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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і 
передбачає дотримання принципу безперервності навчання, основною метою 
якого є забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в 
умовах прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень 
кваліфікації керівних кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом 
поєднання різних видів навчання в навчальних закладах післядипломної 
освіти, а також системної самоосвіти та постійної практичної діяльності 
керівників, які мають працювати в умовах інноваційної економіки, коли 
потреба в нових знаннях випереджає темпи набуття цих знань. В Україні 
гострою є потреба в підготовці управлінців нової генерації, компетентних 
фахівців, що здатні приймати ефективні рішення в нових суспільних умовах. 
Враховуючи цю проблему, Дніпропетровська обласна науково-медична 
бібліотека розпочала у 2014 році випуск дайджесту для керівників галузі в 
електронному вигляді. Мета дайджесту – ознайомити медичних фахівців з 
основним масивом документів щодо законодавчої, правової, організаційної 
роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу. 
Дайджест включає в себе анотовані статті з науково-медичних журналів, що 
надійшли до фонду бібліотеки за період з 2014 по 2015роки. Інформація 
представлена українською та російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 
ознайомитися на нашому сайті у розділі «Інформаційна підтримка. Сторінка 
керівника». 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна 
отримати у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в 
матеріалах окремих статей, рекомендуємо скористатися сервісом «Електронна 
доставка документів»  з метою отримання  повного тексту. 
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Алієв Т. Нові вимоги до бухобліку бюджетних  медичних закладів /Т.Алієв 
//Практика управління медичним закладом.–2015.–N10.–С.38–44. 

 З 4 вересня поточного року «запрацювали» норми наказу Міністерства 
фінансів України «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових 
актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 23 липня 
2015 р.                    № 664. По-перше, цим наказом нарешті визнано такою, що 
не застосовується на території України, Інструкцію з бухгалтерського обліку в 
установах і організаціях, що перебувають на Державному бюджеті СРСР, 
затверджену наказом Міністерства фінансів СРСР від 10 березня 1987 р. № 61. 
А по-друге, Мінфін уніс зміни до деяких нормативно-правових актів із 
бухобліку саме для бюджетників. Їх ми й розглянемо у статті. 
 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 
 Раніше існувала норма, відповідно до якої в обліковій політиці суб'єкта 

державного сектора, яка визначалася у розпорядчому документі, серед іншого 
мав бути встановлений порядок організації бухгалтерського обліку. Відтепер 
такої норми немає, адже відповідні зміни були внесені до пункту 1 розділу II 
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному 
секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 р. № 1541. 

Отже, тепер на нормативному рівні закріплено, що у наказі про 
облікову політику зазначають лише елементи обліку, що мають 
постійний характер і передбачають кілька можливих варіантів 
застосування. 

Усі інші питання можна врегулювати в окремому наказі про організацію 
обліку в бюджетному медичному закладі, яким: 
• увести додаткові форми для деталізації надходжень і видатків за різними 
видами платних послуг, у тому числі для обліку надходжень і зобов'язань за 
адміністративними послугами; 
• передбачити інші форми (відомості) для обліку, скажімо, термінів експлуата-
ції основних засобів, обліку температурного режиму, пробігу автомобілів і 
шин, обліку проведених ремонтів необоротних активів із вказівкою виду 
ремонту; 
•ухвалити ліміти й нормативи витрачання пального, дезінфекційних і мийних 
засобів, інших запасів; 
• затвердити графік і порядок документообороту первинних та інших бух-
галтерських документів, у тому числі під час отримання матцінностей. У за-
значеному графіку вказати строки надання звітів про використання коштів, 
наданих на відрядження або під звіт, інших звітних і бухгалтерських форм, 



строки надання до бухгалтерії табелів, наказів, лікарняних для нарахування 
оплати й інших документів; 
• затвердити необхідні для роботи форми, які нормативними актами не пе-
редбачені, зокрема, форми оборотної відомості руху необоротних активів, 
актів введення в експлуатацію необоротних активів, відомості обліку строків 
експлуатації необоротних активів, форми кошторису на відрядження, звіту 
про виконану роботу у відрядженні тощо; 
• затвердити форму подорожнього листа, порядок використання легкових 
автомобілів, порядок розрахунку нормативних витрат палива; 
• зафіксувати конкретні вказівки з інших питань, зокрема: порядок вико-
ристання легкового автотранспорту (хто ним розпоряджається та контролює 
його використання), місячні ліміти пробігу автомобіля та витрачання пального 
й порядок їхнього обліку; порядок визначення норм використання пального та 
застосування коригувальних коефіцієнтів; форми кошторисів витрат на 
відрядження та порядок їхнього оформлення; механізм погодження витрат 
(нормативів, лімітів) із керівником (у разі їх перевищення). 
 
