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Постановка проблеми. Реформування вітчизняної галузі охорони 

здоров’я на сучасному етапі розвитку є одним з основних завдань. 
Переважним шляхом забезпечення конституційного права на медичну 
допомогу громадян виступає впровадження обов’язкового страхування. 
Для цього вітчизняні науковці вивчають зарубіжний досвід, що є доціль-
ним та важливим на стадії реформування соціальної сфери. Слід 
зазначити, що недостатньо досліджено власне історичне минуле, 
незважаючи на те, що на українських землях у ХІХ – на початку ХХ ст. 
були наявними спроби розробки нормативної бази з удосконалення 
соціального законодавства, невід’ємною частиною якого виступало 
медичне страхування. 

Тому доцільним є дослідження процесу зародження та ста-
новлення медичного страхування на українських землях наприкінці 
ХІХ ст., виявлення характерних рис впливу зарубіжних країн  
на практичне втілення правових норм. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
становлення системи медичного страхування в історико-правовому 
аспекті приділяли увагу багато вітчизняних та іноземних науковців. 
Питання страхування у контексті соціального захисту населення Західної 
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України досліджував С. Злупко [1], впровадження основ медичного 
страхування з урахуванням історичного аспекту – І. Фуртак [2]. 
Міжнародний досвід запровадження медичного страхування розглянуто 
І. Андрушків [3]. Праці К. Баладиженка стосуються історії розвитку 
соціального законодавства у Галицьких землях [4]. Особливості функ-
ціонування страхових товариств на українських землях наприкінці 
ХІХ ст. розкрито І. Гавліч [5]. 

Велика кількість наукових праць свідчить про актуальність про-
блеми. Разом з тим, у публікаціях майже відсутній аналіз становлення 
медичного страхування наприкінці ХІХ ст. з урахуванням законо-
давства зарубіжних держав. До того ж, не виявлено характерних рис 
розвитку медичного страхування на українських землях. 

Метою статті є вивчення процесу зародження медичного страху-
вання в контексті розвитку соціального законодавства на територіях 
українських земель наприкінці ХІХ ст. під впливом країн Західної Європи. 

Матеріали та методи. Джерельною базою дослідження є архівні 
матеріали та наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних учених-
істориків, політологів, правознавців, а також нормативно-правові акти 
органів влади країн, до складу яких входили українські землі у ХІХ ст. 

У дослідженні використано такі загальнонаукові та спеціально-
наукові юридичні методи: історизму – для аналізу розвитку страху-
вання, виявлення особливостей становлення вказаної законодавчої сфери 
та визначення переваг проведених у минулому реформ; діалектичний – 
при визначенні тенденцій розвитку законодавства про медичне стра-
хування; порівняльного аналізу – для розуміння особливостей 
функціонування правових відносин у країнах світу та основ 
становлення медичного страхування. 

Результати дослідження. У другій половині ХVIII ст. відбувся 
розпад Речі Посполитої, і територія Галичини та Буковини опинилась під 
владою Австрії, яка згодом, уклавши угоду з Угорщиною, перетворилася 
на дуалістичну монархію на чолі з династією Габсбургів [6, с. 133]. 
Конституційно закріпивши державний лад, влада почала реформувати 
соціальну сферу. Зміни були пов’язані з економічним занепадом 
власних територій, населення яких вимагало захисту своїх прав з метою 
забезпечення фінансового добробуту. Австро-Угорщина, переважно 
аграрна країна, мала свої родючі землі, розташовані на території 
Галичини, що у повному обсязі не використовувалися [1, с. 31], 
оскільки австрійський уряд проводив непродуману політику. Крім того, 
потрібно звернути увагу на тенденції реформування, що на той час 
існували в Європі. Розвиток капіталістичних відносин у ХІХ–ХХ ст. потре-
бував створення підприємств важкої промисловості та перетворення 
країн з аграрних на індустріальні. Для цього необхідним було залу-
чення трудових ресурсів, надання необхідних умов праці, до яких 
можна віднести права на отримання грошової винагороди, пенсійне 
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забезпечення, охорону здоров’я та ін. Тому, починаючи з другої поло-
вини ХІХ ст., провідні країни світу почали розробляти законодавство 
про соціальне страхування працівників підприємств, яке передбачало 
обов’язкове надання медичної допомоги. Як вказує І. Фуртак, коро-
лівство Галичина і Володимирія та герцогство Буковина і Закарпаття  
у складі Австро-Угорської імперії впровадили обов’язкове медичне 
страхування за моделлю Бісмарка [2, с. 72]. Німеччина впровадила 
страхування від нещасних випадків у 80-х роках ХХ ст. шляхом 
відкриття фондів, які розвивалися під контролем роботодавців та були 
спрямовані на підвищення добробуту робітників. Держава створювала 
умови для функціонування системи нагляду за дотриманням закон-
ності [3, с. 172]. Ця модель страхування була обов’язковою для 
працівників підприємств та сприяла вирішенню проблем соціального 
забезпечення населення. 

