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Барселонський офіс ВООЗ є центром передового досвіду та знань в області 
фінансування охорони здоров'я задля всеохоплюючого доступу до послуг 
охорони здоров’я. Він працює з державами-членами в Європейському 
регіоні ВООЗ з метою сприяння прийняттю рішень, заснованих на доказах і 
фактичних даних.

Ключовою частиною роботи Офісу є проведення оцінки прогресу, 
досягнутого країнами та регіоном в цілому, щодо досягнення 
всеохоплюючого доступу до послуг охорони здоров’я шляхом моніторингу 
фінансового захисту – впливу «витрат з кишені» на послуги охорони 
здоров'я на рівень життя і бідність. Фінансовий захист є одним з основних 
показників ефективності систем охорони здоров'я та одним з індикаторів 
Цілей сталого розвитку.

Офіс надає підтримку країнам в області формулювання політики, 
моніторингу прогресу та розробки реформ за допомогою заходів щодо 
діагностики проблем систем охорони здоров'я, аналізу специфічних для 
країн варіантів політики, діалогу високого рівня з питань політики та 
обміну міжнародним досвідом. Офіс також проводить навчальні курси 
ВООЗ з питань фінансування та зміцнення системи охорони здоров'я задля 
поліпшення показників здоров'я.

Офіс був заснований у 1999 році і здійснює свою діяльність за підтримки 
уряду автономного співтовариства Каталонія, Іспанія. Він входить 
до структури відділу країнових політик і систем охорони здоров'я 
Європейського регіонального бюро ВООЗ.

2



Політика щодо 
співоплати: міркування в 
контексті України

Документи щодо політики
фінансування охорони здоров'я



Запити щодо публікацій Європейського регіонального бюро ВООЗ прохання надсилати за 
адресою:

Publications
WHO Regional Office for Europe
UN City, Marmorvej 51
DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark

Крім того, запити на отримання документації, інформації з питань охорони здоров’я 
чи дозволу на цитування чи переклад документів ВООЗ можна подавати у відповідній 
електронній формі на веб-сайті Європейського регіонального бюро  
(http://www.euro.who.int/pubrequest).

Номер документу: WHO/EURO:2021-2671-42427-58996

© World Health Organization 2021

Деякі права захищені. Ця публікація поширюється на умовах ліцензії Creative Commons 3.0 
IGO «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Розповсюдження на тих самих умовах» (CC 
BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo). 

Ліцензією допускається копіювання, розповсюдження та адаптація публікації в 
некомерційних цілях із зазначенням бібліографічного посилання згідно нижчеподаного 
зразка. Ніяке використання публікації не означає схвалення ВООЗ будь-якої організації, 
товару або послуги. Використання логотипу ВООЗ не допускається. Адаптовані варіанті 
публікації допускаються на умовах зазначеної або еквівалентної ліцензії Creative Commons. 
При перекладі публікації на інші мови наводиться бібліографічне посилання згідно 
нижчеподаного зразка і наступне застереження: «Даний переклад не був виконаний 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). ВООЗ не несе відповідальності за його 
зміст і точність. Автентичним оригінальним текстом є оригінальне видання англійською 
мовою: Co-payment policy: considerations for Ukraine. Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe; 2021». 

Врегулювання суперечок, пов’язаних з умовами ліцензії, проводиться відповідно до 
узгоджувального регламенту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (http://www.
wipo.int/amc/en/mediation/rules/).

Зразок бібліографічного посилання. Політика щодо співоплати: міркування в контексті 
України. Копенгаген: Європейське регіональне бюро ВООЗ; 2021. Ліцензія: CC BY-NC-SA 3.0 
IGO. 

Дані каталогізації перед публікацією (CIP). Дані CIP доступні за посиланням: http://apps.
who.int/iris. 

Придбання, авторські права і ліцензування. З питань придбання публікацій ВООЗ див. 
http:// apps.who.int/bookorders. З питань оформлення заявок на комерційне використання 
та напрямки запитів, що стосуються права користування та ліцензування, див. http://www.
who.int/about/licensing. 

