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ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ  
В УМОВАХ COVID-19

FEATURES OF REMUNERATIONOF PERSONNEL AT HOSPITALS  
IN THE CONDITIONS OF COVID-19

У статті досліджено актуальну нормативну базу в галузі охорони здоров’я в умовах хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Здійснено аналіз середньомісячної заро-
бітної плати за галузями економіки у 2020 р. та січні-жовтні 2021 р., на підставі якого вважає-
мо, що рівень оплати праці працівників у галузі охорони здоров’я нижчий, аніж у середньому 
по галузях економіки. Досліджено рівень заробітної плати лікарів закордоном та в Україні за  
2020 р. Зроблено висновок, що навіть із так званими «ковідними» доплатами рівень оплати праці 
лікарів є набагато нижчим, аніж за кордоном. Розглянуто проєкт постанови Кабінету Міністрів 
України, який має за мету підвищити престижність праці медичних працівників. Уважаємо, що 
це є одним із важливих кроків для поліпшення системи оплати праці в медичній галузі. 

Ключові слова: заробітна плата, медичний заклад, лікарняний персонал, галузь охорони 
здоров’я, COVID-19, оплата праці.

В статье исследована актуальная нормативная база в области здравоохранения в условиях 
болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Осуществлен анализ среднеме-
сячной заработной платы по отраслям экономики в 2020 г. и в январе-октябре 2021 г., на ос-
новании которого считаем, что уровень оплаты труда работников в области здравоохранения 
ниже, чем в среднем по отраслям экономики. Исследован уровень заработной платы врачей 
за границей и в Украине за 2020 г. Сделан вывод, что даже с так называемыми «ковидными» 
доплатами уровень оплаты труда врачей намного ниже, чем за рубежом. Рассмотрен проект 
постановления Кабинета Министров Украины, который имеет целью повысить престижность 
труда медицинских работников. Считаем, что это один из важных шагов для улучшения систе-
мы оплаты труда в медицинской отрасли.

Ключевые слова: заработная плата, медицинское учреждение, больничный персонал,  
отрасль здравоохранения, COVID-19, оплата труда.

Clearly, the issue of decent wages for health workers is a priority today in the world. Salaries of 
doctors in public institutions in our country are the cornerstone of Ukrainian medicine: doctors com-
plain that it is low, and the government promises to increase it. Medical workers in Ukraine receive 
low wages compared to other countries, which is not enough even for basic living needs. There is a 
lot of debate about how health care financing should work in our country. Obviously, the situation 
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needs to change. After the medical reform in our country, any medical institution that has received 
the status of a municipal non-profit enterprise can regulate the salaries of employees at its discretion. 
The formation of a doctor's salary in a state institution begins at the level of bills prescribed by the 
state, and ends with the decisions of the institution's management, because it decides how the hospital 
budget will be distributed. Medical and other workers who are directly involved in the eradication 
of the disease among people on COVID-19, there is a surcharge to the salary of up to 300%. Today, 
the Government of Ukraine has prepared a number of regulations on the remuneration of medical 
workers in order to increase the prestige of their work, which is an important step in the future to ad-
dress issues, especially in the context of COVID-19. Thus, raising wages in general and the medical 
sector in particular is a guarantee of improving the general welfare of the population, gross domestic 
product, average life expectancy, reducing migration of Ukrainians, but at the same time you can see 
the other side of the coin – rising unemployment, inflation, consumer prices, low the level of purchas-
ing power of the population, etc. It is possible to overcome the negative consequences only if the 
Government of Ukraine will consistently and gradually pursue its policies in the financial, political, 
economic, social, external and other spheres. It is clear that this is a long-term process that requires a 
lot of time and effort from both the state and society.

Key words: salary, medical institution, hospital staff, healthcare sector, COVID-19, salary.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. Управління 
медичними закладами в умовах сьогодення – 
чи не найвідповідальніша та найскладніша 
робота. Під час COVID-19 медичний пер-
сонал в Україні знаходиться на передо-
вій боротьби з вірусом. До проблем галузі 
охорони здоров’я за останні роки прикуто, 
напевне, найбільше уваги суспільства та 
влади, однак ситуація залишається невтіш-
ною. Надзвичайно складна робота в умо-
вах COVID-19, брак фінансування та неза-
вершена медична реформа відображаються 
на настроях медичних працівників. І в цей 
складний період керівники медичних закла-
дів повинні знайти такі підходи до управ-
ління персоналом, щоб змотивувати їх на 
подальшу роботу. Тому актуальною постає 
проблема дослідження особливостей управ-
лінської праці та зокрема й оплати праці 
в лікарняних закладах в умовах COVID-
19 для розроблення необхідних рекомен-
дацій щодо стійкого збереження робочих 
місць лікарняним персоналом, поліпшення 
умов праці та гідного рівня її оплати.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми і на які спираються автори. 
Дослідженням оплати праці присвятили 
свої роботи чимало науковців, а саме: 
Д.П. Богиня, М.Д. Ведерніков, А.М. Колот, 

