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ТЕМА 3. ОПЛАТА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

План:  

1. Традиційні форми та системи оплати праці медичних працівників. 

2. Багатофакторна система оплати праці медичних працівників в умовах 

ринку.  
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Критерії витрат праці лікаря визначаються наступним:  

1. Об’ємом роботи, який може бути визначений умовними одиницями 

трудомісткості (УОТ), коли за  1 УОТ приймається об’єм роботи лікаря при 

лікуванні захворювання даної нозологічної форми, прийнятої за одиницю 

(наприклад, об’єм роботи лікаря при накладанні пломби при середньому 

карієсі; при амбулаторних відвідинах кардіолога з лікувально-діагностичною 

метою). 

2. Час, визначений п’ятиденним або шестиденним робочим тижнем 

(наприклад, робочий тиждень – 38,5 годин; при шестиденному робочому 

тижні робочий день лікаря триває 6,5 годин в стаціонарі; при п’ятиденному 

тижні – 7 годин 42 хв.; а для вузьких фахівців робочий тиждень складає 33 

години, робочий день при шестиденному робочому тижні триває 5,5 годин).  

3. Якість роботи, яка відображається в такому понятті, як кваліфікаційна 

категорія (вища, перша, друга, «лікар-фахівець»).  

Враховуючи всі ці зауваження, розглянемо форми і системи оплати праці:  

1. Почасова заробітна плата залежить від кількості відпрацьованого 

часу. Її розрахунок можна зробити шляхом множення годинної тарифної 

ставки на фактично відпрацьований час. Тарифний коефіцієнт низького 

розряду приймається рівним одиниці. Існують дві системи оплати праці в 

почасовій формі: проста почасова система, почасово-преміальна система. 

Почасова форма має той недолік, що у працівника понижений економічний 

стимул до зростання інтенсивності і продуктивності праці. З одного боку, 

нескладно розрахувати тижневу і місячну зарплату, витрати на неї в установі 

охорони здоров’я, а з другого боку, почасова оплата вимагає більшого 
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контролю за працівником, робить необхідним мати персонал контролюючий 

роботу, який теж одержує зарплату, а це підвищує ціну медичної послуги.  

2. Відрядна плата праці вважається більш гнучкою, схема оплати 

припускає оплату або просто за кількість, або за ступінь виконання роботи. 

Системи оплати праці при відрядній формі такі: пряма відрядна, непряма 

відрядна, відрядно-преміальна система, відрядно-прогресивна система, 

акордно-відрядна система, колективна відрядна плата, система посадових 

окладів.  

 При постійній роботі співробітникам надаються додаткові пільги, 

наприклад, оплата лікарняних листів, пенсійне забезпечення; деякі організації 

субсидують обіди і транспортні витрати, укладають договори про медичне 

страхування, оплачують юридичні консультації і т.д.  

Традиційний підхід до надання додаткових пільг полягає в тому, що 

однакові пільги мають працівники одного рівня. Індивідуальна цінність 

додаткових пільг для працівника залежить від таких чинників, як вік, сімейний 

стан, розмір сім’ї і т.д. Окремі організації надають працівнику право вибрати 

у встановлених межах той пакет пільг, який найбільш його влаштовує. Як 

правило, така форма винагороди практикується в недержавному секторі, у 

тому числі і у відповідних структурах охорони здоров’я.  

В бюджетній лікувальній установі працівник користується стандартним 

набором пільг, поширюваних на державний сектор економіки. Початковими 

даними для розрахунку витрат на оплату праці медичною установою є:  

• тарифікаційні списки співробітників, складені за затвердженою формою 

з розбиттям по категоріях персоналу (лікарі, середній, молодший медичний 

персонал, адміністративно-управлінський персонал);  

• нормативний річний фонд робочого часу медичного персоналу.  

В комерційних структурах форми оплати праці вибираються самостійно. 

Проте в даний час охорона здоров’я представлена в основному бюджетними 

лікувально-профілактичними установами. В ЛПУ всі названі системи оплати 

праці орієнтовані на задані бюджетним фінансуванням оплати. Додатковою до 
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бюджетного фінансування оплатою праці є частина прибутку, що йде на 

матеріальне заохочення, економічно обґрунтованими джерелами якої, є платні 

медичні послуги. Додаткові виплати можливі також за рахунок економії фонду 

оплати праці. Ця економія виникає за рахунок неповного комплектування 

штатів, поєднання професій усередині колективу, скорочення співробітників і 

збільшення оплати праці тим, що залишилися, використання засобів інших 

накопичених фондів, як тимчасово вільних грошових коштів. Заохочення 

працівників можливе також вільним часом.  