Матеріали третіх сторін. Користувач, який бажає використовувати в своїх цілях матеріали, 
що містяться у цій публікації та належать третім особам, наприклад таблиці, малюнки або 
зображення, повинен встановити, чи потрібно для цього дозвіл власника авторського 
права, і при необхідності отримати такий дозвіл. Відповідальність за порушення прав на 
матеріали третіх сторін, що містяться у цій публікації несе користувач. 

Застереження загального характеру. Використані в цій публікації, позначення і наведені 
в ній матеріали не означають вираження думки ВООЗ щодо правового статусу будь-якої 
країни, території, міста або району або їх органів влади або стосовно делімітації кордонів. 
Штрихпунктирні лінії на картах позначають приблизні межі, які можуть бути не повністю 
узгоджені. 

Згадка певних компаній або продукції певних виробників не означає, що вони схвалені або 
рекомендовані ВООЗ на відміну від аналогічних компаній або продукції, що не названі в 
тексті. Назви патентованих виробів, виключаючи помилки і пропуски в тексті, виділяються 
початковими прописними буквами. 

ВООЗ прийняті всі розумні заходи для перевірки точності інформації, що міститься в цій 
публікації. Однак дані матеріали публікуються без будь-яких прямих або непрямих гарантій. 
Відповідальність за інтерпретацію і використання матеріалів несе користувач. ВООЗ не несе 
жодної відповідальності за шкоду, пов’язану з використанням матеріалів.

Дизайн звіту та обкладинки: Aleix Artigal, Familia



Анотація та ключові слова

У Конституції України зазначається, що всі громадяни мають право 
на безоплатну медичну допомогу у державних закладах. Проте 
через низький рівень державних витрат на охорону здоров'я 
та неефективну мережу надавачів медичних послуг створились 
сприятливі умови для здійснення неформальних платежів, що, в свою 
чергу, призводить до високих показників витрат «з кишені» пацієнтів 
на охорону здоров’я. З 2016 року проводяться комплексні реформи 
фінансування системи охорони здоров'я, спрямовані на поліпшення 
стану здоров’я населення та забезпечення фінансового захисту 
від надмірних витрат «з власної кишені». Одночасно з процесом 
реформування триває дискусія щодо впровадження співоплати за 
послуги, які надаються за Програмою медичних гарантій. Співоплата 
може створити додаткові фінансові перешкоди для отримання 
медичної допомоги та посилити фінансові труднощі для тих людей, 
які найбільше потребують медичних послуг. Тому процес прийняття 
рішення щодо потенційної ролі співоплати у системі охорони 
здоров'я повинен включати проведення публічних консультацій 
та обговорення технічних питань з урахуванням міжнародного 
досвіду та сучасного українського контексту. Метою цього документу 
щодо політики є внесення вкладу до таких обговорень шляхом 
детального розгляду способів, якими люди наразі сплачують «з 
кишені» за послуги охорони здоров’я, аналізу міжнародного досвіду 
щодо співоплати як одного з інструментів політики та висвітлення 
міркувань в контексті України.
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Цей документ підготовлений Тріін Хабіхт (старшим економістом 
з питань охорони здоров'я, Барселонський офіс ВООЗ з питань 
фінансування системи охорони здоров'я), Сарою Томсон (старшим 
спеціалістом з питань фінансування систем охорони здоров'я, 
Барселонський офіс ВООЗ з питань фінансування системи охорони 
здоров'я) та Ольгою Демешко (фахівцем з питань фінансування 
системи охорони здоров’я, Бюро ВООЗ в Україні). 

Автори висловлюють подяку консультантам ВООЗ Олександру 
Кацазі та Ользі Зусь за технічні матеріали, надані під час розробки 
цього документу, що ґрунтується на їхній раніше не опублікованій 
довідці щодо політики з тієї ж теми від вересня 2019 року. Також 
висловлюється подяка Томасу Рубалу (раднику з питань політики у 
галузі охорони здоров'я, Бюро ВООЗ в Україні) за рецензування цієї 
доповіді та надання цінного зворотного зв’язку, а також Бену Зіннеру 
(Агентство США з міжнародного розвитку) та Олені Дорошенко 
(Світовий банк) за їхні технічні коментарі до проекту документу.

