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Ще однією із особливостей оплати праці 

медичним працівникам є те, що керівникам 

закладів охорони здоров'я і установ соціального 

захисту населення, лікарям та їх заступникам, 

дозволяється вести в закладах, установах, у 

штаті яких вони є, роботу за спеціальністю у 

межах робочого часу за основною посадою з 

виплатою їм до 25 відсотків посадового окладу 

лікаря відповідної спеціальності. 

Зазначена робота керівників закладів охорони 

здоров'я та установ соціального захисту 

населення – лікарів та їх заступників – лікарів 

повинна відображатись у відповідних медичних 

документах. 

Надбавки за тривалість безперервної роботи 

наведено у таблиці 5. 

Заклади (підрозділи) Посади Порядок виплати 

надбавок 

Дільничні лікарні, амбулаторії, у т. ч. 

лінійні на залізничному транспорті та ті, 

що увійшли до складу центрів первинної 

медико-санітарної допомоги або до 

центральних районних, районних та 

міських лікарень, що розташовані в 

сільській місцевості, амбулаторії сімейної 

медицини 

Лікарі - незалежно від 

найменування посади, дільничні 

медичні сестри, зубні лікарі, 

медичні сестри загальної практики 

- сімейної медицини 

Від 3 до 5 років 

безперервної роботи 

- 10 %, від 5 до 7 

років - 20 %, від 7 до 

9 років - 30 %, понад 

9 років - 40 % 

посадового окладу 

Міські поліклініки (підрозділи), у т. ч. 

поліклініки центральних районних, 

районних лікарень сільських районів, 

центральних районних поліклінік, на які в 

разі відсутності ЦРЛ покладені їх функції, 

територіальні медичні об'єднання, центри 

первинної медико-санітарної допомоги 

Завідувачі терапевтичних, 

педіатричних відділень та 

відділень (амбулаторій) сімейної 

медицини, лікарі загальної 

практики, лікарі дільничні 

терапевти та педіатри 

територіальних дільниць та 

дільничні медичні сестри, медичні 

сестри загальної практики - 

сімейної медицини 

З першого року до 3 

років (включно) - 10 

%, від 3 до 5 років - 

20 %, понад 5 років - 

30 % посадового 

окладу 

Медико-санітарні частини, цехові 

лікарські дільниці міських (районних) 

поліклінік (підрозділів) 

Завідувачі терапевтичних, 

педіатричних відділень, лікарі 

загальної практики, лікарі-

терапевти та дільничні медичні 

сестри цехових лікарських 

дільниць, медичні сестри загальної 

практики - сімейної медицини 

Від 3 до 5 років 

безперервної роботи 

- 10 %, понад 5 років 

- 20 % посадового 

окладу   

Пункти (відділення) невідкладної 

медичної допомоги вдома   

Лікар-терапевт, лікар-педіатр, 

фахівці з базовою та неповною 

вищою медичною освітою, водії 

санітарних маши 

Від 3 до 5 років - 10 

%, від 5 до 7 років - 

20 %, понад 7 років - 

30 % посадового 

окладу 

Територіальні поліклініки, поліклініки на 

залізничному, водному та повітряному 

транспорті 

Лікарі загальної практики, лікарі-

терапевти цехових лікарських 

дільниць, дільничні медичні сестри 

цехових лікарських дільниць та 

загальної практики - сімейної 

Від 3 до 5 років - 10 

%, понад 5 років - 20 

% посадового 

окладу 
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медицини 

Поліклінічні заклади (підрозділи) на 

залізничному та водному транспорті, 

заклади охорони здоров'я інших органів 

державної влади (при виконанні функцій з 

надання меддопомоги населенню 

прикріпленої території)   

Завідувачі терапевтичних, 

педіатричних відділень, дільничні 

терапевти, педіатри та дільничні 

медичні сестри територіальних 

дільниць, лікарі загальної практики 

та медичні сестри загальної 

практики - сімейної медицини   

Від 3 до 5 років - 10 

%, від 5 до 7 років - 

20 %, понад 7 років - 

30 % посадового 

окладу 

Таблиця 5 – Перелік закладів, посад, розмірів надбавок за тривалість безперервної роботи та 

порядок їх виплати [2] 

 
Отже, доплати та надбавки виступають 

інструментом диференціації та регулювання 

рівня заробітної плати різних груп і категорій 

працівників залежно від кваліфікаційного рівня, 

складності виконуваних робіт, їх 

відповідальності, а також умов та інтенсивності 

праці, специфічних особливостей підприємства. 

Порівняємо заробітну плату лікаря-

гематолога першої категорії  дільничої лікарні, 

яка становить 3392 грн. (тарифна ставка згідно 

розряду) та заробітну плату цього ж лікаря з 

урахуванням надбавок. 