Сучасна тенденція в розвитку форм і систем оплати праці свідчить про 

відхід від почасової і відрядної форм і широкому вживанні індивідуальної 

заробітної плати. Це стало можливо у зв’язку з переходом до формування 

ринкових умов господарювання. Тому з’явилися системи багаточинної 

заробітної плати, які покликані врахувати не тільки фізичну, але й розумову, і 

нервову енергію медичного працівника – це аналітична оцінка робіт. Вона 

поєднує в собі почасову систему, метод нормування праці, метод його якісної 

оцінки і спосіб професійного відбору працівників. У цьому випадку весь 

трудовий процес розподіляється на ряд чинників, згрупованих в певному 

порядку, а саме, враховується ступінь відповідальності і умови праці, 

включаються і суб’єктивні особові оцінки працівника керівником.  
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Для розрахунку оплати праці при системі аналітичної оцінки робіт 

згрупуємо чинники в таблицю і нарахуємо співробітнику бали. Таку оцінку 

проводить керівник (головний лікар), або атестаційна комісія щорічно, і вони 

можуть ухвалити рішення про перегляд оплати праці співробітника. При 

аналітичній оцінці робіт чистий дохід установи охорони здоров’я, одержаний 

в результаті роботи на платних умовах, розподіляється пропорційно кількості 

набраних балів кожним медичним працівником. Припустимо, що по цій 

системі медсестра набрала 22 бали, лікар – 30 балів, а головний лікар – 47 

балів. Приймемо умовно, що це і є штат ЛПУ, який надає, у тому числі, платні 

медичні послуги. Загальна кількість набраних балів – 99. Припустимо, що 

фонд оплати праці, сформований за допомогою платних медичних послуг, 

склав 9900 грн. Тоді вартість одного балу складе 100 грн. Отже, в цьому 

випадку медсестрі буде нараховане 2200 грн., лікарю – 3000 грн., головному 

лікарю – 4700 грн. Таким чином, сучасні форми оплати праці пов’язані з 
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упровадженням індивідуальної заробітної плати, де основна (постійна) 

частина складає всього 1/3, а змінна – 2/3. Ще одним джерелом доходів є 

система участі в прибутках комерційних медичних структур.  

Світовий досвід свідчить, що 75% підприємців використовують 

нестандартні системи оплати праці, відмовляючись від традиційних почасовій 

і відрядній форм. Проте вітчизняний ринок послуг охорони здоров’я 

знаходиться в становленні, комерційне середовище ще недостатньо розвинене, 

а тому вживання світового досвіду на практиці не має поки повсюдного 

розповсюдження. На даний час лікувально-профілактичні установи, які 

надають часткові платні медичні послуги, використовують в основному 

традиційні форми оплати праці: почасову і відрядну оплату праці і різні їх 

системи. Отримання додаткового доходу медичним працівником у цих умовах 

пов’язано з платними медичними послугами. В ціні кожної медичної послуги, 

по якій би методиці ця ціна не розраховувалася, є елемент витрат у вигляді 

основної заробітної плати. Як правило, основна заробітна плата в собівартості 

медичної послуги складає 32 – 35% в клініках загального профілю і 25% – в 

стоматології. Це процентне співвідношення відображає загальну схему витрат 

з надання медичної допомоги лікувальною установою, тобто кошторис його 

витрат. Вирахувавши з собівартості платних медичних послуг фонду оплати 

праці, його можна розподіляти по прийнятій в ЛПУ методиці (залежно від 

коефіцієнта трудової участі або відповідно до кількості набраних балів) між 

медичними працівниками, що беруть участь в роботі на платній основі, на 

додаток до гарантованого мінімуму, визначеного єдиними трудовими 

стандартами. Проте більш доцільно злити ці засоби до єдиного фонду оплати 

праці і тим самим стимулювати колектив до роботи не тільки на платній 

основі, а й за програмами безкоштовної медичної допомоги. У будь-якому 

випадку оплата праці співробітників буде вище, ніж та, що гарантована 

бюджетними асигнуваннями. Індивідуальний підприємець в особі приватно – 

практикуючого лікаря також одержує дохід за залишковим принципом, тобто 

з обороту (об’єму платних медичних послуг за рік) віднімаються матеріальні 

витрати лікаря, одержаний дохід оподатковується, залишок – лікарю. Якщо 

медичне підприємство стало акціонерним товариством, то рядовий акціонер 

може мати три джерела доходу: заробітну плату, дивіденди і виплати з фонду 

матеріального заохочення. У цілому, вживання стимулюючих систем оплати 

праці вирішує проблему укомплектованості кадрами, знижує потребу в 

сумісництві, покращує ряд якісних показників, внесених в перелік 

коефіцієнтів, що підвищують або знижують заробітну плату медичного 

працівника.  