Загальне керівництво при підготовці цього документу здійснювали 
Тамаш Еветовіч (керівник Барселонського офісу ВООЗ з питань 
фінансування системи охорони здоров'я) та Ярно Хабіхт (Представник 
ВООЗ та Глава Бюро ВООЗ в Україні).

Цей документ розроблений у рамках дворічної угоди про співпрацю 
між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським 
регіональним бюро ВООЗ. Він став можливим завдяки фінансовій 
підтримці Великого Герцогства Люксембург та Європейського Союзу 
в рамках Партнерства ЄС-Люксембургу-ВООЗ задля всеохоплюючого 
доступу до послуг охорони здоров’я.
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1. Перехід розпочався з послуг первинної 
медичної допомоги (2018 рік), призначення 
лікарських засобів для лікування в 
амбулаторних умовах для пацієнтів з 
серцево-судинними захворюваннями, 
бронхіальною астмою та діабетом ІІ типу 
(2019 рік), ревматичними хворобами 
(2020 рік), цукровим діабетом (інсуліни) 
та нецукровим діабетом (1 липня 2021 
року), з психічними та поведінковими 
розладами, епілепсією (1 жовтня 2021 року). 
У 2020 році пріоритетні пакети послуг були 
оновлені: медичні послуги, які надаються 
у стаціонарних умовах (інсульт, гострий 
інфаркт міокарда, допомога при пологах 
та неонатальна допомога), діагностичні 
процедури (6 процедур, пов'язаних з раннім 
виявленням раку) та екстракорпоральний 
гемодіаліз в амбулаторних умовах.

    Огляд ситуації, що склалася
З 2016 року в Україні впроваджується комплексна реформа 
фінансування системи охорони здоров'я, яка передбачає чіткі та 
прозорі гарантії держави щодо медичного обслуговування, яке є 
безоплатним в момент споживання; кращий фінансовий захист у 
випадку хвороби; ефективний та справедливий розподіл державних 
витрат на охорону здоров'я; скорочення обсягу неофіційних платежів; 
та створення стимулів для поліпшення якості та ефективності надання 
медичної допомоги державними надавачами послуг (1). 

Реформа  фінансування системи охорони здоров'я фокусується на 
чотирьох основних елементах:

1. об'єднання доходів державного бюджету на національному 
рівні для усунення неефективності та нерівності, які виникли 
внаслідок застосування попередніх децентралізованих механізмів 
фінансування;

2. створення Національної служби здоров'я України (НСЗУ) як єдиного 
державного платника, який укладає договори з державними 
та приватними надавачами медичних послуг для виконання 
Програми медичних гарантій (ПМГ);

3. розробка та поетапне впровадження ПМГ (2) з метою 
впровадження експліцитного пакету послуг, в якому визначаються 
медичні послуги та лікарські засоби, за які сплачує НСЗУ;

4. запровадження нових фінансових механізмів та методів оплати 
надавачам послуг з метою більш ефективного та справедливого 
використання ресурсів.

Згідно висновку спільного звіту ВООЗ та Світового банку (2019 рік) 
загальна концепція реформи фінансування системи охорони 
здоров'я в Україні відповідає найкращим міжнародним практикам 
покращення доступності, якості та ефективності медичних послуг 
(3). У нещодавньому документі ООН щодо політики (2020 рік) також 
підтверджується, що загальний дизайн реформи відповідає світовому 
досвіду у сфері всеохоплюючого доступу до послуг охорони здоров'я 
та чітко узгоджується з цілями розвитку України (4).

