
РЕЗОЛЮЦІЯ
УЧАСНИКІВ ІІ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ З ПИТАНЬ

КАДРОВИХ РЕСУРСІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
«КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ»

џ розгляд проблем впровадження нової моделі інтернатури; 

На цьому шляху потребує негайного вирішення актуальні питання своєчасної 
професіи ̆ноі ̈ орієнтаціі ̈, якісної переддипломної, медичної і фармацевтичної 
освіти вищої, післядипломної освіти та гарантованого працевлаштування 
медичних і фармацевтичних працівників працівників, а також ефективного 
безперервного професійного розвитку медичних працівників за участі 
профільних професійних асоціацій, які працюють в галузі охорони здоров'я.

В ході Форуму відбулись виступи професійних лідерів медичної спільноти, в 
тому числі – членів ГС «Українська федерація професійних медичних об'єднань» 
(далі – ГС УФПМО) та проведено обговорення за напрямами:

џ впровадження нової моделі післядипломної освіти та безперервного 
професійного розвитку працівників охорони здоров'я України;

џ роль медичної сестри в охороні здоров'я: на які зміни варто очікувати?

џ вирішення проблемних питань вищої медичної і фармацевтичної освіти; 

џ забезпечення ефективної взаємодії професійної медичної спільноти, 
центральних органів виконавчої влади та місцевих громад щодо покращення 
якості медичної допомоги, мотивації медичних та фармацевтичних працівників 
до безперервного професійного розвитку (далі – БПР);

џ визначення шляхів вирішення питань ефективного планування та забезпечення 
кадровими ресурсами медичної галузі, в тому числі медичними працівниками з 
немедичною освітою тощо;

џ підтримка медичною спільнотою проекту закону «Про самоврядування 
медичних професій», що запроваджує правові механізми самоврядування 
професії та проекту закону «Про саморегулювання господарської та 
професійної діяльності», який створює законодавчі підстави саморегулювання 
господарської та професійної діяльності самоврядних організацій, в тому числі 
медичних, та делегування їм окремих функцій, які на сьогодні здійснюються 
органами державної влади. 

џ розгляд майбутнього університетських клінік та лікарень в Україні;

Учасники ІІ Міжнародного Форуму з питань кадрових ресурсів охорони 
здоров'я «Кадри вирішують все» відзначають, що  надзвичайно актуальним є 
сприяння піднесенню державної та суспільної значимості професії медика, ії ̈ 
авторитету і престижу, поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім 
верствам населення, а також сприяння створенню та розвитку ефективної системи 
сертифікаціі ̈, ліцензування, атестаціі ̈ професіи ̆них якостеи ̆, знань та вмінь 
медичних працівників. 



3.1.  актуалізовану інформацію щодо дефіциту медичних і фармацевтичних 
працівників в  галузі  охорони здоров 'я  у  розріз і  спеціальностей, 
субспеціальностей, з врахуванням плинності кадрів в галузі охорони здоров'я та 
специфіки регіонів;

1.  Доручити профільним професійним асоціаціям, як уповноваженим 
представникам медичної спільноти в галузі охорони здоров'я, підготувати та 
надати до МОЗ України:

3.4. доручити узагальнення інформації та рекомендацій, наданих МОЗ 
України від ГС УФПМО.

З огляду на вищезазначене, учасники Форуму домовилися вважати 
доцільним, задля вирішення актуальних проблем кадрів, медичної і 
фармацевтичної освіти та безперервного професійного розвитку медичних і 
фармацевтичних працівників, зосередитися на таких завданнях за напрямами: 

МЕДИЧНА І ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА

Визнати провідну експертну роль профільних професійних асоціацій в галузі 
охорони здоров'я в прийнятті обґрунтованих рішень щодо планування й 
розрахунку потреби у медичних і фармацевтичних кадрах; 

3.2. рекомендації щодо орієнтовних напрямів підготовки за відповідними 
спеціальностями у дворічній інтернатурі; 

Рекомендувати залучати представників профільних професійних асоціацій у 
галузі охорони здоров'я як уповноваженних представників медичної спільноти до 
роботи відповідних груп експертів МОЗ України щодо визначення потреби в 
обсягах щорічної підготовки медичних і фармацевтичних працівників за 
державним замовленням, а також підготовки кадрів вищої кваліфікації кандидатів 
(докторів філософії) та докторів наук в галузі знань «Охорона здоров'я» за 
спеціальностями стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної 
діагностики та лікування, медична та психологічна реабілітація, фармація, 
фізична реабілітація, а також інших галузей знань за спеціальностями біологія, 
хімія, прикладна фізика та наноматеріали, статистика, біотехнолоії та 
біоінженерія, біомедична інженерія, менеджмент, економіка, психологія тощо, які 
формують кадровий потенціал вищої кваліфікації у системі охорони здоров'я та 
медичній освіті.

3.3. відповідні рекомендації щодо проведення заходів щодо підвищення 
мотивації до результативної праці та постійного професійного розвитку 
випускників закладів вищої медичної і фармацевтичної освіти, враховуючи 
диференційний підхід щодо гарантії першого робочого місця;



1.5. розвиток державно-приватного партнерства при фінансуванні наукових 
(інноваційних) досліджень в галузі охорони здоров'я;

Залучити фахівців профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я, як уповноваженних представників медичної спільноти, до обговорення 
результатів  Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку медичної освіти в 
Україні на 2019-2021 роки (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 21 серпня 2019р. № 674-р) та визначення необхідності продовжити:

1. Залучити фахівців профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я, як уповноваженних представників медичної спільноти, до 
обговорення результатів реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки (затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р) та 
визначення необхідності продовжити:

1.3. опрацювання питання внесення змін в існуючу нормативно-правову 
базу щодо взаємодії закладів вищої освіти з клінічними базами лікувальних 
установ різних форм власності;

4.3. розробку пропозицій та рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо 
удосконалення моделі фінансування медичної і фармацевтичної освіти, БПР та 
науки.

