Страхування 

«Стандарт» 
20 

2 
ІНГО Україна 

«Невідкладна допомога» 
18 

3 

Провідна 

«Медицина для кожного  

«Класик» 

15 

4 
УНІКА 

«Стандарт» 
15 

5 
Альфа Страхування 

«Оптимальна підтримка» 
14 

6 АСКА 12 

 

*Складено автором  

 

  Щодо програми  «Невідкладна допомога» страхової компанії «ІНГО 

Україна», то вона має найкраще  співвідношення страхової суми та вартості 

полісу, але потрібно враховувати, що дана програма є найдешевшою з тих які 

надає компанія, тому   даний поліс має не повний перелік стандартних послуг, 

саме тому поступається місцем в рейтингу АХА Страхування. 

  Компанія АСКА надає споживачу можливість наповнювати певним переліком 

послуг свій поліс самостійно від чого і залежатиме вартість полісу, але вони 

зовсім не надають основних послуг. 

  Також потрібно звернути увагу, що такі компанії як «Нафтагазстрах», 

«Українська  страхова  Група», «Країна» займаються виключно корпоративним 

страхуванням клієнтів, тому вони не брались до аналізу  індивідуального 

добровільного медичного страхування, але саме завдяки цьому напряму 

страхування  вони  входять до ТОП-10  страхових компаній  за ДМС.   

  Компанія «PZU Україна» здійснює ДМС тільки вразі настання страхового 

випадку внаслідок ДТП,  тому також недоцільно порівнювати її з іншими 

компаніями, хоча вона має найкращі показники  критеріїв серед інших страхових 

компаній. А також страховий захист відповідно цій програмі діє не лише у 
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випадку, коли страхувальник/застрахована особа знаходиться у якості водія, а й у 

випадку коли він є пішоходом чи пасажиром в будь-якому іншому транспортному 

засобі. 

  Враховуючи всі переваги та недоліки  програм страхових компаній , 

підводимо підсумок, що на ринку медичного страхування досить широкий вибір 

пропозицій щодо страхування здоров’я, тому в першу чергу  потрібно звертати 

увагу на:   

- комплексність полісу та  відношення ціни до послуг;  

- якість  обслуговування;  

- виплату страхових сум; 

- популярною серед споживачів.  

  Беручи до уваги  проаналізовані  критерії, можна виділити найбільш вигідні, 

а також надійні компанії:  

1. «АХА Страхування» - досить дешеве співвідношення цін та послуг, 

широка вікова категорія, досить високий рівень страхових  виплат – 61,58%, але 

потрібно враховувати  те, що компанія не надає послуг стоматологічної допомоги; 

2. ІНГО Україна» - найдешевше  співвідношення ціни та страхової суми, 

але   комплексність полісу залежить від більш високої ціни. 

3. «Провідна» пропонує більше 20 програм медичного страхування для 

корпоративних клієнтів і фізичних осіб з різним співвідношенням цін і послуг. 

Існують спеціальні програми для страхування студентів, учнів середніх учбових 

закладів, спортсменів, дітей, осіб, що тимчасово проживають в готелях та ін. 

Протягом останніх років  «Провідна» залишається абсолютним лідером на 

українському ринку лобровфльного медичного страхування, посідаючи перші 

місця у професійних рейтингах за як обсягами зборів страхових премій, так і за 

обсягами виплат страхових відшкодувань своїм клієнтам.
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Висновки 

 

В рамках реформування української економіки питання медичного 

забезпечення вітчизняних громадян є одними з найбільш актуальних і 

обговорюваних. Важливість медичного забезпечення полягає в соціальній, 

економічній і моральній відповідальності держави перед громадянами, оскільки 

здоров’я нації є базовою умовою економічного розвитку країни і соціального 

благополуччя суспільства. 

 Сьогодні в Україні, як і в інших країнах, традиційною системою 

забезпечення населення медичними послугами є національна охорона здоров’я, 

відповідно до якої послуги охорони здоров’я оплачуються державою. Інший 

можливий спосіб забезпечення громадян медичними послугами – система 

добровільного (ДМС) медичного страхування. В умовах ринкових відносин 

медичне страхування є найважливішою складовою частиною системи охорони 

здоров’я, покликаної усувати або пом’якшувати вплив ряду непередбачених 

обставин, які виникають в житті людини і негативно відбиваються на його 

здоров’я, шляхом повного або часткового відновлення працездатності. 

Медичне страхування передбачає страхування на випадок втрати здоров’я з 

будь-якої причини. Воно забезпечує більшу доступність, якісність і повноту щодо 

задоволення різноманітних потреб населення в наданні медичних послуг, завдяки 

низці взаємозв’язків між суб’єктами  добровільного медичного страхування. 

 На даний момент в Україні медичне страхування користується низьким 

попитом та є малодоступним для населення. Зокрема, це обумовлено недовірою  

населення до вітчизняних страхових компаній, низьким рівень фінансування 

охорони здоров’я, дороговартісним обслуговуванням, дефіцитом лікарських 

препаратів, неналежним обслуговуванням клієнтів [15]. Тому необхідно 

забезпечити  баланс інтересів страховиків і страхувальників, які б сприяли 

розвитку цього соціально значимого й необхідного для нашої країни сегмента 

страхового ринку. Важливим на цьому етапі є якнайповніше визначення сутності 

та розвитку медичного страхування, що сприятиме розширенню кола 
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користувачів послуг медичного страхування, зростанню попиту на цьому ринку та 

ефективному його розвитку. 

  Для цього необхідно:  

- мотивування населення до здійснення контрольних заходів у сфері охорони 

здоров’я;  

- встановлення взаємозв’язків між державою та страховими компаніями, для 

забезпечення доступності медичного страхування всім громадянам; 

- встановлення доступних тарифів  на базі актуарних розрахунків з 

урахуванням різних факторів, які можуть вплинути на ймовірність настання 

страхових випадків; 

- спрощення системи отримання  он-лайн полісу [15].  
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