Перехід до чітко визначеного пакету послуг наразі триває. Зважаючи 
на складність розробки експліцитної ПМГ та її впровадження 
в українських реаліях, Міністерство охорони здоров'я та НСЗУ 
домовились про здійснення поетапного переходу. Було домовлено 
розпочати з пріоритетних послуг, які повинні бути чітко визначені 
та доступні на безоплатній основі для всього населення, в той час як 
інші послуги продовжували підлягати імпліцитному нормуванню. 
Чітко визначений перелік послуг буде розширюватися з часом, з 
урахуванням наявних фіскальних можливостей1. Для пріоритетних 
послуг визначені чіткий обсяг послуг та конкретні організаційні 
вимоги, а також встановлені тарифи, які повинні забезпечити 
безоплатне надання таких послуг усім пацієнтам. 

1. 
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Нещодавні реформи фінансування системи охорони здоров'я в 
Україні проводяться незважаючи на непросте макрофіскальне 
середовище та відносно низький рівень державних витрат на 
охорону здоров'я. У 2018 році частка державних витрат на охорону 
здоров'я у валовому внутрішньому продукті становила 3,7%, 
що є низьким показником порівняно з середніми показниками 
Європейського регіону ВООЗ та Європейського Союзу (4,9% та 5,9% 
відповідно). Пріоритетність охорони здоров’я у складі державних 
витрат залишається низькою в Україні – 8,8% у 2018 році (5). Утім, 
із змінами, що були внесені до бюджету в 2020 році у зв’язку з 
пандемією COVID-19, частка витрат державного бюджету на сферу 
охорони здоров’я була збільшена до 11,0% (6). У плані бюджету на 

Рис. 1.1. Поширеність катастрофічних витрат на охорону здоров'я 
та витрати «з кишені» як частка у поточних витратах на охорону 
здоров'я у Європейському регіоні (останній рік, за який наявні дані)
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Примітка: дані щодо витрат «з кишені» 
наведені за той самий рік, що і дані щодо 
поширеності катастрофічних витрат.

Джерело: дані зібрані авторами на основі 
даних Європейського регіонального 
бюро ВООЗ (2019 рік) (9) та оновлених 
неопублікованих даних.
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2. Вплив нещодавніх реформ фінансування 
системи охорони здоров’я на витрати «з 
кишені» ще не виміряний.

2021 рік передбачається додаткове збільшення частки витрат на 
охорону здоров'я – до 11,2% державного бюджету (7).

Витрати «з кишені» (ООР) пацієнтів є найбільшим джерелом витрат 
на охорону здоров'я в Україні, їх обсяг становив 49% поточних 
витрат на охорону здоров'я у 2018 році, що є одним з найбільших 
показників у Європі (5). Високий рівень витрат «з кишені» пацієнтів 
ослаблює фінансовий захист та обмежує доступ до допомоги. У 
2019 році показник поширеності катастрофічних витрат «з кишені» 
пацієнтів становив 16,7%, що є одним з найвищих показників у 
Європі (Рис. 1.1). У тому ж році 10,8% домогосподарств збідніли або 
продовжували бідніти через витрати «з кишені» на охорону здоров'я 
(8)2.

У існуючій нормативно-правовій базі вже визначені послуги, 
за які надавачі послуг можуть стягувати з пацієнтів додаткову 
плату. Пацієнти повинні сплачувати повну вартість послуг, якщо 
отримують їх без направлення. Всі надавачі послуг можуть 
стягувати додаткову плату за так звані послуги «гостинності», які 
вважаються перевищенням встановленого стандарту (приватна 
палата, телевізор, певне харчування). Крім того, у постанові Кабінету 
Міністрів визначається перелік послуг, які не входять до ПМГ та 
ціну яких люди мають оплачувати у повному обсязі (10). Проте, 
надавачі послуг шукають і інші можливості стягнення з пацієнтів 
додаткової плати. Наприклад, державні надавачі послуг мають так 
звані фонди для благодійних внесків, які на практиці переважним 
чином використовуються для збирання грошей з пацієнтів за надані 
послуги та забезпечують близько 5% доходів надавачів послуг (11). 
Неформальні платежі продовжують залишатися важливим джерелом 
доходу для медичних працівників. Згідно з недавнім дослідженням, 
медичні працівники, які найчастіше просили/натякали пацієнтам на 
неформальні платежі, були лікуючі лікарі та медичні сестри лікуючих 
лікарів, що пов’язано з безпосереднім і тісним контактом з пацієнтом 
або його родичами (12).