Т.А. Костишина, О.А. Дороніна та інші 
вітчизняні та зарубіжні вчені. Досліджен-
ням питань оплати праці саме в галузі охо-
рони здоров’я займаються такі науковці, 
як З. Черненко, В. Тесленко, Л. Кемарська, 
М. Шевченко, О. Ігнатко та ін.

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвячу-
ється стаття. Система управлінської праці та 
її оплата в галузі охорони здоров’я є дослі-
дженою проблемою, однак умови праці 
лікарняних закладів у період COVID-19 є 
новими, маловивченими, тому потребують 
подальшого розкриття й удосконалення.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є розро-
блення необхідних рекомендацій для стій-
кого збереження робочих місць персоналом, 
поліпшення умов праці та гідного рівня її 
оплати в умовах COVID-19 на підприєм-
ствах галузі охорони здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. Заробітна плата 
лікарняного персоналу в державних устано-
вах – наріжний камінь української медицини: 
постійні обіцянки влади – постійні скарги 
працівників лікарень на її невеликий розмір. 

Згідно із Законом про оплату праці, заро-
бітна плата – це винагорода, обчислена, як 
правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
кодексом роботодавець виплачує працівни-
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кові за виконану ним роботу. Розмір заробітної 
плати залежить від складності та умов вико-
нуваної роботи, професійно-ділових якостей 
працівника, результатів його праці та госпо-
дарської діяльності підприємства. Оплата 
праці працівників установ і організацій, що 
фінансуються з бюджету, здійснюється на 
підставі актів Кабінету Міністрів України в 
межах бюджетних асигнувань [1]. Структуру 
заробітної плати зображено на рис. 1.

Якщо спроєктувати ці положення на 
медицину, то виходить, що заробітна плата – 
це певна сума коштів, яку лікар отримує за 
свою роботу залежно від її складності, а 
кількість цих коштів і складність роботи 
визначає вищий орган виконавчої влади 
України (Кабінет Міністрів України) [2].

Лікарняний персонал в Україні отримує 
низьку заробітну плату, якої не вистачає 
навіть на базові життєві потреби.

Оплату праці медичних працівників здій-
снюють відповідно до Наказу № 308/519 від 
05 жовтня 2005 р. «Про впорядкування умов 
оплати праці працівників закладів охорони 
здоров’я та установ соціального захисту 
населення» [3]. Оплата праці здійснюється 
на основі тарифної системи, що використо-
вується для розподілу робіт залежно від їх 

складності, а працівників – залежно від їхньої 
кваліфікації та за розрядами тарифної сітки 
[3]. У табл. 1 наведено посадові оклади лікар-
няного персоналу за 2020–2022 рр. згідно з 
тарифними розрядами. Ці оклади може бути 
підвищено за рахунок стажу роботи, відпра-
цювань у нічну зміну, доплати за хірургічне 
втручання, за шкідливі умови роботи.

За даними Держкомстату [4] ми дослі-
дили динаміку середньомісячної заробіт-
ної плати штатних працівників за галузями 
економіки за 2020 р. (рис. 2). Для галузі 
охорони здоров’я результат є невтішним. 
Найменшим був рівень заробітної плати в 
галузі тимчасового розміщення та організа-
ції харчування – 6 026 грн, у галузі охорони 
здоров’я – 8 848 грн. Найбільшим є її рівень 
у галузі авіаційного транспорту – 21 685 грн. 
Середній рівень середньомісячної заробіт-
ної плати у цілому по галузях економіки 
становив у 2020 р. 11 591 грн.

За виконання роботи медичними праців-
никами в умовах карантину Наказом МОЗ 
України від 02.04.2020 № 768 затверджено 
Перелік посад медичних та інших праців-
ників, що безпосередньо зайняті у лікві-
дації епідемії та здійсненні заходів із запо-
бігання поширенню гострої респіраторної 

Заробітна плата

Основна заробітна 
плата

Додаткова заробітна 
плата

Інші заохочувальні та 
компенсаційні виплати

Рис. 1. Структура заробітної плати згідно із Законом України «Про оплату праці»

Таблиця 1 
Посадові оклади лікарняного персоналу за 2020–2022 рр.

Тарифний 
розряд

Тарифний 
коефіцієнт

Тарифна ставка (посадовий оклад), грн
2020 р. 2021 р. 2022 р.