Артьоменко В. Інноваційні підходи у профілактиці синдрому емоційного 
вигорання серед медичних працівників /В.Артьоменко, В.Лефтеров 
//Управління закладом охорони здоров’я.–2015.–N10.–С.66-73 

Медики відповідають за життя і здоров'я пацієнтів, перебуваючи у стані 
постійного стресу. Тому не дивно, що саме вони очолюють список фахівців, 
що найбільше схильні до синдрому емоційного вигорання. Практичні поради 
щодо того, як виявити та боротися із цим синдромом у ваших підлеглих, 
знайдете у статті. 

Відлік історії терміна «синдром емоційного вигорання» почався у 1974 
році, коли американський психіатр Герберт ФРОЙ-ДЕНБЕРГЕР вперше 
звернув увагу на прояви цього феномена у працівників психіатричної сфери і 
описав його як «поразку, виснаження або зношення, що відбувається з 
людиною внаслідок різко завищених вимог до власних ресурсів і сил». У свою 
чергу, психолог Христина МАСЛАЧ (1976 рік) оцінила такий стан організму 
як емоційне та фізичне виснаження з розвитком негативної самооцінки, 
негативного ставлення до роботи, втратою співчуття та розуміння щодо 
клієнтів зі зняттям із себе відповідальності. А серед вітчизняних медиків 
проблему синдрому емоційного вигорання вивчила і описала психіатр, 
професор, доктор медичних наук Людмила ЮР'ЄВА. Вона вважала, що 
синдром емоційного вигорання проявляється у 79% лікарів, причому у жінок-
лікарів емоційне виснаження розвивається частіше. Отже, актуальність 
вивчення проблеми профілактики та конструктивного подолання проявів 



синдрому емоційного вигорання у медичних працівників на сьогодні 
неможливо заперечити. 

Причини та фази синдрому емоційного вигорання 
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, синдром 

емоційного вигорання — це фізичне, емоційне або мотиваційне виснаження, 
що характеризується порушенням продуктивності у роботі, втомою, 
безсонням, підвищеною схильністю до соматичних захворювань, а також 
вживанням алкоголю або інших психоактивних речовин для отримання 
тимчасового полегшення, що спричиняє до розвитку фізичної залежності та (у 
багатьох випадках) суїцидальної поведінки. Цей синдром розцінюють як 
стрес-реакцію на тривалі виробничі та емоційні вимоги, які виникають 
унаслідок надмірної відданості людини своїй роботі з одночасним 
нехтуванням сімейним життям або відпочинком. Найбільш уразливі до 
синдрому емоційного вигорання люди професій «що допомагають»,–це  
медики, психологи, вчителі, представники правопорядку та соціології.    
Також  у процесі емоційного вигорання медичних працівників є дві дуже 
важливі індивідуально-психологічні особливості  – це емоційна спрямованість 
особистості та наявність сенсу у своїй професійній діяльності та особистому 
житті. Відповідно до моделі Буріша синдром емоційного вигорання має 
декілька фаз. 
 
Гузько Р. Нові правила поводження з медичними відходами у закладах 
охорони здоров’я /Р.Гузько //Управління закладом охорони здоров’я.–
2015.–N10.–-С.9-17 

На початку вересня набули чинності нові Державні санітарно-
протиепідемічні правила і норми щодо поводження з медичними відходами, 
дія яких поширюється на усі заклади охорони здоров'я незалежно від форми 
власності та організаційно-правової форми.  

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, з усієї кількості 
відходів, що утворюються у результаті діяльності закладів охорони здоров'я, 
приблизно 80% є звичайним сміттям, тобто побутовими відходами. Решта 20% 
вважаються небезпечними матеріалами, які можуть бути інфекційними, 
токсичними чи радіоактивними. 