Система «Лікарняних кас» (фондів медичного страхування) 
виступає в якості механізму додаткового добровільного медичного 
страхування та забезпечує фінансування медичних послуг і 
лікарських засобів, не гарантованих НСЗУ. «Лікарняна каса» – це 
регіональна, неурядова, добровільна та неприбуткова організація, 
яка отримує доходи за рахунок цільових персоналізованих 
внесків юридичних та фізичних осіб. Загалом, у 2019 році в Україні 
функціонувало 206 організацій такого типу (13). «Лікарняна каса» 
укладає договори з аптеками та надавачами медичних послуг на своїй 
території з метою покриття витрат на лікарські засоби та медичні 
послуги для членів організації. Кількість населення, охопленого 
цією формою добровільного медичного страхування, варіюється в 
залежності від регіону. Наприклад, у Житомирській області станом на 
1 січня 2021 року членами такої організації були 17% населення (14).  
Близько 5–6% населення охоплено іншими видами ДМС, переважно 
через своїх роботодавців (15).
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2. Співоплата як інструмент 
політики: міжнародний досвід3
Співоплата спричиняє перешкоди для отримання медичної 
допомоги, що призводить до незадоволення потреб (див. Текстову 
вставку 2.1). Крім того, вона може зумовлювати фінансові труднощі. 
Велика кількість фактичних даних щодо впливу стягнення плати з 
користувачів надзвичайно послідовно демонструє, що це:

• не є ефективним інструментом заохочення людей до більш 
ефективного споживання медичних послуг, оскільки люди рівною 
мірою скорочують споживання як основних, так і неосновних 
медичних послуг;

• не є належним інструментом нормування, оскільки більшість рішень 
щодо споживання та вартості медичних послуг приймають надавачі 
медичної допомоги; та

• швидше за все, призведе до негативних наслідків для здоров'я 
малозабезпечених людей, осіб похилого віку та осіб з хронічними 
станами, почасти внаслідок скорочення прийому основних 
лікарських засобів, що знижує ефективність лікування.

3. Цей розділ спирається на результати 
дослідження Європейського регіонального 
бюро ВООЗ (2019 рік) щодо фінансового 
захисту в Європі (9).

Співоплата (плата або збори, які стягуються з користувачів послуг) 
– гроші, які люди повинні платити в момент споживання медичних 
послуг, гарантованих третьою стороною, наприклад державою, 
фондом медичного страхування або приватною страховою компанією. 

Найпоширеніші види співоплати

Фіксована співоплата – фіксована сума за одиницю товару або послугу.

Процентна співоплата (також називається «співстрахування») вимагає 
від користувача послуг сплати частки ціни товару або послуги. 

Франшиза (мінімум, що не страхується, deductible) вимагає від 
користувача послуг спочатку сплатити фіксовану суму, перш ніж третя 
сторона покриватиме будь-які витрати. 

Інші види платежів, які стягуються з користувачів послуг

Оплата залишкового балансу (balance billing) – це система, за якої 
надавачі послуг можуть стягувати з пацієнтів додаткові платежі, що 
перевищують ціну або тариф, визначені третьою стороною-платником.

Текстова вставка 2.1. Види співоплати Джерело: Європейське регіональне бюро 
ВООЗ (2019 рік) (9).
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Співоплата не є ефективним способом вирішення проблем з 
ефективністю системи охорони здоров'я; радше навпаки. Існують 
численні фактичні дані щодо того, що співоплата:

• ускладнює адміністрування та підвищує адміністративні витрати на 
рівні надавачів послуг та закупівельника;

• знижує прозорість та поглиблює невизначеність щодо вартості 
послуг серед пацієнтів;

• може не забезпечити великі обсяги грошових коштів для надавачів 
послуг; та

• не є достатнім заходом для скорочення неформальних платежів. 