9 2,58 3636 3937 4230
10 2,79 3826 4131 4450
11 3 4141 4472 4817
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хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2 та лікуванням пацієнтів 
із випадками гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, яким здійснюється доплата в 
розмірі трьох окладів (тарифних ставок) за 
березень 2020 р. [5].

Відповідно до п. 2 Наказу МОЗ України 
від 02.04.2020 № 768, персональний перелік 
працівників, яким установлюється доплата, 
затверджується керівником відповідного 
закладу охорони здоров’я [5]. 

На засіданні 24 квітня 2020 р. уряд пого-
див розподіл коштів, які підуть на підвищені 
виплати медикам, які лікують хворих на 
COVID-19, та прийняв Постанову КМУ від 
24.04.2020 № 331 «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення державних фінансових 
гарантій медичного обслуговування паці-
єнтів із гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та належної оплати праці 
медичних та інших працівників, які нада-
ють медичну допомогу таким пацієнтам». 
Зазначена Постанова визначає правила та 
умови, за якими медичні працівники, котрі 

залучені до боротьби з COVID-19, отриму-
ють підвищені зарплати у розмірі до 300% 
заробітної плати (посадового окладу (з під-
вищеннями) з урахуванням обов’язкових 
доплат, надбавок) відповідно до законодав-
ства. Ця Постанова набирає чинності зі дня 
її опублікування і застосовується з 1 квітня 
2020 р. та діє у період карантину, встанов-
леного з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронаві-
русом SARS-CoV-2, та протягом 30 кален-
дарних днів після його відміни [6].

Оскільки Постанова була прийнята у квітні 
2020 р., зробимо аналіз того, як змінився 
рівень середньомісячної заробітної плати за 
галузями економіки за січень-жовтень 2021 р. 
за даними Держкомстату (рис. 3) [4].

Із рис. 3 видно, що особливо середній рівень 
заробітної плати в галузі охорони здоров’я не 
змінився порівняно з іншими галузями і ста-
новив 11 294 грн за середньої заробітної плати 
по галузях економіки 13 648 грн. 

Тобто отримання так званих «ковідних» 
доплат до посадового окладу працівників у 
галузі охорони здоров’я не дало можливості 
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Рис. 2. Середньомісячна заробітна плата за галузями економіки у 2020 р.
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отримувати достатній рівень оплати праці 
на рівні з іншими галузями економіки нашої 
держави (рис. 3).

Якщо ж розглядати рівень заробітної 
плати працівників у галузі охорони здоров’я 
в інших державах, то взагалі не йдеться про 
ідентичний рівень.

На рис. 4 пропонуємо розглянути серед-
ній рівень заробітної плати лікарів у 2020 р. 
за кордоном та в Україні (за даними «Плат-
форми для розвитку медицини та науки в 
Україні Іngenius»).

Таким чином, можна зробити висновок, що 
першочерговим завданням у галузі охорони 
здоров’я є знаходження шляхів підвищення 
заробітної плати персоналу з метою їх моти-
вації у шкідливих та важких умовах та гідної 
оплати праці на рівні з іноземними країнами. 

Так, 1 грудня 2021 р. був прийнятий про-
єкт постанови Кабінету Міністрів України 
«Про встановлення надбавки медичним 
працівникам установ, закладів та органі-
зацій галузей бюджетної сфери». Метою 
цієї постанови є підвищення престижності 
праці медичних працівників, таким чином 
стимулюючи і мотивуючи їх до роботи [7]. 

Даний проєкт передбачає встановлення на 
2022 р. надбавки за престижність праці медич-
ним працівникам у розмірі [7]: лікарям та про-
фесіоналам із вищою немедичною освітою, що 
допущені до медичної діяльності в закладах 
охорони здоров’я – до 500%; фахівцям із базо-
вою вищою медичною освітою та неповною 
вищою медичною освітою – до 300%.

Конкретний розмір надбавки встановлю-
ється керівником медичного закладу. Цей 
проєкт є важливим кроком для галузі охорони 
здоров’я і потребує розгляду та затвердження.

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Очевидно, що проблема оплати 
праці медичних працівників сьогодні потре-
бує змін. Влада України постійно контр-
олює це питання і робить очевидні кроки для 
поліпшення ситуації. Ми не можемо дозво-
лити собі сьогодні втрачати важливі медичні 
кадри, які у зв’язку з низькою оплатою та 
важкими умовами праці виїжджають за кор-
дон, тому першочерговим завданням і для 
влади, і для науковців є розроблення ефек-
тивної системи оплати праці медичних пра-
цівників в умовах COVID-19 і в подальшому. 
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