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У статті доведено, що принцип цільового й ефективного використання коштів 
загальнообов’язкового державного медичного страхування полягає у тому, що використання 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Правові принципи не тільки визначають зміст 
конкретних норм права, а й безпосередньо впорядковують суспільні відносини. Роз-
криття змісту основних принципів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування сприяє правильному розумінню його ролі й завдань, змісту конкретних 
нормативних положень у цій сфері. Особливе місце серед згаданих принципів займає 
вимога цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Окремі питання 
у сфері загальнообов’язкового державного медичного страхування досліджували 
у своїх наукових працях такі вчені, як В. В. Андріїва, В. М. Андріїв, М. О. Баймуратов, 
Н. Б. Болотіна, О. Д. Зайкін, М. Л. Захаров, Р. І. Іванова, П. Д. Камінська, С. С. Лукаш, 
О. Є. Мачульська, О. В. Москаленко, О. О. Прасов, С. М. Прилипко, В. Д. Роїк, 
О. С. Савич, І. М. Сирота, Е. Г. Тучкова, А. М. Юшко, О. М. Ярошенко та ін. Однак 
вважаємо за доцільне особливу увагу приділити аналізу принципу цільового й ефек-
тивного використання коштів загальнообов’язкового державного медичного страху-
вання.

формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є досліджен-
ня принципу цільового й ефективного використання коштів загальнообов’язкового 
державного медичного страхування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це 
система прав, обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що 
включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або 
тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від 
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за ра-
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хунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником 
або уповноваженим ним органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел, 
передбачених законом. Одним із його різновидів є медичне загальнообов’язкове 
державне медичне страхування. В. Ю. Стеценко страхування у медичній сфері роз-
глядає як сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо за-
хисту майнових інтересів фізичних осіб при отриманні медичної допомоги у разі 
настання страхових випадків, визначених договором страхування або чинним зако-
нодавством за рахунок страхових грошових фондів, які формуються із страхових 
внесків [1, с.  19, 20].

Згідно зі ст. 5 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування [2] загальнообов’язкове державне соціальне страхування гро-
мадян України здійснюється за принципами: законодавчого визначення умов і по-
рядку здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування; 
обов’язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (конт-
ракту) та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забез-
печують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не 
є членами творчих спілок), громадян – суб’єктів підприємницької діяльності; надан-
ня права отримання виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо; обов’язковості 
фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов’язаних із наданням 
матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами 
з окремих видів загальнообов’язкового соціального страхування; солідарності та 
субсидування; державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав; 
забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, 
шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, які є основним 
джерелом існування; цільового використання коштів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування; паритетності представників усіх суб’єктів загально-
обов’язкового державного соціального страхування в управлінні загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням.

Особливе місце серед означених принципів займає вимога цільового використан-
ня коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Із цього ж по-
стулату виходять і інші соціально-страхові (ст. 7 Закону України «Про загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування» [3], ст. 2 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» [4], ст. 5 
Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не-
щасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності» [5], ст. 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням» [6]). При цьому погодимось із О. В. Москаленко, на дум-
ку якої вибір принципів правового регулювання загальнообов’язкового державного 
соціального страхування не може бути довільним, як це має місце в чинному вітчиз-
няному законодавстві, позаяк їх види й характер визначаються природою цієї орга-
нізаційно-правової форми соціального забезпечення. Відповідна система повинна 
бути розроблена в такий спосіб, щоб вона могла відповідати перспективним вимогам 
ринкової економіки. Соціально-страхові принципи по суті є ключовими орієнтирами 



62

ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Право та інноваційне суспільство № 1 (2) 2014

для нормотворчої діяльності з формування новітньої системи соціального захисту 
населення України. І чим повніше вони будуть ураховані, чим більш вдало адаптова-
ні до запитів дійсності, тим надійніше й ефективніше така система буде функціону-
вати [7, с.  319].

Однак за прикладом ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» вважаємо за необхідне вказаний принцип сформулювати як 
цільове й ефективне використання коштів загальнообов’язкового державного медич-
ного страхування. Такого роду позиція є виправданою, адже важливо не тільки ви-
користати за призначенням акумульовані страхові кошті, а й зробити це з максималь-
но можливою користю для застрахованих осіб.

У своїй діяльності централізовані позабюджетні цільові фонди проходять три 
основні стадії:

– мобілізація грошових ресурсів;
– розподіл і перерозподіл ресурсів фонду;
– витрачання фінансових ресурсів фонду.
Централізовані позабюджетні цільові фонди є самостійними фінансово-кредит-

ними установами. «Однак, – відзначає Л. К. Воронова, – ця самостійність інша, ніж 
у інших юридичних осіб – державних, кооперативних, акціонерних та приватних 
організацій. Позабюджетні фонди здійснюють мобілізацію і використання ресурсів 
фондів у розмірах і на цілі, передбачені державою в положеннях про ці фонди. Дер-
жава визначає рівень страхових платежів, за її рішенням змінюється структура та 
рівень грошових виплат із соціальних фондів» [8, с.  230].