Для прикладу візьмемо всі найвищі значення 

вищенаведенних у роботі надбавок, то лікар-

гематолог може отримати: 

За завідування відділенням:  

- більше 10 чоловік (20 %) - надбавка 

становить 678,4 грн 

За диплом з відзнакою: 

- підвищується протягом 5 років на 5% - 

надбавка становить 169,6 грн 

Надбавка за вислугу років: 

- понад 20 років (30 %) - надбавка становить 

1017,6 грн 

Надбавка за тривалість безперервної роботи: 

- понад 9 років (40%) - надбавка становить 

1356,8 грн 

Таким чином мінімальна заробітна плата 

початківця лікаря-гематолога може становити 

3392 грн згідно розряду, а досвідченого лікаря – 

максимальна з врахуванням усіх можливих 

надбавок може складати 6615 грн. Різниця 

заробітної плати склала 3223 грн., що вказує на 

те, що держава не піклується про престиж 

професії медичного працівника і оплата праці 

потребує змін. 

Висновки та пропозиції. Оплата праці 

медичних працівників України в 2017 році 

знаходиться на низькому рівні. Підняття 

престижу професії медика і підготовка 

кваліфікованих кадрів – першочергові завдання, 

які потрібно реалізувати для успішного втілення 

в життя ідей реформування медичної галузі. 

Потрібно перейти на конкретне фінансування 

медичних послуг, а не ліжко-днів.  

Щоб досягти рівня ЄС потрібно підвищувати 

оклади хоча б в два-три рази. Лікарям 

доводиться або підробляти на двох-трьох інших 

роботах, або влаштовуватися в приватну клініку, 

що загрожує працездатності державних лікарень. 

Доцільно відмовитися від тарифних сіток, 

щоб зарплати в комунальних лікарнях 

формувалися вільно. Тобто кожен медичний 

працівник домовлявся б з керівництвом 

медзакладу про рівень зарплати, як це 

відбувається в приватних клініках. 

У 2018 році в медичній сфері передбачається: 

- поділ на платні і безкоштовні послуги; 

- оплата за послуги і договірні відносини з 

медичними установами; 

- чіткий обсяг зобов'язань держави щодо 

медичних послуг і ліків; 

- незалежний від постачальників (лікарень, 

місцевої влади, МОЗ) замовник медичних послуг 

- Національна служба здоров'я України; 

- відсутність прив'язки до місця реєстрації; 

- система e-Health, яка визначить, скільки і 

якої лікарні держава повинна заплатити за надані 

послуги пацієнту. 

Тому якщо держава зробить все, що 

планується, престиж професії медичного 

працівника буде відновлено, за свою працю вони 

будуть отримувати гідну заробітну плату. Всі ці 

заходи в перспективі дадуть можливість підняти 

заробітну плату медичним працівникам. 
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Рекуненко И.И., Рудняк А.Д. 

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УКРАИНЕ 

Статья посвящена рассмотрению системы оплаты труда, должностные оклады которой рассчитываются на основе единой 

тарифной сетки. В работе охарактеризованы особенности оплаты труда медицинских работников в Украине, а также 

проблемы государственного обеспечения, связанных с их деятельностью. На основе нормативно-правовых актов раскрыт 

порядок расчета месячного оклада работников. Проанализированы факторы, влияющие на увеличение оплаты труда, 

осуществлен анализ доплат и надбавок, предусмотренных условиями оплаты труда работников медицинской сферы. 

Проведенный сравнительный анализ минимальной заработной платы медицинского работника и максимальной заработной 

платы с учетом всех возможных доплат и надбавок. По результатам исследования были сделаны выводы и предложены методы 

оптимизации оплаты труда медицинских работников в Украине.  

Ключевые слова: медицинский работник, месячный оклад, должностной оклад, единая тарифная сетка, тарифный разряд, 

тарифная ставка, надбавка, оплата труда. 

 

Rekunenko I., Rudnyak A. 

PECULIARITIES OF MEDICARE PAYMENT SYSTEM IN UKRAINE 

The article is devoted to the consideration of the wage system, the official salaries of which are calculated on the basis of a single tariff scale. 

In the paper, features of payment for health workers in Ukraine, as well as problems of state support related to their activities, are 

characterized. On the basis of legal acts revealed the procedure for calculating monthly salary of employees. Analyzed the factors 

influencing the increase in wages. Analyzed bonuses and allowances provided for by the terms of remuneration of medical workers. The 

comparative analysis of the minimum wage of the medical worker and the maximum salary taking into account all possible additional 

payments and extra charges is carried out. Based on the results of the study, conclusions were drawn and methods for optimizing the 

remuneration of medical workers in Ukraine were proposed. 

Key words: medical worker, monthly salary, salary, single tariff net, tariff rate, allowance, wages 
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CHARACTERISTICS SOURCES BASE ON HISTORY OF ANARCHISM IN 

UKRAINE 1903-1914 YEARS 

 
The article deals with features of forming the source base on the history of the anarchist movement in Ukraine 1903-1914 years. Basic 
places of documents were found; archival collections were described. The article examines the impact of anarchist ideology and tactics of 
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