У країнах із високим рівнем доходу утворюється в середньому до 0,5 кг 
небезпечних відходів на одне лікарняне ліжко за добу; в той час, як у країнах 
із низьким рівнем доходу виробляється в середньому 0,2 кг небезпечних 
відходів на кожне лікарняне ліжко. Проте у країнах із низьким рівнем доходу 
медичні відходи часто не сортуються на небезпечні й безпечні, що призводить 
до значного збільшення реальної кількості небезпечних відходів. 



Більшість небезпечних відходів закладів охорони здоров'я (близько 15%) 
становлять інфекційні та патологоанатомічні відходи. Гострі предмети 
становлять близько 1% всіх відходів та у разі неналежного поводження саме 
вони є основним джерелом передачі інфекцій. На хімічні речовини та 
лікарські препарати припадає близько 3% відходів закладів охорони здоров'я,             
у той час, як на генотоксичні відходи та матеріали, що містять радіоактивні ре-
човини і важкі метали, — близько 1%. 

Нормативно-правове регулювання поводження з медичними відходами 
Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із 

запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, 
перевезенням, зберіганням, сортуванням, обробленням, утилізацією та 
видаленням, знешкодженням та захороненням, а також із відверненням 
негативного негативного впливу відходів на навколишнє природне 
середовище та здоров'я людини на території України, визначає Закон України 
«Про відходи» від 05.03.1998 №187/98-ВР (далі – Закон про відходи). Згідно зі 
статтею 1 цього закону відходами є будь-які речовини, матеріали і предмети, 
що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а таож товари 
(продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не 
мають подальшого використання за місцем їх  утворення чи виявлення і від 
яких їхній власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом 
утилізації чи видалення. 
 
Дзюба ОМ. Порівняний аналіз стану реформування системи охорони 
здоров’я в пілотних регіонах України /О.М.Дзюба,  Н.Т.Кучеренко, 
Л.А.Карамзіна //Вісник соціальної гігієни та організації охорони 
здоров’я.–2015.–N1.-С.16-24 

Проведення реформи в охороні здоров'я було започатковане з прийняттям 
Закону України № 3612 від 7 липня 2011 року «Про порядок проведення 
реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, 
Донецькій областях та місті Києві». Цей Закон визначає структурно-
організаційні та правові засади реформування системи охорони здоров'я у 
зазначених регіонах, що дасть змогу: 
- підвищити рівень медичного обслуговування населення, розширити 
можливості щодо його доступності та якості; 
- впровадити нові підходи щодо організації роботи закладів охорони здоров'я в 
пілотних регіонах та їх фінансового забезпечення; 
-підвищити ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для 
фінансового забезпечення системи охорони здоров'я у пілотних регіонах. 



 У Дніпропетровській області більшість ЦПМСД створено у містах, у 
Вінницькій – у сільських районах, що пов'язано із адміністративно-терито-
ріальним устроєм цих областей та існуючими географічними особливостями 
розселення населення.  

Особливістю створення та функціонування ЦПМСД у м. Києві є їх 
господарський статус – у формі комунальних неприбуткових підприємств.       
У інших пілотних регіонах ЦПМСД створені і функціонують як бюджетні 
установи. 

 Кадровий потенціал для надання первинної медичної допомоги (ПМД) у 
пілотних регіонах мав наступні особливості. 

У Дніпропетровській області ПМД надавалася 1537 лікарями, 
укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами становила 
74,1%. 
У містах у ЦПМСД працювало 1134 лікаря, у сільських районах – 403, 
укомплектованість штатних посад лікарів фізичними особами у містах 
становить 77,0%, у сільських районах – 66,8%. 

Чисельність лікарів загальної практики-сімейних лікарів становила 1226, 
у т.ч. у містах – 853, сільських районах – 373. Укомплектованість штатних 
посад лікарів загальної практики-сімейних лікарів (ЛЗП-СЛ) фізичними 
особами в області становить 76,0%, у т.ч. у містах – 80,3%, сільських районах 
– 67,8%. 

У Вінницькій області ПМД надавалася 953 лікарями, укомплектованість 
штатних посад лікарів фізичними особами становила 79,7%. У містах у 
ЦПМСД працювало 573 лікарі, у сільських районах – 380, укомплектованість 
штатних посад лікарів фізичними особами у містах становить 89,0%, у 
сільських районах – 69,0%. 

Чисельність лікарів загальної практики-сімейних лікарів становила 832, у 
т.ч. у містах – 470, у сільських районах – 362. Укомплектованість штатних 
посад ЛЗП-СЛ фізичними особами в області становить 79,4%, у т.ч. у містах – 
90,0%, у сільських районах – 68,9%. 