За ст. 20 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного 
соціального страхування є внески роботодавців і застрахованих осіб. У той же час 
бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов’язкового 
державного соціального страхування, передбачаються відповідними законами з окре-
мих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Із цього законодавчого припису виходять і розробники численних законопроектів 
у досліджуваній царині. Приміром, відповідно до ст. 30 проекту Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» (реєстраційний 
№ 2597, текст законопроекту від 21 березня 2013 р.) [8] кошти цього різновиду стра-
хування формуються за рахунок:

1) доходiв вiд сплати:
а) страхових внескiв;
б) недоїмок за страховими внесками;
в) нарахованих пенi та штрафiв;
г) коштiв, якi надходять за договорами про добровiльне медичне страхування 

у видi забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати страхових внескiв;
2) коштiв Державного i мiсцевих бюджетiв у визначених законом випадках, у тому 

числi з резервних фондiв зазначених бюджетiв;
3) доходiв вiд розмiщення тимчасово вiльних коштiв та коштiв страхового резерву;
4) iнших джерел, не заборонених законом.
Тимчасово вiльнi кошти Фонду обов’язкового медичного страхування, а також 

кошти страхового резерву за рiшенням правлiння Фонду перераховуються на депо-
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зитний рахунок. Порядок розмiщення тимчасово вiльних коштiв Фонду та коштiв 
страхового резерву на депозитному рахунку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв 
України. Кошти Фонду, в тому числi прибутки, одержанi вiд розмiщення тимчасово 
вiльних коштiв Фонду та коштiв страхового резерву, не включаються до складу дер-
жавного та iнших бюджетiв i фондiв, не пiдлягають вилученню, на них не може бути 
звернене будь-яке стягнення або застосована конфiскацiя. 

Кошти обов’язкового медичного страхування використовуються виключно за 
такими напрямами:

1) надання медичної допомоги: а) оплата лiкування i профiлактичних заходiв; 
б) управлiння системою обов’язкового медичного страхування; в) розвиток 
i модернiзацiя постачальникiв медичної допомоги;

2) створення страхового резерву.
Покриття витрат постачальникам медичної допомоги здiйснюється шляхом част-

кової попередньої оплати з наступною повною оплатою вартостi медичної допомоги 
вiдповiдно до договорiв про надання медичної допомоги. Постачальники медичної 
допомоги приватної форми власностi отримують попередню оплату за умови забез-
печення вiдповiдно до законодавства зобов’язання щодо повернення Фонду 
обов’язкового медичного страхування залишку цiльових коштiв пiсля розрахункiв за 
медичну допомогу, надану застрахованим особам, та у разi припинення договору про 
надання медичної допомоги. Структурнi елементи тарифу медичної допомоги, ви-
трати за якими покриваються шляхом часткової попередньої оплати, а також розмiр 
i строки такої попередньої оплати визначаються законодавством.

Страховий резерв формується з метою забезпечення фiнансової стабiльностi 
Фонду обов’язкового медичного страхування та своєчасного i в повному обсязi 
фiнансування витрат, пов’язаних із наданням застрахованим особам медичної допо-
моги. Резерв використовується у разi незапланованого перевищення обсягу коштiв 
на оплату медичної допомоги у зв’язку з пiдвищеною захворюванiстю, пiдвищенням 
тарифу медичної допомоги, кiлькостi застрахованих осiб та (або) змiною їх структу-
ри за статтю i вiком.

З приводу цiльового використання коштiв Фонду обов’язкового медичного страху-
вання центральним органом виконавчої влади у сферi фiнансiв здійснюється державний 
нагляд. У разі нецільового використання коштів винні суб’єкти соціально-страхових 
правовідносин притягаються до юридичної відповідальності. Так, у ст. 43 проекту За-
кону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування» 
(реєстраційний № 2597, текст законопроекту від 21 березня 2013 р.) передбачено, що 
постачальник медичної допомоги несе таку вiдповiдальнiсть за використання не за 
цiльовим призначенням цiльових коштiв: сплачує Фонду обов’язкового медичного 
страхування за рахунок власних коштiв штраф у розмiрi 10 % вiд суми коштiв, викорис-
таних не за цiльовим призначенням, пеню в розмiрi 120 % рiчних облiкової ставки 
Нацiонального банку України, що дiяла на день пред’явлення санкцiй, нарахованої на 
суму недоплачених сум за кожний день прострочення, та повертає кошти, використанi 
не за цiльовим призначенням, протягом 10 робочих днiв з дня пред’явлення вимоги 
Фондом обов’язкового медичного страхування.