Дизайн співоплат є ключовим фактором фінансового захисту, 
що значною мірою визначає обсяги та розподіл витрат «з кишені» 
на гарантовані послуги. Він може захистити людей від або змусити 
їх зіткнутися з неефективністю системи охорони здоров'я та 
фінансовими ризиками. 

• Звільнення від офіційних платежів малозабезпечених людей 
та постійних користувачів медичних послуг – найефективніший 
елемент дизайну співоплат з точки зору доступу до послуг та 
фінансового захисту.

• Річні ліміти максимального обсягу співоплати на людину також 
є способом захисту людей, якщо з часом вони застосовуються по 
відношенню до всіх видів співоплати, а не тільки по відношенню 
до окремих товарів або видів послуг, а також якщо вони є доволі 
низькими. В ідеалі, їх слід встановлювати як дуже малу частку доходу 
домогосподарств. Проте, малоймовірно, що встановлення річних 
лімітів максимального обсягу співоплати буде достатнім для захисту 
малозабезпечених людей. Більше того, їх складно запроваджувати 
там, де слабкий адміністративний потенціал та відсутня необхідна 
інформація.

• Низька фіксована співоплата зменшує фінансові ризики та 
невизначеність для домогосподарств. Процентна співоплата 
перекладає фінансові ризики із закупівельної організації на 
домогосподарства та змушує людей стикатися з неефективністю 
системи охорони здоров'я, а також спричинює невизначеність щодо 
розміру співоплати. Така проблема є особливо гострою в умовах 
відсутності належного контролю за процесами ціноутворення, 

Додаткові платежі (extra billing) – стягнення додаткових коштів за 
послуги, не включені до пакету державних гарантій.

Референтне ціноутворення (reference pricing) – це система, за якої 
люди зобов'язані сплатити будь-яку різницю між ціною або тарифом, 
визначеними третьою стороною-платником (референтною ціною), та 
роздрібною ціною.
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4. Загальне звільнення від оподаткування 
страхових премій за договорами ДМС 
не сприяє досягненню цієї мети, адже 
найбільшу вигоду від цього отримують 
більш заможні люди.

призначення та відпуску. Крім того, несправедливо, якщо люди з 
захворюваннями, що потребують дорожчого лікування, повинні 
платити більше «з власної кишені», ніж люди із захворюваннями, що 
передбачають дешевше лікування.

• Політику співоплати слід розробляти орієнтуючись на людей, а не на 
окремі товари, послуги або хвороби. 

• Дизайн співоплати має бути максимально простим, щоб звести до 
мінімуму плутанину та підвищити прозорість. 

Оплата залишкового балансу (balance billing) та додаткові 
платежі (extra billing) поглиблюють нерівність у доступі до послуг, 
послаблюють роль закупівельника та погіршують фінансовий 
захист. Надання дозволу надавачам послуг на стягнення з пацієнтів 
додаткових коштів, понад встановлені закупівельником стандартні 
тарифи, може здаватися привабливим способом збільшення доходів 
надавачів послуг за одночасного утримання під контролем державних 
витрат. Але на практиці все значно складніше. Такий підхід призводить 
до створення дворівневої системи, у якій якісні послуги доступні 
тим, хто здатен платити додаткові кошти. Якщо надавачі послуг 
зацікавлені у стягненні додаткових платежів для збільшення своїх 
доходів, створюється стимул утримувати надання послуг, оплачуваних 
коштом держави, на так званому «базовому рівні», тобто низької 
якості. У більш довгостроковій перспективі такий стан речей серйозно 
ослабить «фінансовану державою систему». Більш того, надання 
дозволу надавачам послуг на введення додаткових зборів послаблює 
ефективність ролі закупівельника щодо встановлення тарифів та 
використання своїх повноважень щодо закупівель для підтримки 
ефективного надання послуг. Таке рішення додатково ускладнює 
адміністрування та знижує прозорість тарифів. Також цілком ймовірно, 
що введення додаткових зборів може призвести до збільшення витрат 
«з кишені» та ослаблення фінансового захисту. Запровадження таких 
систем, як оплата залишкового балансу (balance billing) та додаткові 
платежі, непропорційно негативно позначиться на малозабезпечених 
людях, які платитимуть пропорційно більше відносно свого доходу.

