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КАДРИ ВИРІШУЮТЬ 
ДОЛЮ РЕФОРМИ

Роль — стратегічна
На перший план виходить потреба 
підготовки якісно нових кадрів ме-
диків — нині вітчизняна галузь від-
чуває значний дефіцит лікарів взагалі 
і лікарів із профілактичним світогля-
дом зокрема. Також вона потребує 
креативних фахівців, які володіють 
сучасними лікувально-діагностич-
ними технологіями. 

Якщо реформа охорони здоров’я 
передбачає реорганізацію первинної 
ланки до 2020 року із наданням прі-
оритету лікарям загальної практи-
ки–сімейної медицини, то їх завдан-
ня — забезпечити доступну і якісну 
медичну допомогу для населення на 
первинному рівні, і аж ніяк не диспет-
черські функції для вторинної ланки. 
А спрощене розуміння завдань сімей-
ної медицини може знівелювати саму 
суть реформ. 

Клубок проблем  
чи гордіїв вузол?
Серед проблем кадрового забезпе-
чення галузі охорони здоров’я в Укра-
їні варто виділити найголовніші. По-
перше, це недостатня забезпеченість 
медичними кадрами.

За даними офіційної статистики 
МОЗ України, у 2011 році відсоток 
укомплектованості лікарями стано-
вив 80,6% (в обласних лікарнях — 
84,5%, міських — 77,9%, ЦРЛ — 76,3%, 
дільничних — 72,8%, селищних лікар-
ських амбулаторіях — 72,2%). 

Рівень забезпеченості лікарями по 
Україні, на перший погляд, досить ви-
сокий — 43,2 на 10 тис. населення, що 
перевищує середньоєвропейський по-
казник (33 на 10 тис. населення). Про-
те останній вказує на забезпеченість 
виключно лікарями-практиками, а 
відповідний показник в Україні вклю-
чає й організаторів охорони здоров’я, і 
методистів, і санітарних лікарів, і вче-
них, тож забезпеченість лікарями, які 
безпосередньо надають медичну до-
помогу населенню України, не пере-
вищує 27,1 на 10 тис. 

У 2011 році в Україні не вистачало 
понад 47 тис. лікарів (із них більш ніж 

6 тисяч — у сільській місцевості), пе-
реважно у центральних, південних та 
східних регіонах країни. Понад 24 тис. 
посад у лікувальних закладах зайняті 
за сумісництвом (коефіцієнт сумісни-
цтва — 1,12). Дещо стримує критичну 
ситуацію хіба що задіяність працюю-
чих лікарів-пенсіонерів.

Однак цей факт має зворотний 
бік — тенденція «старіння» кадрів 
галузі з кожним роком посилюється. 
Нині серед працюючих лікарів — по-
над  48 тис. пенсійного віку (станом 
на початок 2011 року — 25,15%), ще 
майже 15% лікарів — особи перед-
пенсійного віку. Особливо яскраво ця 
картина вимальовується у первинній 
ланці. Вкрай тривожна ситуація — у 
Миколаївській, Херсонській та Кі-
ровоградській областях, де високий 
відсоток «старіння» медичних кадрів 
поєднується з найнижчою забезпече-
ністю лікарями. 

По-друге, протягом останніх 3-х 
років актуальною проблемою галузі 
є зростаюча плинність лікарських ка-
дрів. Якщо у 2009 р. цей показник ста-

новив 1,2%, то у 2011 р. — уже 2,3%. 
Хоча рівень природної плинності не 
перевищує економічно обґрунтовано-
го розрахункового показника (3-5%), 
хвилювання викликає сама тенден-
ція. Особливо непокоїть зростання 
плинності лікарських кадрів упро-
довж останніх років у Чернігівській, 
Житомирській, Луганській, Микола-
ївській, Рівненській, Волинській, До-
нецькій областях та м. Севастополі. 

Де тонко, там і рветься 
По-третє, має місце диспропорція ка-
дрового забезпечення галузі. На тлі 

зростання кількості представників 
популярних спеціальностей (акушер-
гінеколог, хірург, офтальмолог, отола-
ринголог, уролог, дерматовенеролог 
тощо) спостерігається зменшення (у 
деяких регіонах — до критичного рів-
ня) кількості лікарів первинної ланки. 
Для прикладу: співвідношення чи-
сельності лікарів ЗПСМ і хірургів по 
Україні в середньому становить 0,18 
до 0,62 (на 1000 населення). Інший по-
казовий приклад: укомплектованість 
закладів усіх рівнів лікарями ЗПСМ, 
яка становить у середньому по Україні 
73%, в онкології — 63%, фтизіатрії — 
70%, терапії — 74%, педіатрії — 75%. 
Непопулярність цих галузей серед 
лікарів не може не позначитися на 
якості медичної допомоги. 