 

 

 

 

 



5 
 

ТЕМА 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ  

МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ   

План:  

1. Медико-статистичні показники оцінки здоров’я населення.  

2. Економічні показники діяльності ЛПЗ.  

3. Фінансові показники діяльності ЛПЗ.  
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При оцінці здоров’я населення використовуються медико-статистичні 

показники:  

1. Медико-демографічні показники (чисельність населення, склад 

населення за місцем проживання, статі, зросту, соціальним групам, професії, 

сімейному стану, освіті, показники механічного руху населення (міграція), 

показники природного руху населення (зміна чисельності населення в 

результаті дії безпосередньо демографічних явищ).  

2. Показники захворюваності (показник первинної захворюваності, 

показник поширеності хвороб, виявлених і зареєстрованих протягом певного 

календарного терміну (як правило, протягом року) в цілому серед населення і 

окремих віково-статевих, професійних і інших соціальних групах).  

До інших показників захворюваності відносяться: інфекційна 

(епідемічна) захворюваність, захворюваність найважливішими 

неепідемічними захворюваннями (злоякісні новоутворення, психічні 

захворювання, туберкульоз, венеричні захворювання і ін.), госпіталізована 

захворюваність, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, 

професійна захворюваність.  

3. Показники інвалідності (абсолютне число інвалідів, що перебувають на 

обліку в органах соціального захисту населення, а так само її поширеність; 

абсолютне число дітей-інвалідів (до 18 років), які одержують соціальні пенсії 

та її поширеність; структура інвалідності (по віку, причинах, групах); 

первинний вихід на інвалідність).  

4. Показники фізичного розвитку населення дають пряму характеристику 

здоров’я населення (середній ріст, середня вага), показники функціонального 

стану – соматометрічні (наприклад, життєва місткість легенів) і 

стоматоскопічні (розвиток підшкірно-жирової клітковини, вторинних 

статевих ознак).  

5. Показники природного руху населення: народжуваність, смертність, 

дитяча смертність, перинатальна смертність, материнська смертність, 

природний приріст населення, середня тривалість життя.  

В Україні можна виділити чотири групи проблем, що характеризують 

стан здоров’я українського населення:  

• неприродні, насильні причини смерті (вбивства, самогубства, дорожні 

катастрофи, втопи і ін.);  
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• захворювання, обумовлені несприятливими соціально-побутовими 

чинниками (інфекції, туберкульоз; захворювання, які передаються статевим 

шляхом; наркоманія, токсикоманія і ін.);  

• охорона материнства і дитинства (дитяча і материнська смертність, 

хвороби вагітних, аборти, захворюваність дітей і ін.);  

• основні хронічні захворювання (нервово-психічні хвороби, хвороби 

системи кровообігу), а також інвалідність, особливо з дитинства.  

Таким чином, можна виділити наступні основні тенденції динаміки 

здоров’я і медико-демографічних процесів:  

• негативний приріст населення, тобто спад населення – депопуляція;  

• зростання міграційної активності;  

• постаріння населення;  

• зміна віково-статевої структури населення;  

• низький рівень народжуваності;  

• хронізація патології;  

• поява нових форм прояву відомих захворювань і нових хвороб;  

• обваження гострих і хронічних захворювань;  

• високий рівень травм і отруєнь;  

• високий рівень дитячої смертності;  

• збереження високого рівня материнської смертності;  

• зростання смертності від травм і отруєнь;  

• зниження середньої тривалості майбутнього життя;  

• погіршення психічного здоров’я, високий рівень алкоголізації, 

наркоманії;  

• зростання інвалідності;  

• високі економічні втрати, пов’язані з низьким рівнем здоров’я 

населення.  