У м. Києві ПМД надавалася 1546 лікарями, укомплектованість штатних 
посад лікарів фізичними особами становить 73,1%. 

Чисельність ЛЗП-СЛ становила 667, укомплектованість штатних посад 
фізичними особами –74,8% . 

Рівень укомплектованості штатних посад лікарів фізичними особами 
найнижчий у м. Києві (73,1%), найвищий – у Вінницькій області (79,7%). 
Лікарів загальної практики-сімейних лікарів – найнижчий у м. Києві (74,8%), 
найвищий –у Вінницькій області (79,4%). 



Аналіз отриманих даних з реформування ПМД у пілотних областях 
засвідчив, що намітилися певні позитивні зрушення щодо кадрового забез-
печення: 
– у Дніпропетровській області чисельність ЛЗП-СЛ зросла з 1068 у 2013 р. до 
1226 у 2014 р., відповідно на 10 тис. населення з 3,2 у 2013 р. до 3,7 у 2014 р.;                    
– у Вінницькій області чисельність ЛЗП-СЛ зросла з 750 у 2013 р. до 832 у                
2014 р., відповідно на 10 тис. населення з 4,63 у 2013 р. до 5,2 у 2014 р.; 
– ум . Києві чисельність ЛЗП-СЛ зросла з 503 у 2013 р. до 667 у 2014 р., 
відповідно на 10 тис. населення з 1,8 у 2013 р. до 2,3 у 2014 р. 

 У Дніпропетровській області ПМД надавалася ЛЗП-СЛ, їх питома вага у 
загальній кількості лікарів, які займаються лікувальною справою, становила 
79,8%, у Вінницькій – 84,7%, у м. Києві – 43,2%. 

Первинна медична допомога у Дніпропетровській області надавалася 
ЛЗП-СЛ 79,8% населення; у Вінницькій – 93,0%, у м. Києві – 51,9% населення, 
тобто рівень охоплення цим видом медичної допомоги найвищий у 
Вінницькій області, найнижчий – ум .  Києві. 

Аналіз рівня навантаження на лікарів, які надавали ПМД, засвідчив, що у 
всіх пілотних регіонах фактичне навантаження в розрахунку на одного лікаря 
(фізичну особу) перевищувало нормативні показники, як у містах, так і у 
сільських районах, особливо це стосувалося дільничних терапевтів (особливо 
в містах Дніпропетровської області – відповідно 3682). Найнижчі рівні наван-
таження на дільничних педіатрів спостерігалися у містах та сільських районах 
Вінницької області – відповідно 853 та 704 осіб.  

Рівень навантаження на одного ЛЗП-СЛ становив: 
 – у Дніпропетровській області - 2050 осіб у містах, у сільських районах – 2133 
осіб; 
–у Вінницькій області – 1562 особи у містах; у сільських районах – 2183 осіб; 
–  ум .  Києві – 2504 осіб. 

Щодо забезпеченості первинної ланки молодшими медичними 
працівниками, то найбільшу чисельність фізичних осіб молодших медичних 
працівників з медичною освітою, які надавали ПМД, зафіксовано у 
Дніпропетровській області (3051 особа). 

Найвищі показники укомплектованості фізичними особами штатних 
посад молодших медичних працівників з медичною освітою, які надають 
ПМД, були у Вінницькій (95,5%), найнижчі – у м. Києві (68,3%) та 
Дніпропетровській області (81,6%). 

Рівні укомплектованість молодшими медичними працівниками з 
медичною освітою, які надають ПМД, штатних посад найвищі у Дніпропет-
ровській та Вінницькій областях (92,7% і 93,6% відповідно), у м. Києві на 



рівні 82,7%. За даними моніторингу, величина показника у містах та сільських 
районах Дніпропетровської та Вінницької областей практично однакова. 

Співвідношення штатних посад лікарів ПМСД до штатних посад 
молодших працівників з медичною освітою у закладах ПМСД найвище у 
Вінницькій області (1:2,6), у Дніпропетровський на рівні 1:1,6, у м. Києві 
1:0,66. 

У Вінницькій області найвищий показник молодших медичних 
працівників з медичною освітою, які самостійно працювали у структурних 
підрозділах сільської місцевості, – 1074 особи, а у Дніпропетровській області - 
395. 