Спостерігається і високий ступінь 
регіональної диспропорції: відно-
шення найвищої щільності лікарів до 
найнижчої по регіонах становить 8,4 
(у Києві) до 3,6 (у Кіровоградській і 
Херсонській областях). Укомплекто-
ваність лікарями первинної ланки 
найнижча в Херсонській (57,2%), Кі-

ровоградській (66,1%) областях, а най-
вища — в Івано-Франківській (92%), 
Чернівецькій (93,1%) і в Тернопіль-
ській (90,3%). Зауважте, у пілотних 
регіонах, де існує цільове фінансу-
вання, укомплектованість кадрами 
первинної ланки становить у серед-
ньому 80%. 

Мотивація і ще раз 
мотивація 
На якості кадрових ресурсів галузі 
негативно позначається те, що дедалі 
більше кваліфікованих медиків виїз-
дять працювати за кордон (щорічно — 

понад 6 тисяч), а випускники ВМНЗ, 
які навчались за державним замов-
ленням, «недоїжджають» за місцем 
призначення.

Згідно з чинним законодавством, 
випускник ВНЗ після закінчення на-
вчання зобов’язаний відпрацювати 3 
роки за направленням. Проте донині 
не затверджено Порядок визначення 
та відшкодування випускниками вар-
тості навчання у разі порушення ними 
умов угоди про працевлаштування, 
який би «закріпив» таке зобов’язання 
на практиці. Як результат — молодого 
поповнення у регіонах мало (за прак-
тично стовідсоткового розподілу ви-
пускників ВМНЗ, які навчались за 
державним замовленням), передусім 
це стосується первинної ланки. 

У 2012 році вперше на вимогу Ра-
хункової палати України обсяги дер-
жавного замовлення було сформовано 
на підставі рішення Конкурсної комі-
сії МОЗ України, яка вивчала кадрову 
ситуацію у регіонах. За її рішенням із 
керівниками ВНЗ МОЗ України укла-
дено договори про виконання дер-
жавного замовлення на підготовку 
фахівців. З огляду на граничні обсяги 
фінансування, державне замовлення 
на підготовку лікарів за спеціальністю 
«Лікувальна справа» у 2012 році було 
збільшено за рахунок скорочення під-
готовки лікарів-педіатрів та лікарів за 
спеціальністю «Медико-профілактич-
на справа». 

Втім звинувачувати випускників у 
небажанні працювати там, де для них 
не створено належних соціально-еко-
номічних умов, означає вирішувати 
справу наполовину. Тож не випадково 
МОЗ України постійно закликає керів-
ників областей розробити регіональні 
програми «місцевих стимулів» щодо 
соціального захисту медичних праців-
ників, особливо молодих спеціалістів.

Основними ж причинами кадрових 
проблем у галузі залишаються низька 
заробітна плата і втрата престижнос-
ті професії медика. Чинна норматив-
но-правова база України передбачає 
оплату праці медичних працівників 
на основі посадових окладів і враховує 
лише відпрацьований час. За даними 
галузевої Профспілки, незважаючи на 
чотириразове підвищення посадових 
окладів медиків у 2010 році та шести-
разове — у 2011, середня заробітна 
плата медичних працівників на 80% 
менша, ніж у промисловості, і на 20% 
— ніж у працівників освіти. За 9 міся-
ців 2011 року під час збільшення се-
редньої зарплати в усіх галузях майже 
на 19% в охороні здоров’я вона зросла 
лише на 11,6%, а в деякі місяці навіть 
зменшилася. Тож не дивно, що медич-
ні працівники не бачать для себе мо-
тивації до підвищення якості роботи, 
а керівники медичних закладів — до 
збільшення обсягів наданих послуг. 

Добре, що в процесі реформ у пілот-
них регіонах завдяки впровадженню 
мотиваційних механізмів для медич-
них працівників первинної ланки їх 
заробітна плата зросла на 50-60%. 
Втім у перспективі потрібно спільно 
з професійними асоціаціями розро-
бляти Концепцію кадрової політики 
галузі охорони здоров’я, яка має узго-
джуватися із багатоканальним фінан-
суванням галузі та впровадженням 
економічних механізмів підвищення 
зацікавленості медичних працівників 
у результатах своєї роботи.