Ефективність використання страхових коштів забезпечується тим, що закупiвля 
товарiв, робiт i послуг за кошти обов’язкового медичного страхування має здiйснюватися 
вiдповiдно до вимог та процедур, визначених Законом України «Про здiйснення дер-
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жавних закупiвель» [9], який спрямований на створення конкурентного середовища 
у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток до-
бросовісної конкуренції. Закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна 
конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та 
прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та неупе-
реджена оцінка пропозицій конкурсних торгів; запобігання корупційним діям і зло-
вживанням; вільного переміщення товарів; свободи надання послуг.

Ще одним проявом принципу ефективності використання страхових коштів є те, 
що оплата за надану медичну допомогу не провадиться у випадку грубого недодер-
жання постачальником медичної допомоги показникiв надання медичної допомоги. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Таким чином, принцип цільового й ефективного використання коштів 
загальнообов’язкового державного медичного страхування полягає у тому, що ви-
користання страхових коштів здійснюється в чітко визначених випадках і спосіб і має 
на меті отримання максимально можливого результату при мінімальних витратах. 
Суть централізованих позабюджетних цільових соціально-страхових фондів полягає 
у тому, що це своєрідний фінансовий план акумулювання, розподілу та витрачання 
грошових ресурсів, відокремлених від відповідного бюджету, що мають власні дже-
рела доходу та чітко визначені напрями використання.
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СЕМЕНОВА А. В.

СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА  
ЦЕЛЕВОГО И ЭффЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ОБщЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

В статье доказано, что принцип целевого и эффективного использования средств общео-
бязательного государственного медицинского страхования заключается в том, что использо-
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вание страховых средств осуществляется в четко определенных случаях и способом, целью 
которого является получение максимально возможного результата при минимальных затратах.

Ключевые слова: государственное медицинское страхование, принципы, целевое 
и эффективное использование средств, застрахованное лицо, страховщик, надзор, контроль.

SEmENOva A. А.

THE CONTENT ANd SIGNIfICANCE Of THE PRINCIPLE Of PERmITTEd 
ANd EffECTIvE USE Of COmPULSORy STATE mEdICAL INSURANCE

Problem setting. Legal principles not only determine the content of specific rules of law, but 
also directly regulate social relations. Disclosure of the basic principles compulsory social insurance 
contributes to the proper understanding of its role and objectives, content-specific regulations in 
this area. A special place among the above-mentioned principles is the requirement of the target and 
effective use of compulsory state social insurance.

Analysis of recent researches and publications. Certain issues in the field of compulsory health 
insurance was explored in his scientific works of such scholars as centuries V. Andreev, M. Baimuratov, 
N. Bolotina, O. Zaikin, M. Zakharov, G. Ivanov, P. Kaminska, S. Lukash, A. Machulski, E. Moskalenko, 
A. Prasov, S. Prylypko, C. Roik, I. Sirota, E. Tuchkova, A. Jusko, O. Yaroshenko and others. However, 
consider it appropriate give special consideration to the analysis of the principle of targeted and 
effective use of compulsory state medical insurance.

Target of research. The aim of the article is to study the principle of targeted and effective use 
of compulsory state medical insurance. Obligatory state medical insurance – one of the most essential 
elements of the system of social defense of population in the field of guard of health and receipt of 
necessary medicare in the case of disease. The state in the person of the legislative and executive 
bodies must determine basic principles of his organization, set the tariffs of payments, circle of insure 
and creation of the special state funds for the accumulation of payments on obligatory medical 
insurance. Defining his basic principles, we can form reliable foundation normatively legal providing 
of relations in this sphere of social security.

Article’s main body. The principle of permitted and effective use of compulsory state medical 
insurance is that the use of insurance funds is carried out in well-defined cases and by the way, the 
purpose of which is to obtain the highest possible results at minimum cost.

Principles are the social phenomena both after the source of origin and on maintenance. Their 
origin is predetermined the necessities of community development and conformities to law of public 
life are reflected in them. Without the account of such material points it is impossible to explain and 
understand the special value of principles for the successive concordance of human activity with the 
requirements of objective social conformities to law. All of it touches principles of right to a full degree.

Conclusions and prospects for the development. An author in the article comes to the 
conclusion, that it is necessary to create a legal norm after which exceptionally in a law must be 
certain: structure of the system of obligatory medical insurance; persons which are subject insurance, 
their right and duties; insure, their right and duties; types of insurance payments, terms of receipt 
on them of rights, order of determining size and order of realization; order of the use of insurance 
facilities; organization and order of realization of management the system of obligatory medical 
insurance

Key words: public health insurance, principles, permitted and efficient use of funds insured 
person, the insurer, supervision, control.

Семенова А. В. Зміст і значення принципу цільового й ефективного використання коштів 
загальнообов’язкового державного медичного страхування [Електронний ресурс] / А. В. Се-
менова // Право та інноваційне суспільство : електронне видання. – 2014. – Вип. 2. – Режим 
доступу: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2014/11/Semenova.pdf