У сільських районах оснащення ЦПМСД комп'ютерами становить у 
Вінницькій області 98,0%, у Дніпропетровській – 54,4%. Оснащення транс-
портними засобами у м. Києві та Дніпропетровській обл. становить 100%, у 
Вінницький  – 56,5%. Найвищий показник оснащення закладів комп'ютерами у 
містах Вінницької області (100%), найнижчий – ум .  Києві (38,8%). 

Щодо доступності лікарських засобів для сільського населення, у 
звітному році у Дніпропетровській і Вінницькій областях збільшено мережу 
пунктів реалізації лікарських засобів (Дніпропетровська – 93,1%, Вінницька – 
62,0% від загальної чисельності). 

Медична інформаційна система «ЕСКУЛ’ап.» //Главный врач.–2014.–
N10.–С.51–57 

Високоякісне медичне обслуговування та ефективна організація робочого 
часу медичного закладу неможливі без використання автоматизованої системи 
та автоматизації бізнес-процесів лікувально-профілактичного закладу (ЛПЗ). 
Медична інформаційна система (МІС) «ЕСКУЛ'ап» розроблена для 
розв'язання сукупності лікувальних та управлінських задач, що на даний 
момент стоять перед сучасним ЛПЗ та стаціонаром. 

Завдяки використанню системи «ЕСКУЛ'ап» медична, фінансова та інша 
інформація стає доступною для співробітників ЛПЗ в режимі реального часу. 

У Державній науковій установі «Науково-практичний центр практичної 
та профілактичної медицини» Державного управління справами (ДНУ «НПЦ 
ПКМ» ДУС, далі – Центр) з 2012 року розпочато впровадження медичної 
інформаційної системи «ЕСКУЛ'ап», а з 2013 року – удосконалення 
автоматизованих робочих місць в амбулаторно-поліклінічних підрозділах, 
відділеннях стаціонару, станції швидкої медичної допомоги, реєстратурі, 
наукових та освітніх підрозділах, а також підрозділах апарату управління 
Центру. Саме «ЕСКУЛ'ап» виступає робочим інструментом для керівників,  
лікарів та співробітників Центру. 



На даний момент у Центрі встановлено 170 автоматизованих робочих 
місць (АРМ) з системою «ЕСКУЛ'ап», що дає змогу швидко та якісно прово-
дити інформатизацію усього закладу. 

Інтернет-провайдер послуг «Адамант» забезпечує високоефективну 
передачу даних з віддалених робочих місць амбулаторій та пунктів охорони 
здоров'я. 

Повнота та гнучкість медичної інформаційної системи дозволяють ЛПЗ 
значно підвищити доступність та якість надання медичних послуг населенню. 

Основними перевагами МІС «ЕСКУЛ'ап» є: 
1.Функціональна повнота. Можливість повністю автоматизувати роботу 

всіх підрозділів Центру. 
2.Масштабність. Від поліклініки до великого стаціонару – можна створити 

конфігурацію, яка повністю відповідає потребам певного медичного закладу. 
3.Гнучкість та відкритість. Можливість тонкого налаштування системи 

відповідно до спеціалізації певного закладу Нічого зайвого, лише 
найнеобхідніше. 

Що дає впровадження системи «ЕСКУЛ'ап»? 
Єдиний інформаційний простір. Співробітники Центру отримують 

необхідну інформацію в режимі реального часу на екрані монітору 
комп'ютера. Стало можливим створення єдиного розкладу спеціалістів 
Центру, обмін медичними картами пацієнтів та складання об'єднаної звітності. 
Саме така організація інформації значно економить робочий час співро-
бітників, дозволяє швидше приймати обґрунтовані рішення, краще 
контролювати бізнес-процеси та прогнозувати роботу Центру в цілому. 

Ведення електронної історії здоров'я пацієнта. Вся інформація про 
пацієнта та процес надання медичної допомоги з моменту первинної 
реєстрації відображається в його електронній медичній карті (ЕМК), яка 
об'єднує в собі історію здоров'я та амбулаторну карту. Структура електронної 
карти та індивідуальні протоколи, окремі для кожної спеціальності, 
дозволяють лікарям швидко отримувати необхідну інформацію в зручній для 
них формі. В системі є механізми спрощеного введення та перегляду даних, а 
також можливість автоматичного отримання даних з різних приладів: 
лабораторних аналізаторів, апаратів функціональної діагностики. Це значно 
зменшує ризик помилок та знижує затрати часу: лікаря – на заповнення форм, 
пацієнта – на проведення додаткових досліджень. 