Разом з тим, законодавці звертали увагу на країни, де страху-
вання мало змішаний характер. У Франції, наприклад, починаючи  
з 1850-х років, впроваджено страхування робітників усіх сфер – 
учасників фондів взаємодопомоги [7, с. 764]. Така система дозволяла 
працівникам укладати угоди з відповідним товариством на вигідних 
умовах. Проте, незважаючи на свободу дій, надаваних фондам, 
існувала ієрархічна система, що контролювалася державою [8, с. 34] 
Це дозволяло уникати порушень з боку як страхових компаній, так  
і підприємств, оскільки роботодавці були зацікавлені у зменшенні витрат 
на соціальні виплати працівникам. У Франції набула поширення обов’язко-
вість страхування робітників гірничої сфери. Це пов’язано з важкими 
умовами праці, що призводили до великої кількості нещасних випадків 
на підприємствах видобувної промисловості. Тому держава намагалася 
надати працівникам гарантії грошової та медичної допомоги. 

На той час в Європі існували країни, які впроваджували 
винятково добровільну форму страхування. В Іспанії була розвинута 
система, яка відповідала вимогам суспільства. Цікавим є той факт,  
що компанії мали право рекламувати свої послуги та пропагувати 
діяльність на заводах та в установах, закликаючи робітників укладати 
з ними угоди [9, с. 89]. Така форма страхування задовольняла велику 
кількість населення, була сприятливою для робітників важких підпри-
ємств та інших сфер суспільства. 

Австро-Угорщина та Росія, до складу яких входили українські 
землі, з метою розробки системи соціального страхування, намагалися 
віднайти свій шлях для реформування, поєднуючи досвід провідних 
країн Європи з власними економічними особливостями. Це змусило 
уряди розпочати реформи промислової сфери, які призвели до змін  
в інших галузях господарства, що дозволило забезпечити стабільний 
економічний розвиток та зміцнити позиції влади в середині країни  
та на міжнародній арені. 
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Російська та Австро-Угорська імперії застосовували різні резуль-
тати накопиченого досвіду. Про це свідчить той факт, що розробка 
основних нормативних положень правителями Росії припадає на поча-
ток ХХ ст., коли в центральній Європі вже декілька десятиріч діяла 
система медичного страхування. Фактори, які вплинули на становлення 
системи медичного страхування у Російській та Австро-Угорській 
імперіях, були подібними, хоча відрізнялися часовими періодами  
та економічними особливостями східних та західних українських земель, 
на яких діяли норми медичного страхування. 

Попри наявність родючих ґрунтів, які надавали можливість 
розвивати сільське господарство, та таких корисних копалин, як залізо, 
мідь, вугілля, сірка, що становили сировинну базу промисловості, 
українські землі перебували в занепаді через монопольне панування 
правлячого кола промисловців. К. Баладиженко звертає увагу, що зни-
щення лісів, виснаження ґрунту та відмова від прогресивних форм 
ведення землеробства вплинули на подальше зубожіння селян [4, с. 99]. 
Думка автора є слушною, оскільки така політика негативно впливала 
на соціальний стан та добробут жителів та викликала незадоволення 
серед мешканців краю. 