Міжнародні дані свідчать про те, що ДМС не є ефективним способом 
скорочення витрат «з кишені». Як правило, ДМС поглиблює нерівність 
у доступі до медичних послуг. Міжнародний досвід свідчить про 
те, що ДМС є засобом захисту системного рівня тільки тоді, коли 
таке страхування експліцитно покриває користувацькі платежі, всіх 
тих, хто повинен сплачувати користувацькі збори, та коли держава 
виділяє значні субсидії на таке страхування для малозабезпечених 
домогосподарств. Лише три країни у Європі та у світі – Хорватія, 
Франція та Словенія – відповідають цим критеріям завдяки широкому 
залученню уряду та контролю за ДМС, та їхній досвід нелегко 
застосувати для інших контекстів (9, 16). В інших країнах, які намагалися 
розвивати ДМС, що покриває користувацьку плату, наприклад, у Латвії, 
поширення ДМС обмежене з суттєвим перекосом в сторону багатших 
домогосподарств (16). Якщо говорити про проблему ширше, то ДМС не 
є ефективним способом скорочення витрат «з кишені», на відміну від 
державних витрат на охорону здоров'я (9,16,17).

6Can people afford to pay for health care in Cyprus?Політика щодо співоплати: міркування в контексті України 6



3. Міркування щодо політики в 
контексті України
Впровадження додаткової співоплати не є панацеєю для 
вирішення складних та масштабних викликів у системі охорони 
здоров'я України. Трансформаційна реформа системи охорони 
здоров'я потребує послідовності, часу, ресурсів, розумного підходу 
до поетапної реалізації та безперервних зусиль для досягнення 
очікуваних результатів.

Будь-яке рішення щодо впровадження додаткової співоплати має 
бути добре поінформованим та ґрунтуватися на чітких стратегічних 
цілях з реалістичними очікуваннями. Розробники політики мають 
ретельно оцінити потенціальні вигоди та ризики впровадження 
співоплати, зважаючи на поточний стан реформи системи охорони 
здоров'я, слабкість системи охорони здоров'я та вже і без того 
високий рівень витрат «з кишені» в Україні. Якщо співоплата все ж 
буде впроваджена, вона повинна бути ретельно продумана таким 
чином, щоб вона була обмеженою, простою, прозорою та захищала 
менш забезпечені домогосподарства. Процентної співоплати варто 
уникати з причин, розглянутих у попередньому розділі. Діалог 
з приводу політики щодо співоплати передбачає втрату інших 
можливостей, і час, який витрачається на нього, можна використати 
більш ефективно для вирішення проблем у системі охорони здоров'я 
України.

Швидке впровадження та непродуманий дизайн політики щодо 
співоплати можуть призвести до виникнення множинних ризиків 
та невиправданих сподівань. У поточних умовах, за надмірних 
витрат «з кишені» пацієнтів і значної поширеності катастрофічних 
витрат, впровадження додаткової співоплати, скоріше за все, 
призведе до поглиблення існуючих проблем та створення ще менш 
сприятливих умов для тих, кому і так уже складно оплачувати медичну 
допомогу. Крім того, введення співоплати також значно збільшить 
адміністративні витрати як на рівні надавачів послуг, так і на рівні 
НСЗУ. 

Існуюча нормативно-правова база вже дозволяє надавачам 
послуг стягувати додаткові кошти з пацієнтів без шкоди для 
клінічних аспектів допомоги. Надання дозволу на впровадження 
додаткових зборів, пов'язаних з клінічними аспектами допомоги 
(наприклад, вибір лікаря, дорожчі лікарські засоби або медичні 
вироби), може призвести до ситуації, за якої гарантовані НСЗУ 
послуги розглядатимуться як погано фінансована допомога для 
малозабезпечених людей. 