Ефективне планування та контроль використання ресурсів. Система 
суттєво полегшує планування та оптимізацію ресурсів Центру – часу спеціа-
лістів, лабораторного та діагностичного обладнання. За допомогою єдиного 
розкладу лікарі самостійно планують час прийому та час досліджень, 



оминаючи реєстратуру, що економить час співробітників Центру та пацієнтів. 
Контроль за використанням часових та матеріальних ресурсів дозволяє 
раціонально організувати роботу усіх спеціалістів та проведення складних 
обстежень. При хорошій організації прийому з'являється змога обслуговувати 
більше пацієнтів та підвищити рівень лікування для кожного з них. 

Миттєва підготовка документів. За допомогою механізму створення 
проектів стандартних документів лікар декількома натисненнями клавіш готує 
звіти, виписки, висновки. Це економить час та дозволяє надати пацієнтам та 
колегам з інших медичних закладів, правильні та красиво оформлені 
документи, що легко читаються. За допомогою багатофункціонального 
генератора звітів спеціалісти можуть отримувати з бази системи необхідні 
статистичні дані, а співробітники статистичного відділу – створювати всі 
основні форми обов'язкової медичної звітності, згідно законодавства, відомчу 
звітність та внутрішні звіти для керівників Центру. Можливий запис медичної 
карти в електронному вигляді (в форматі HTML). Це дозволяє пацієнту у 
випадку необхідності представити лікарям інших медичних закладів екстре-
ний доступ до своїх медичних даних. 

Визначення цінової політики та контроль взаєморозрахунків. 
Система дозволяє автоматично контролювати бізнес-процеси закладу, 
зокрема, взаємодію з контрагентами: страховими компаніями, фондами 
обов'язкового медичного страхування, корпоративними клієнтами. В рамках 
розробки цінової політики співробітниками комерційного відділу можуть 
створювати прейскуранти, формувати пакети послуг, визначати різні види 
умов оплати. Автоматичний контроль проведення цінової політики знижує 
вплив «людського фактору»: вартість послуги та платник визначаються 
програмою відповідно до закладених правил; рахунки для страхових компаній 
формуються автоматично, виходячи зі списку наданих послуг; оплати клієнтів 
реєструються в системі. Передбачене в системі надання додаткових послуг та 
особливих умов обслуговування і оплати стали додатковим плюсом Центру 
для  клієнтів. 

 
Клименко О. Питання професійної класифікації у закладах охорони 
здоров’я / О.Клименко //Практика управління медичним закладом.–
2015.–N10.–С.80–88. 

Керівникам різного рівня часто доводиться вирішувати питання, пов'язані 
з професійною класифікацією працівників закладу охорони здоров'я, зокрема, 
питання розробки штатного розпису, прийняття на роботу, записів до 
трудових книжок, атестації працівників, встановлення посадових окладів 
тощо. Усі вони регулюються нормативно-правовими актами або стандартами, 



які, серед іншого, містять різні професійні категорії. Щоб не помилитися, 
застосовуючи такі категорії, слід добре знати, для чого саме призначені 
відповідні нормативні документи. 

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ 
 Національний класифікатор України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій» (далі — КП) затверджений наказом Державного комітету України з 
питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 р. № 
327 та набрав чинності 1 листопада 2010 року. Згідно з пунктом 2.14 
Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої 
спільним наказом Міністерства  праці України, Міністерства юстиції України 
та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. 
№ 58 (далі— Інструкція), записи про найменування роботи, професії або 
посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та 
службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у КП. 

Крім записів до трудових книжок, КП забезпечує інформаційну 
підтримку у вирішенні таких питань: 
– розрахунки чисельності працівників, облік складу і розподілу кадрів за про-
фесійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової 
потреби в кадрах тощо; 
–систематизація статистичних даних із праці за професійними ознаками; 
–аналіз та підготовка до публікації статистичних даних, а також розробка від-
повідних прогнозів щодо зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепід-
готовки кадрів, що звільняються, тощо; 
–підготовка статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці,  
що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП); 
–контроль та аналіз міжнародної міграції, міжнародного набору та 
працевлаштування громадян.  
Відповідні професійні категорії у КП містяться у формі «професійних  назв 
робіт», які належать до певних професійних угруповань різних ієрархічних 
рівнів класифікації професій з відповідними кодами КП. 
 