Ще одним фактором, що вплинув на впровадження медичного 
страхування, було прокладання у ХІХ ст. шляхів сполучення. Е. Реклю 
називає серед важливих економічних перетворень, які здійснюва-
лися в Галичині, побудову залізниць [10, с. 103]. Подібні урядові 
заходи вимагали не тільки значних фінансових витрат, але й викорис-
тання робочої сили. Працівники державних залізниць, у свою чергу, 
були зацікавлені у створенні відповідних умов праці, включаючи  
не тільки високу відповідну плату та пенсійне забезпечення, але й належну 
медичну допомогу. Обов’язкове страхування розповсюджувалося  
на робітників важких підприємств. Але уряд Австро-Угорщини при 
запровадженні медичного страхування мав також забезпечити робітників 
інших сфер. По-перше, наявність сільськогосподарських районів обумо-
вила соціальне забезпечення селян. По-друге, видобуток корисних 
копалин вимагав залучення робітників, що також вплинуло на страху-
вання працівників промислових підприємств. По-третє, працівники 
державної залізниці заявляли про необхідність покращання умов праці, 
що також обумовило перетворення в соціальній галузі. 

У 1852 р. в Австро-Угорській державі прийнято закон «Про 
товариства», який дозволяв здійснювати діяльність у різних сферах 
господарства, в тому числі реєструвати страхові товариства [11, с. 1110]. 
Завдяки цьому нормативному акту створено умови для розвитку 
страхової сфери, що дало змогу розробити механізм гарантування 
медичної допомоги працівникам підприємств. 

Наступні нормативні акти приймалися відповідно до цього закону, 
розповсюджуючи положення про забезпечення робітників на різні сфери 
суспільного життя. Було впроваджено каси взаємодопомоги, які надавали 
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можливість працівникам страхувати власне життя та здоров’я. Це обумо-
вило підтримку фабрикантів, оскільки обов’язок забезпечення хворих 
покладався на відповідні каси, що економило кошти підприємств. Тому 
керівництво заводів намагалося розповсюдити серед робітників законодавчі 
нововведення. Крім того, встановлювався контроль за функціонуванням кас 
взаємодопомоги. Страхові товариства надавали інформацію про діяль-
ність правоохоронним органам та відомствам крайової влади [12, с. 902]. 
Подібна практика була запроваджена у країнах Центральної Європи,  
де міністерство внутрішніх справ брало на себе зобов’язання із забезпе-
чення лікарень як частину функцій з охорони порядку. 

З розвитком системи страхування на території Австро-Угор-
щини виникла необхідність більш детально врегулювати цю сферу  
та визначити правову основу функціонування вказаної діяльності. Так, 
було створено товариство «Дністер», представництво якого відкрилися 
у Галичині та Буковині. У 1911 р. розпочало роботу товариства 
«Карпатія», яке надавало послуги зі страхування життя і здоров’я. 
Послуга активно розповсюджувалася на українських землях та набувала 
популярності, оскільки через рік після відкриття реалізувала 1260 полісів 
на суму 3972 тис. крон. При цьому особливою популярністю компанія 
користувалася серед представників інтелігенції: вчителів, адвокатів, 
лікарів тощо [5, с. 17]. 

Страхові товариства Австро-Угорщини було створено для надання 
послуг переважно майнового страхування. Хоча у той період уклада-
лися угоди, предметом яких ставали життя та здоров’я громадян. Каси 
взаємодопомоги брали зобов’язання зі страхування хворих із гарантією 
надання медичного забезпечення. Якщо сума страхових зборів у 1909 р. 
становила понад 49 млн крон, то в 1910 р. – понад 55 млн крон, 
витрати на страхування від нещасних випадків відповідно понад 57 млн 
та 58 млн [13, с. 25]. 

Впровадження системи страхування робітників дало позитивний 
результат. Робітники та члени їх сімей отримали можливість користу-
ватися якісною медичною допомогою. Це знизило напруженість  
у суспільстві, яке не довіряло уряду, бо люди відчували порушення  
їх соціальних прав посадовими особами. Із розвитком медичного 
страхування зросла репутація підприємств промисловості, оскільки 
виконання трудових обов’язків за важких умов праці компенсувалося 
належною оплатою та гарантіями соціального забезпечення. 

