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ПРЕС-РЕЛІЗ 
«Медична реформа в Україні: стан та перспективи реалізації (м. Миколаїв)» 

 
Аудиторія дослідження: медичний персонал КЗ ММР ЦПМСД. 
Методологія дослідження: 
терміни проведення польового етапу дослідження – 27.11-06.12.2017 р.; 
метод збору інформації – анкетне опитування за місце роботи респондентів; 
обсяг вибірки – 420 осіб, вибірка репрезентативна за рівнем кваліфікації медичного 

персоналу; 
похибка репрезентативності дослідження не перевищує 2,1 %. 
 

Рівень поінформованості та джерела інформації про реформи, що відбуваються у сфері 
охорони здоров’я 

 
Таблиця 1 

Чи достатньо Ви поінформовані про реформи, що відбуваються у сфері охорони 
здоров’я? (%, від загального числа опитаних) 

Рівень поінформованості / 
Кваліфікація мед. персоналу 

Вищий 
мед. персонал 

Середній/молодший 
мед. персонал 

Разом 

Так, достатньо 21,6 15,8 17,7 
Хотілось би знати більше 73,5 79,3 77,4 
Зовсім нічого не знаю 3,6 3,4 3,6 
Мені байдуже 1 1,5 1,3 

 

 
Таблиця 2 

Звідки, переважно, Ви отримуєте інформацію про реформи в галузі охорони 
здоров'я? (%, від загального числа опитаних) 

 
Джерела інформації /категорія мед. 

персоналу 
Вищий 

мед. персонал 
Середній/молодший 

мед. персонал 
Разом 

Преса, радіо 12,1 9,9 10,7 
Телебачення 20,2 27,3 24,8 
Мережі Інтернет 21 15,8 17,7 
Офіційний веб-сайт та періодичні 
друковані видання МОЗ України 

8,8 4,3 5,9 

Від колег і знайомих 11,4 15 13,7 
Інформують в установі, в якій 
працюю 

17,6 19,7 19 

Не отримую інформації 0 0,2 0,1 
Переглядаю інформацію в усіх 
перелічених джерелах 

8,8 7,8 8,2 

 
Таблиця 3 

Які заходи поширення інформації про медичну реформу використовувалися у 
Вашому закладі? (%, від загального числа опитаних) 

 
Заходи поширення інформації 

/категорія мед. персоналу 
Вищий 

мед. персонал 
Середній/молодший 

мед. персонал 
Разом 

Розповсюдження буклетів, 
інформаційних матеріалів, плакатів 

17,9 18,8 18,5 

Професійні тренінги, курси підвищення 
кваліфікації 

8,5 13,7 11,9 
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Збори трудового колективу 24,7 27,1 26,3 
Круглі столи, конференції 8,1 6,6 7,1 
Ознайомлення з офіційними 
документами, законодавчими актами на 
офіційному сайті МОЗУ 

19,7 14,9 16,6 

Листи, розпорядження, директиви 
МОЗУ, Обласного управління охорони 
здоров’я, Управління охорони здоров’я 
міської Ради 

15,2 10,5 12,2 

Жодних не проводилося 5,8 7,8 7,1 
 

 
Таблиця 4 

Чи потребуєте Ви додаткового роз’яснення щодо проведення реформи в галузі 
охорони здоров’я? (%, від загального числа опитаних) 

 
Додаткові роз’яснення  

/категорія мед. персоналу 
Вищий 

мед. персонал 
Середній/молодший 

мед. персонал 
Разом 

Так 76,5% 69% 71,5% 
Ні  5,9% 6,9% 6,6% 
Частково 17,6% 23,2% 21,3% 

 
 

Рівень підтримки інновацій 
Таблиця 5 

Якщо Ви ознайомлені з інноваціями в системі охорони здоров’я, в якій мірі Ви 
підтримуєте наступні ініціативи? (%, від загального числа опитаних) 

 
Інновація/ Рівень підтримки 
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Введення безоплатних послуг 
(аналізи, дослідження, ліки) 

77,8 17,6 2,3 1,0 1,3 

Реструктуризація та реорганізація 
медичних закладів 

15,3 20,4 26,2 23,5 14,6 

Відновлення медичних послуг у 
сільській місцевості 

80,7 10,8 2,0 1,3 5,2 

Звернення до вузького спеціаліста 
тільки за направленням сімейного 
лікаря 

29,1 17,6 25,5 24,5 3,3 

Покриття державою медичних 
гарантій 

74,8 14,1 1,6 0,7 8,8 

Відмова від тарифних сіток та 
вільне формування ринку зарплат 

20,7 20,3 18,4 20,7 20,0 

Створення НСЗУ (Національна 
служба здоров’я України) 

21,9 18,6 7,6 21,3 30,6 

Перепідготовка фельдшерів та 
лікарів швидкої, поява нових 
спеціалістів-парамедиків 

12,1 13,4 19,0 46,9 8,5 

Запровадження телемедицини 
(оперативне консультування у 
вузьких спеціалістів) 

13,5 22,4 21,1 31,2 11,8 
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Оцінка можливих наслідків медичної реформи 
 

Таблиця 6 
Якими, на Вашу думку, будуть перші наслідки медичної реформи? 

(%, від загального числа опитаних) 
 

Наслідки /категорія мед. 
персоналу 

Вищий 
мед. персонал 

Середній/молодший 
мед. персонал 

Разом 

Скорочення медичних 
працівників 

16 17 16,7 

Перепідготовка фахівців 7,1 10,2 9,2 
Підвищення 
конкурентоспроможності серед 
працівників  

10,6 8,1 8,9 

Підвищення якості послуг для 
населення 

3,5 3,8 3,7 

Відтік спеціалістів за кордон 16,8 14,7 15,4 
Ефективний розподіл коштів у 
галузі 

2,2 2,6 2,5 

Відновлення якості медичних 
послуг у сільській місцевості 

4,1 4,2 4,2 

Скорочення медичних закладів 14,7 15,2 15 
Нездатність місцевої влади 
ефективно реалізовувати великі 
кошти 

11,4 9,8 10,3 

Забезпечення доступу до 
медичних послуг – зниження їх 
вартості або страхове покриття 
витрат 

3,0 3,4 3,3 

Подолання корупції на всіх 
рівнях у галузі 

1,1 2,5 2,0 

Зміна ставлення суспільства до 
професії лікаря як з боку влади 
(підвищення заробітної плати 
тощо), так і з боку громадян 
(повага, престиж тощо) 

7,1 5,7 6,1 

Жодних з вищезазначеного 0,8 0,3 0,2 
Важко відповісти 1,6 2,1 2,0 
 
 
 
 
Контакти: 
 вул. 1-а Воєнна, 2 (корпус 10-Л, ауд. 10л-323) 
м. Миколаїв, 54003 
тел.: (0512) 76-55-52; (0512) 57-18-00 
093-753-65-83 
E-mail: mksocresearch@gmail.com 
Офіційний сайт: https://chmnu.edu.ua/tsentr-sotsiologichnih-doslidzhen/ 
Соціальні мережі: https://www.facebook.com/mksocresearch/?ref=br_rs 
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