- 2 - 

Область знань про функціонування установи охорони здоров’я як 

суб’єкта економічних відносин, про раціональне використання обмежених 

ресурсів з метою охорони і поліпшення здоров’я населення, а також 

сукупність економічних процесів, що протікають в медичній установі, 

складають економіку медичної установи. Економічний потенціал ЛПУ 

формується під впливом багатьох чинників – кваліфікації медичних 

працівників, попиту на медичні послуги, організаційно-технічного рівня 

матеріальної бази, потужності медичної установи, динаміки основного і 

оборотного капіталу і т.д. Сукупність ресурсів, що використовуються у 

фінансово-господарській діяльності ЛПУ, і засоби забезпечення виробництва 

послуг охорони здоров’я – це економічні ресурси, які діляться, як відомо, на: 

(1) матеріальні, (2) трудові, інтелектуальні та (3) фінансові.  

Матеріальні ресурси ЛПУ. Матеріальні ресурси як базовий чинник 

всякого виробництва підрозділяються на засоби праці, предмети праці. 

Основні засоби беруть участь у процесі виробництва медичних послуг багато 

разів, зберігають свою натуральну форму, переносять свою вартість на 
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послуги охорони здоров’я частинами. Облік і планування основних фондів 

проводиться в натуральному і грошовому вимірюванні. Основні фонди, 

беручи участь у процесі виробництва тривалий період (не менше 1 року) і 

зберігаючи свою натуральну форму, поступово зношуються. Всі об’єкти 

основних фондів підлягають фізичному і моральному зносу, тобто під впливом 

фізичних сил, технічних і економічних чинників вони поступово втрачають 

свої властивості, стають непридатними і не можуть надалі виконувати свої 

функції. Амортизація – це процес поступового перенесення вартості основних 

виробничих фондів і нематеріальних активів з урахуванням витрат на їх 

придбання, виготовлення або поліпшення відповідно до норм амортизаційних 

відрахувань, встановлених законодавством, на продукцію (послугу), що 

виготовляється з їх допомогою.  

Оборотні кошти включають грошові кошти на рахунках в банку, в цінних 

паперах, в касі, а також у вигляді боргів (дебіторська заборгованість); запаси 

сировини і матеріалів (лікарські засоби і вироби медичного призначення, 

продукти харчування), паливо, комплектуючі вироби, тару, запасні частини і 

т.п. Іншими словами, оборотні кошти можуть бути виражені як в натуральній 

(матеріальної), так і в грошовій (вартісної) формі. Джерелами формування 

оборотних коштів є бюджетні надходження, засоби ОМС і ДМС, статутний 

капітал, прибуток, короткострокові банківські позики, привернуті засоби 

інших організацій.  

Трудові та інтелектуальні ресурси ЛПУ. Розрізняють такі поняття, як 

некваліфікована (проста) і кваліфікована праця, що вимагає спеціальної 

професійної підготовки, знань, умінь і навиків для виконання, як правило, 

складних робіт. Показниками кваліфікації працівників є тарифікаційні 

розряди, категорії, класи, звання. Так, персонал ЛПУ можна кваліфікувати за 

такими ознаками: професія, спеціальність, кваліфікація, посада, звання. 

Професійну придатність медичних працівників оцінюють щодо відповідності 

знань, фізичних і психічних якостей працівника. Набір кадрів, як правило, 

відбувається на основі випробувань і співбесід. До випробувань можна 

віднести: демонстрацію своїх здібностей і оцінку психологічних 

характеристик (таких, як рівень інтелекту, зацікавленість, енергійність, 

відвертість, упевненість у собі, емоційна стійкість, увага до деталей). Про 

рівень кваліфікації можна судити за стажем попередньої роботи, зарплаті, 

характеру освіти, закінченому навчальному закладі. Структура кадрів ЛПУ 

характеризується співвідношенням чисельності різних категорій медичних 

працівників у загальній чисельності персоналу. При розробці посадових 

інструкцій необхідно знати тарифно-кваліфікаційні характеристики по 

посадах працівників охорони здоров’я, це перелік посадових обов’язків і 

умінь, які повинні бути властиві працівнику відповідного розряду.  

До інтелектуальних ресурсів, що використовуються в установах охорони 

здоров’я, можна віднести винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

товарні знаки, фірмові найменування, способи – ноу-хау (що охороняються 
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патентами і правом промислової власності); наукові праці (що охороняються 

авторськими правами).  

З показників економічної ефективності виробничої діяльності найбільш 

часто обчислюються показники загальної або приватної ефективності 

використання окремих видів економічних ресурсів. ЛПУ – складний 

господарський механізм, в ньому одночасно можуть виявлятися сотні медико-

діагностичних послуг, здійснюватися багато лікувально-профілактичних 

заходів, що мають різну економічну ефективність. Суспільна, соціальна 

ефективність діяльності ЛПУ оцінюється не за величиною одержаного 

прибутку, а за ступенем соціальної захищеності пацієнта, доступності 

медичної допомоги.  