Співоплата не є слушним способом збільшення бюджетного 
простору для системи охорони здоров'я в Україні. Малоймовірно, 
що люди зможуть дозволити собі платити більше з власної кишені 
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(витрати «з кишені» і так становили 49% поточних витрат на охорону 
здоров'я у 2018 році). Розробникам політики слід розглянути 
більш ефективні та справедливі альтернативні способи залучення 
надходжень до галузі охорони здоров'я в українських реаліях. До 
таких способів відносяться: державне фінансування та можливе 
реінвестування заощаджень, накопичених за рахунок оптимізації 
надлишкової інфраструктури, вдосконалення регулювання цін 
на лікарські засоби та більш широке використання науково 
обґрунтованої клінічної практики. У відповідь на пандемію, у 2020 та 
2021 роках в Україні збільшені асигнування з державного бюджету 
на сектор охорони здоров'я. Таку пріоритетність сектору охорони 
здоров'я у державному бюджеті необхідно зберегти у наступні роки. 

Для формалізації неформальних платежів необхідна комплексна 
довгострокова стратегія; лише впровадження співоплати є 
недостатнім. Це пояснюється тим, що зазвичай у концепції співоплати 
не враховується розуміння мотивів та першопричин здійснення 
неформальних платежів, тому співоплата скоріше збільшує тягар 
неформальних платежів, ніж замінює його. Проблему неофіційних 
платежів можна успішно вирішити тільки у тому разі, коли належним 
чином усуваються першопричини їх здійснення. В ідеалі, для 
вирішення проблеми неформальних платежів слід поєднувати 
довгострокову комплексну стратегію реформи системи охорони 
здоров'я (наприклад, поетапний перегляд ПМГ з метою забезпечення 
чітко визначених послуг, належні тарифи та поступове розширення 
правозастосовного потенціалу у секторі охорони здоров'я та інших 
секторах) з короткостроковими цільовими «швидкими рішеннями» 
(наприклад, підвищення обізнаності населення щодо їхніх прав) (18). 
Внаслідок впровадження співоплати зростуть очікування населення 
щодо швидкого скорочення неформальних платежів, але навряд чи 
це станеться без швидких радикальних змін в інших сферах системи 
охорони здоров'я та поза її межами.

Встановлення тарифів НСЗУ у поєднанні з механізмами оплати 
надавачам послуг та стратегією укладання догорів – це потужний 
інструмент для стимулювання більш масштабних реформ системи 
охорони здоров'я. Тарифи, що їх встановлює НСЗУ, слід розглядати як 
набагато потужніший інструмент, ніж просто спосіб покриття витрат 
на надання допомоги, та використовувати для створення правильних 
стимулів. Тарифи НСЗУ повинні приблизно відповідати вартості 
надання послуг найбільш ефективним способом, який дозволяє 
забезпечити прийнятний рівень якості послуг та показників здоров'я 
населення. Забезпечення такого способу розрахунку було однією зі 
стратегічних цілей перегляду пакетів послуг та тарифів на пріоритетні 
послуги, але для вирішення існуючої проблеми неефективного 
надання послуг можна ще зробити чимало5. Надання дозволу 
на впровадження додаткових зборів серйозно перешкоджатиме 
використанню цього важеля впливу.

5. Наприклад, у нещодавньому дослідженні 
встановлено, що більш ніж третина 
(37.6%) випадків госпіталізації в Україні є 
недоцільними (19).
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Європейське регіональне 
бюро ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) - 
спеціалізована установа Організації Об’єднаних 
Націй, створена у 1948 році, основна функція 
якої полягає у вирішенні міжнародних проблем 
охорони здоров’я і охорони здоров’я населення. 
Європейське регіональне бюро ВООЗ є одним із 
шести регіональних бюро в різних частинах земної 
кулі, кожне з яких має свою власну програму 
діяльності, спрямовану на вирішення конкретних 
проблем охорони здоров’я країн, якими вони 
опікуються.
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