Петрашик Ю.М. Забезпеченість  системи охорони здоров’я медичними 
закладами та медперсоналом / Ю.М.Петрашик //Вісник  соціальної гігієни 
та організації охорони  здоров’я України.–2015.–N1.– С.47-51 

Встановлено, що у сфері охорони здоров'я в Україні і світі 
спостерігаються наступні тенденції: зменшення загальної кількості лікарняних 
ліжок при зростанні інтенсивності їх роботи; збільшення кількості 
спеціалізованих відділень; зростання ваги невідкладної медичної 
допомоги.Проведений аналіз дозволяє робити прогноз щодо необхідності тих 



чи інших видів медичних послуг та відповідних змін в організації охорони 
здоров'я.Лікарні та медичні працівники є центральними елементами системи 
охорони здоров'я. Від них залежить рівень доступу до медико-санітарної 
допомоги в цілому та спеціалізованих послуг зокрема. Фахівці лікарень – це 
професійна еліта. Нові методи лікування, технологічні й фармацевтичні 
відкриття запроваджують спочатку в лікарнях, тож останні відіграють 
провідну роль у системі охорони здоров'я. 

Важливе значення мають дані про ресурси, доступні системам охорони 
здоров'я, такі як робоча сила (лікарі, медсестри, акушерки, інші працівники 
охорони здоров'я), інфраструктура (лікарні, лікарняні і психіатричні ліжка), 
медичні технології та прилади (променевої терапії, комп'ютерної томографи, 
мамографії), тому що ця інформація дає владі можливість визначити, як 
найкраще задовольнити потреби населення в охороні здоров'я . 
У дослідженні використано актуальні статистичні дані ВООЗ щодо стану 
охорони здоров'я у країнах світу та показники ресурсів охорони здоров'я в 
Україні, методи статистичного аналізу, синтезу та дедукції для виявлення 
забезпеченості медперсоналом, медичними закладами та 
устаткуванням.Показник забезпеченості лікарняними ліжками певною мірою 
свідчить про доступність стаціонарної медичної допомоги. Джерелом 
статистики забезпеченості лікарняними ліжками переважно є поточна 
адміністративна звітність, але в цих цифрах не завжди враховано приватний 
сектор. Показник забезпеченості психіатричними ліжками дає оцінку 
потенціалу лікування серйозних психічних розладів, які вимагають 
стаціонарної медичної допомоги. 

У таблиці наведені дані щодо забезпеченості країн із різним рівнем 
доходів медичними закладами і медперсоналом; показники забезпеченості 
медперсоналом враховують активних працівників охорони здоров'я, тобто тих, 
які є учасниками ринку праці в охороні здоров'я. Слід зважати на те, що 
наведені дані можуть бути занижені або завищені у випадках, коли неможливо 
визначити, чи входять у цю цифру працівники охорони здоров'я приватного 
сектору та чи є помилки подвійного обліку при працевлаштуванні за 
сумісництвом. 

Із таблиці видно, що середньостатистичні показники забезпеченості 
медичними закладами і медперсоналом переважно вищі у країнах з вищим 
рівнем доходів. Наведені дані свідчать, що кількість лікарів, стоматологічного 
персоналу та психіатричних ліжок в Україні вища, лікарняних ліжок – значно 
вища, навіть за відповідні показники країн із високим рівнем доходів, а 
кількість психіатрів відповідає показникові останніх. Забезпеченість 
сестринським та акушерським персоналом в Україні дещо нижча, ніж у 



країнах із високим рівнем доходів, що, поряд із даними про забезпеченість 
лікарськими кадрами, підтверджує згадані нами тенденції до зростання у 
розвинених країнах частки закладів, що спеціалізуються на сестринському 
догляді. На жаль, дані про середньостатистичний показник кількості лікарень 
неповні,  що робить неможливим їх порівняння. 