Прогноз — справа 
державна
На жаль, нині управління кадровими 
ресурсами галузі охорони здоров’я, 
як і раніше, базується на жорстких 
кадрових нормативах та централізо-
ваній системі планування, що орієн-
тується на забезпечення розгалуженої 
і надлишкової мережі закладів охоро-
ни здоров’я, включно з відомчою ме-
дициною (у країні понад 17 відомств 
мають у своєму підпорядкуванні за-
клади охорони здоров’я). Все це значно 
ускладнює процес адаптації кадрово-
го потенціалу до потреб галузі, осо-
бливо на регіональному та місцевому 
рівнях. Окрім того, в областях відсут-
ній фаховий менеджмент кадрової 
ситуації, обсяги підготовки лікарів 
за державним замовленням також не 
відповідають потребам регіонів, не-
достатній рівень контролю та аудиту 
діяльності персоналу.

З огляду на це МОЗ України роз-
робило і затвердило методичні ре-
комендації з прогнозування потреби 
закладів охорони здоров’я у медичних 
кадрах на довгострокову перспективу, 
хоча про дієвість цих рекомендацій го-
ворити зарано. Створений МОЗ Укра-
їни Реєстр медичних працівників та 
закладів охорони здоров’я також дає 
змогу оперативно реагувати на регі-
ональні кадрові потреби і монітору-
вати стан підвищення кваліфікації 
лікарів. Тож можна зробити висновок, 
що МОЗ України спільно з Національ-
ною академією медичних наук Укра-
їни, регіональними органами управ-
ління охорони здоров’я наполегливо 
працює над державною кадровою 
політикою галузі, що при широкому 
залученні професійних медичних асо-
ціацій дозволяє сподіватися на своє-
часне й оптимальне розв’язання цієї 
проблеми.
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Медичні кадри — це 
стратегічний капітал держави, 
адже 70% усіх капіталовкладень 
у світову галузь охорони здоров’я 
спрямовують саме на її кадрове 
забезпечення. Натомість 
в Україні воно перебуває у 
передкризовому стані, тож і 
потребує дієвого удосконалення у 
процесі провадження реформ.

НА ВІСТРІ ПРОБЛЕМ
Проблеми кадрового забезпечення, які акту-

альні для вітчизняної охорони здоров’я в цілому, 
безпосередньо позначилися і на галузі дерматове-
нерології. Зокрема, має місце значна регіональна 
диспропорція як у забезпеченості лікарями-дер-
матовенерологами, так і в укомплектованості їх 
штатних посад. У деяких регіонах (Закарпаття, 
Хмельниччина, Тернопільщина, Вінниччина, Хер-
сонщина, Чернігівщина) показники забезпеченості 
лікарями такі ж низькі, як були у деяких середньо-
азіатських країнах, де після розпаду Союзу дерма-
товенерологічна служба зазнала негативних змін, 
і це супроводжувалося зростанням поширеності 
соціально-небезпечних інфекційних захворювань, у 
першу чергу сифілісу. 

Значною мірою торкнулося дерматовенерології 
і постаріння кадрів — наприкінці 2011 року частка 
осіб пенсійного віку в середньому по країні пере-
вищила 23%, однак у деяких областях вона сягає 
35%. За таких показників видиме благополуччя 
забезпеченості галузі кадрами (укомплектованість 
штатними посадами лікарів-дерматовенерологів у 
цілому по державі становить 95,54% — без ураху-
вання регіональних відмінностей) є оманою, до того 
ж відбувається постійний відтік молодих лікарів у 
сферу косметологічних послуг, фармацевтичного 
бізнесу тощо. Відтак галузі дерматовенерології 
також загрожує кадровий дефіцит, особливо в 
районних та міських лікарнях, віддалених від об-
ласних центрів. 