- 3 - 

Фінансові ресурси – сукупність грошових коштів (як власних, так і 

привернутих), які знаходяться в господарському обороті і використовуються 

у процесі підприємницької або господарської діяльності. Кругообіг основного 

і оборотного капіталу забезпечують фінанси медичної установи – сукупність 

грошових відносин при формуванні, використанні та накопиченні грошових 

доходів. Господарські засоби медичної установи складаються з активного 

(майно установи) і пасивного капіталу (джерела, за рахунок яких це майно 

отримувалося і формувалося). Активний капітал за складом і функціональній 

ролі майна підрозділяється на основний і оборотний капітал. Пасивний капітал 

як сукупність фінансових ресурсів за приналежністю підрозділяється на 

власний, позиковий і привернутий капітал. Особливу групу економічних 

показників складають показники фінансової діяльності.  

Найбільш часто використовуються такі:  

• прибуток – різниця між доходом і витратами на здійснення діяльності;  

• собівартість вироблюваних послуг – сума витрат на надання певного об’єму 

послуг даного виду;  

• сумарний дохід організації – сума всіх вилучених коштів зі всіх джерел 

надходжень;  

• основні засоби (основні фонди, основний капітал) – вартість в грошовому 

виразі засобів виробництва, що тривало використовуються (землі, будівель, 

устаткування, машин, приладів);  

Для більш глибокого аналізу використовується показники:  

• рентабельність (норма прибутку) – відношення величини прибутку до 

вартості засобів, використаних і затрачуваних організацією для отримання 

прибутку;  

• показник стійкості – відношення позикових засобів до власних, 

характеризує ступінь забезпеченості власними засобами і залежність 

організації від зовнішніх джерел фінансування; чим більше організація 

забезпечена власними засобами, тим вище рівень її фінансової незалежності і 

стійкості;  
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• співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованостей доцільно 

підтримувати більше одиниці, щоб можна перекрити борги кредиторам за 

рахунок тих, що повертаються боржниками.  

Найважливішими фінансовими показниками, що відображають 

діяльність лікувально-профілактичних установ є:  

• коефіцієнт ліквідності;  

• коефіцієнт покриття;  

• коефіцієнт автономії;  

• коефіцієнт маневреності;  

• коефіцієнт фінансової стійкості. 

Коефіцієнт ліквідності – визначається зіставленням самої ліквідної 

частини оборотних коштів, тобто готівки і вкладень у цінні папери, з 

короткочасною заборгованістю ЛПУ. Ліквідність активу – це його здатність 

перетворитися на грошові кошти. Ліквідність балансу – це наявність 

оборотних коштів в розмірі, достатньому для погашення короткострокових 

зобов’язань. Коефіцієнт ліквідності відображає яку частину короткострокової 

заборгованості лікувально-профілактична установа може погасити 

найближчим часом (на день складання балансу).  

 Коефіцієнт покриття характеризує відношення мобільних (оборотних) 

засобів лікувально-профілактичної установи до його короткострокової 

заборгованості, показує платіжну можливість ЛПУ (платоспроможність), 

оцінювану за умови не тільки своєчасних розрахунків з дебіторами і 

сприятливої ситуації в реалізації медичних послуг, а й продажу в разі потреби 

інших елементів матеріальних оборотних коштів. 

 Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу або 

коефіцієнт забезпечення власними засобами) характеризує питому вагу 

власних грошових коштів у підсумковій сумі всіх коштів, авансованих даній 

лікувально-профілактичній установі. Тобто визначає, наскільки дана 

лікувально-профілактична установа незалежна від позикових засобів. Чим 

більші свої засоби має в розпорядженні ЛПУ, тим більше має нагоду вільно 

реагувати на змінну кон’юнктуру ринку медичних послуг.  

 Коефіцієнт маневреності показує показує яка частина власного капіталу 

використовується для фінансування поточної діяльності (тобто вкладена в 

оборотні кошти), а яка частина – капіталізована. Коефіцієнт повинен бути 

достатньо високим. У цьому випадку можна припустити, що керівництво ЛПУ 

проявляє достатню гнучкість у використанні власних засобів.  

Коефіцієнт фінансової стійкості або стабільності (коефіцієнт 

співвідношення власних і залучених засобів) показує співвідношення власних 

і залучених засобів організації. Він дає саму загальну оцінку фінансовій 

стійкості організації.  

 

 

 