Забезпеченість медичними закладами і медперсоналом у країнах    із 
різним рівнем доходів (на 10000 населення) 
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Україна 35,3 76,0 6,8 0,4 1,0 0,4 90 9,4 
Країни з низьким рівнем доходів 2,4 5,4 0,3 0,5 <0,05 0,8 21 0,2 
Країни з доходами, нижчими за 
середні 

7,8 17,8 1,2 4,2 0,1 – 10 0,6 

Країни з доходами, вищими за 
середні 

15,5 25,3 - 3,1 0,2 – 32 2,2 

Крайни з високим рівнем доходів 29,4 86,9 5,8 8,4 1,0 – 54 8,3 

У Європі  протягом останніх десятиліть  лікарні  зазнали значних змін. 
Одні фактори зменшили тривалість перебування  хворого у лікарні, інші її 
збільшили. Важливу роль відіграє старіння населення, тому що старші люді 
лягають у лікарню частіше і на довше. 

ЯковенкоІ.В.Методологічно-правовіоснови та особливості 
загальнообов’язкового державного страхування /І.В.Яковенко//Главный 
врач.–2014.–N12.–С.48–53 

Обов'язкове медичне страхування – в тих рамках, які визначені 
законодавством України, можна розглядати як систему фінансового 
забезпечення витрат населення України, що можуть бути понесені на 
лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію у разі хвороби, нещасного 
випадку, а також в обумовлених законодавством ситуаціях догляду за 
хворими.  Таке фінансове забезпечення здійснюється за рахунок грошових 
фондів,що формуються шляхом сплати страхових внесків роботодавцями та 
громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом. 

Метою запровадження обов'язкового медичного страхування є: 
–збереження та зміцнення здоров'я населення, продовження періоду 

активного довголіття і тривалості життя людей; 



–створення правових, економічних та управлінських механізмів реалізації 
конституційних прав громадян України на охорону здоров'я, медичну допо-
могу та медичне страхування; 

–забезпечення гарантованого рівня надання безоплатної кваліфікованої 
медичної допомоги у визначеному законодавством обсязі; 

–ефективне використання наявних кадрових, фінансових і матеріальних 
ресурсів; 

–солідарна участь держави, роботодавців, територіальних громад та 
окремих юридичних осіб у фінансуванні послуг з надання громадянам 
медичної допомоги. 

В таблиці представлені головні характерні риси системи обов'язкового 
медичного страхування. 

Система, що будується на принципах   медичного       страхування 
Основні риси 

–кошти формуються за рахунок запровадження цільового страхового внеску; 
–запроваджуються договірні відносини у системі охорони здоров’я; 
–розвиток керованої конкуренції серед надавачів медичних послуг; 
–солідарна участь роботодавців та працівників у фінансуванні медичної 
допомоги ; 
–заклади охорони  здоров’я отримують кошти відповідно до обсягів та якості 
наданої медичної допомоги. 

 
Обов'язкове медичне страхування не представлене в світі якоюсь єдиною 

моделлю, як, наприклад, Болонська система в освіті. Кожна країна, яка 
запроваджувала обов'язкове страхування формує свою власну модель. Частина 
країн взагалі не запроваджували і не планують запроваджувати обов'язкове 
медичне страхування (приблизно половина країн Європи). В них діє бюджетна 
система фінансування охорони здоров'я та дуже потужна сфера платних 
послуг та добровільного медичного страхування. 

Ті, країни, які мають медичне страхування, перед формуванням своєї 
моделі повинні отримати відповідь на ряд наріжних питань. 

Перше – це ступінь охоплення населення країни. Тут можливі наступні 
варіанти: 

–все населення без винятку; 
–за винятком дітей до 18 років; 
–за винятком людей похилого віку; 
–за винятком людей із тяжкими хронічними хворобами; 
–тільки та частина населення, за яку платять їх роботодавці. 



Також можливі різні комбінації із цих варіантів. Наприклад, в такій 
розвинутій країні як США із масиву медичного страхування вилучені люди із 
тяжкими хронічними хворобами та люди похилого віку. А у такій уже й 
розвинутій Польщі обов'язковим страхуванням охоплено все населення 
країни. 

Друге – які види медичної допомоги будуть надаватись за рахунок 
страхування: 

–вся медична допомога; 
–без первинної (поліклінічної) допомоги; 
–без хронічних захворювань; 
–без тих видів, що мають здійснюватись за плату (стоматологія, курортна 

реабілітація, інші); 
    –за винятком тієї допомоги, необхідність якої виникла внаслідок 

способу життя хворого, недотримання ним попередніх рекомендацій лікарів; 
– без тяжких захворювань, по яким приймаються окремі бюджетні 

програми. 
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