Проблема підвищення рівня кваліфікації 
медичних кадрів є не менш актуальною, ніж про-
блема подолання кадрового дефіциту. І не менш 
складною, адже рівень кваліфікації працівника 
галузі формується як на основі якості медичної 
освіти, так і за умови особистої зацікавленості 
працівника у підвищенні цього рівня. В Україні 
обидві складові «кульгають». Розглянемо перипетії 
підготовки кадрів для дерматовенерологічної 
служби. Упродовж останніх років вона зазнала змін, 
які були наслідком не завжди послідовних спроб 
адаптувати її до західних зразків без урахування 
розбіжностей між різними моделями служби у 
різних країнах. Зокрема, у 1994 році термін про-
ходження первинної спеціалізації (інтернатури) з 
дерматовенерології збільшили з 1 до 2 років, а у 
1996 цей термін знову скоротили до «радянських» 
норм. Тож, коли з’явилася можливість підготовки 
інтернів за конт рактною формою навчання, почався 
масовий їх відтік у так звані «вузькі» спеціальності, 
в тому числі і в дерматовенерологію. Тим часом 
випускників, які отримували розподіл на сімейного 
лікаря, було дуже мало. Перша спроба «виправити 
ситуацію» відбулася у 2004 році, коли наказом 
МОЗ № 220 інтернатуру з дерматовенерології було 
взагалі скасовано. Відтоді фах дерматовенеро-
лога можна було набути, пройшовши вторинну 
спеціалізацію після дворічної інтернатури за фахом 
терапевтичного профілю, передусім терапії чи 
загальної практики-сімейної медицини. Втім цей 
наказ навіть на папері діяв недовго (6 місяців), а на 
практиці взагалі не «спрацював». Хоча сама ідея, як 
кажуть, висіла в повітрі, і нове керівництво МОЗ не 
забарилося нею скористатися, видавши у 2005 році 
відомий наказ №81, у якому з переліку первинних 
зникли навіть такі спеціальності як терапія, акушер-
ство та гінекологія, неврологія. 

Українська асоціація лікарів-дерматовенероло-
гів і косметологів (УАЛДВК) як громадська організа-
ція (членами якої є майже 3000 лікарів) зайняла з 
цього питання принципову позицію, виступаючи 
за повернення інтернатури з дерматовенерології 
одночасно з посиленням державного регулювання 
обсягів підготовки з цього фаху. Цю позицію враху-
вало і підтримало вже нове керівництво МОЗ у 2007 
році — первинну спеціалізацію з дерматовенероло-
гії було відновлено, а термін навчання в інтернатурі 
подовжено до 1,5 року. 

У цілому ж підготовка дерматовенерологів має 
бути цілісною системою заходів і як будь-яка про-
грама повинна спиратися на методику розрахунку 
потреби в кадрах та критерії ефективності їх під-
готовки. У пошуку науково-обґрунтованих підходів 
створення такої програми мають брати активну 
участь професійні лікарські об’єднання, передусім 
УАЛДВК. Викликає глибоке занепокоєння той факт, 
що підготовка документів із питань реформування 
дерматовенерологічної допомоги відбувається 
останнім часом без залучення провідних науковців 
профільних кафедр, Інституту дерматології та вене-
рології НАМН України, широкого загалу практичних 
лікарів-дерматовенерологів. Тож доцільно створити 
на базі Інституту дерматології та венерології робочу 
групу МОЗ і НАМН України з провідних науковців та 
практиків для напрацювання концепції реформуван-
ня дерматовенерологічної допомоги з урахуванням 
світового досвіду, а напрацьовані проекти докумен-
тів винести на обговорення фахової громади.

Забезпеченість охорони здоров’я медичними кадрами  
(система МОЗ України)

Показник Рік ±

 2001 2008 2011  

Штатні посади (абс.) 240078 244192,25 243162,5 + 3084

Забезпеченість штатними посадами на 10 тис. 
населення 48,96 53,13 53,5 + 4,54%

Кількість лікарів фізичних осіб 198501 196198 196085 - 2416

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення 40,48 42,69 43,14 + 2,66%

Кількість лікарів у закладах охорони здоров’я, 
які займаються медичною практикою 130003 123128 123283 - 6720

Забезпеченість лікарями-практиками на 10 тис. 
населення 26,9 26,8 27,1 + 0,02

Розрив між штатними посадами і лікарями 
фізичними особами (абс.) 41577,0 47994,25 47077,5 - 5500,5

Розрив між штатними посадами і зайнятими 
посадами (абс.) 13914,65 17778,25 22754,5 - 8839,5

Коефіцієнт сумісництва 1,14 1,15 1,12 - 0,02

Особи пенсійного віку (%) 18,83 22,9 25,15 + 6,32

Співвідношення між кількістю лікарів та молод-
ших медичних спеціалістів із мед. освітою 2,4 1,96 2,03 - 0,37

Мал. 1. Постаріння кадрового потенціалу лікарів-дерматовенерологів  
(за даними МОЗ України на 01.01.2012)

Мал. 2. Регіональна диспропорція забезпеченості лікарями-дерматове-
нерологами (1 посада : кількість населення) (за даними МОЗ України  
на 01.01.2012)

Мал. 3. Регіональна диспропорція укомплектованості штатних посад 
лікарів-дерматовенерологів (%) (за даними МОЗ України на 01.01.2012) 