Цікавим є той факт, що австрійська модель передбачала пере-
важно здійснення виплат у разі настання нещасного випадку, на відміну 
від інших держав, які пропонували хворому безоплатне лікування, 
утримання в установах охорони здоров’я за рахунок підприємства  
та ін. У разі отримання травми працівник мав право на виплату пенсії  
до 60 % заробітку [14, с. 817]. Австрійська держава намагалася 
реалізувати право на соціальне забезпечення через сплату грошової 
компенсації у разі настання страхового випадку. Така система мала 
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переваги, оскільки підприємство звільнялось від безпосередньої участі 
у наданні медичної допомоги, а робітник міг самостійно обирати 
заклад охорони здоров’я. 

Таким чином, до характерних рис розвитку медичного страху-
вання на українських землях наприкінці ХІХ ст., що формувалися  
під впливом Австро-Угорської імперії, можна віднести: всеосяжну 
орієнтацію на німецьку модель запровадження медичного страхування; 
поширення страхування на працівників залізниць та робітників видо-
бувних підприємств; створення лікарняних кас, які проводили збір 
страхових внесків, контроль за наданням медичної допомоги; виплати 
коштів на лікування; гарантування прав застрахованих у разі настання 
нещасного випадку; забезпечення контролю за діяльністю працівників, 
запобігання ухиленню робітників від професійних обов’язків; покла-
дання функцій нагляду за дотриманням соціального законодавства  
на органи внутрішніх прав. 

Висновки. Викладене дає змогу зробити такі висновки. На стадії 
реформування соціальної сфери та впровадження медичного страху-
вання важливим є залучення наявного історико-правового досвіду. 
Країни Західної Європи: Іспанія, Німеччина, Франція виступили 
новаторами в питаннях захисту соціальних гарантій робітників, тому 
законодавство про медичне страхування на українських землях напри-
кінці ХІХ ст. було побудовано з урахуванням їх досвіду. Під впливом 
провідних іноземних держав наприкінці ХІХ ст. сформувалися харак-
терні риси становлення медичного страхування на території України  
у ХІХ ст. До них належать: запровадження медичного страхування; 
його поширення на працівників залізниць та робітників видобувних 
підприємств; створення лікарняних кас, які проводили збір страхових 
внесків; гарантування прав застрахованих у разі настання нещасного 
випадку; забезпечення контролю за діяльністю працівників та ін.  
Ці зміни у законодавстві привели до якісної реалізації прав на медичну 
допомогу, що позитивно відобразилося на благополуччі населення. 

Для вивчення наступних етапів розвитку медичного страхування 
необхідним є дослідження становлення соціального законодавства  
на українських землях у ХХ ст.  
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Terovanesov А. Legal regulation of health insurance in the late nineteenth century. 
Background. The research of legal establishment of health insurance in the 

Ukrainian lands in the late nineteenth century taking into account the development of 
social legislation of European countries due to the need to use historical and legal 
experience in the modern conditions of reformation of the health care sector. 

Analysis of recent research and publications. Domestic and foreign scientists have 
studied the problems of legislation formation on health insurance in the context of economic 
development of Ukrainian lands, peculiarities of functioning of insurance companies. 

The aim of the article is the study of the origin of health insurance system in the 
context of development of social legislation in Ukrainian lands in the late nineteenth 
century under the influence of Western Europe. 

Materials and methods. The source base for the research is archival documents 
and scientific works of scientists, normative-legal acts of the authorities of the countries 
which included the Ukrainian lands in XIX century. The methodological basis consists of 
the methods: historicism, dialectical and comparative analysis. 

The results of the study. It is determined that the development of social legislation 
in the leading European countries had a positive impact on the development of health 
insurance in the Ukrainian lands. The Austro-Hungarian Empire, which included 
Bukovina, Galicia and Transcarpathia, built a better system of insurance than the Russian 
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Empire. It is proved that social insurance, including medical assistance on Ukrainian 
lands, was sufficiently developed, as included the application of foreign experience. 

Conclusion. The characteristic features of influence of foreign countries on the 
development of medical insurance in Ukraine in the XIX century were revealed. They 
include: the introduction of health insurance; distributing of insurance on railway 
workers and employees of mining companies; creating of mutual funds, which conducted 
the collection of insurance premiums; guarantee the rights of the insured in the event of 
an accident; providing control over the activities of employees.  

Keywords: medical insurance, social legislation, social security, the historical-
legal aspect, Ukrainian lands. 
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