1.2 опрацювання питання щодо оптимальних організаційно-правових 
форм діяльності  науково-дослідних установ НАМН України при створенні 
університетської лікарні; 

4.2.вивчення питання щодо методології проведення розрахунку вартості 
підготовки студентів за окремими спеціальностями галузі знань "22 Охорона 
здоров'я";

4.4. формування нормативно-правової бази отримання вторинної 
спеціалізації шляхом внесення змін в існуючі накази МОЗ України, а саме: наказ 
МОЗ Україні від 07.12.1998 р. №346 та наказ МОЗ Україні від 22.06.2021 р. 
№1254

4.5. Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України з ініціативою 
приведення початкової заробітної платні науково-педагогічного персоналу до 
рівня заробітної платні лікаря.

1.4. розробку та затвердження «Положення про центри колективного 
користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень в 
галузі охорони здоров'я»;

4.1. розробку та затвердження методики проведення розрахунку потреби у 
кадрах в галузі охорони здоров'я в розрізі спеціальностей, субспеціальностей, з 
врахуванням плинності медичних і фармацевтичних кадрів та специфіки 
регіонів;

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ  КЛІНИКИ

1.1.розробку та затвердження «Положення про університетську лікарню», з 
відповідним пілотним опрацюванням найкращої моделі університетської 
лікарні;



2. Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України з ініціативою 
передбачити у витратах на утримання клінічних баз відшкодування вартості 
комунальних послуг виходячи з обсягів державного замовлення.

3. Доручити ГС УФМПО виступити з ініціативою розпочати дискусію про 
можливі моделі створення та функціонування університетських лікарень на 
додаток до вже існуючих. 

2. Запропонувати профільним професійним асоціаціям в галузі охорони 
здоров'я України, як уповноваженим представникам медичної спільноти, 
долучитися до розробки пропозицій щодо нормативно-правового регулювання 
акредитації/сертифікації клінічних баз для підготовки в інтернатурі лікарів із 
залученням профільних професійних лікарських асоціацій і об'єднань медичних 
працівників для підготовки в інтернатурі.

3. Залучити фахівців профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я, як уповноваженних представників медичної спільноти, до розробки, 
публічного обговорення і презентації медичній спільноті моделі лікарської 
резидентури, а також до розробки нормативно-правових актів стосовно 
проходження лікарської резидентури, в тому числі до підготовки та затвердження 
положення про резидентуру.

ІНТЕРНАТУРА

5. Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України з ініціативою 
приведення форми інтегрованого іспиту КРОК-3 до існуючих європейських 
зразків.

1.6. впровадження рекомендацій щодо розробки програм підвищення 
кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти, які працюють в галузі охорони здоров'я.

4. Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України з ініціативою щодо 
відтермінування введення в дію з «01» січня 2022 року на «01» січня 2023 року 
наказу МОЗ України від 22.06.2021 року № 1254 «Про затвердження положення 
про інтернатуру та вторинну лікарську спеціалізацію» в частині запровадження 
нової форми інтернатури.

1. Запропонувати профільним професійним асоціаціям в галузі охорони 
здоров'я України, як уповноваженим представникам медичної спільноти, 
долучитися до опрацювання проєкту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо підготовки в інтернатурі та БПР медичних та 
фармацевтичних працівників» (реєстр. №6495-1 від 19.01.2022 р.) та надати 
відповідні пропозиції з метою забезпечення дієвого громадського контролю за 
якістю підготовки медичних і фармацевтичних працівників шляхом 
проходження інтернатури за новою моделлю та дворічної резидентури за 
відповідними спеціальностями на базі державних закладів вищої 
(післядипломної) медичної та фармацевтичної освіти, закладів медичної освіти 
та головних науково-дослідних НАМНУ та МОЗ України.



2. ГС УФПМО спільно з профільними професійними асоціаціями в галузі 
охорони здоров'я України, як уповноваженими представниками медичної 
спільноти, забезпечити публічне обговорення пропозиції щодо відпрацьованих 
Рекомендованих річних траєкторій БПР (примірних напрямів навчання) на                
2022 рік з метою урахування при перескладанні та/або валідації заходів, що 
включені до Національного реєстру науково-практичних заходів на 2022 рік.

1. Профільним професійним асоціаціям в галузі охорони здоров'я України 
розробити Рекомендовані траєкторії БПР (примірні напрями навчання) на               
2022 рік з урахуванням тематик, напрямів та видів БПР;

БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 

· вимог до заходів БПР, які  рекомендовані профільними професійними 
асоціаціями в галузі охорони здоров'я відповідно до прийнятих професійною 
спільнотою, принципів БПР;

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України та МОН України з 
ініціативою утворити Групу експертів МОЗ та МОН із залученням провідних 
фахівців-науковців профільних професійних асоціацій в галузі охорони здоров'я 
України, завданням якої буде фаховий аналіз інформації та підготовка експертних 
висновків та пропозицій з урахуванням міжнародного досвіду щодо переліку 
наукових спеціальностей в галузі «Охорона здоров'я» та інших спеціальностей,  
які формують кадровий потенціал вищої кваліфікації у системі охорони здоров'я 
та медичній і фармацевтичній освіті.

3. Запропонувати профільним професійним асоціаціям в галузі охорони 
здоров'я України, як уповноваженим представникам медичної спільноти, 
долучитися до опрацювання та надання Міністерству охорони здоров'я 
України необхідних пропозицій щодо змін до Положення про систему  БПР 
медичних та фармацевтичних працівників, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 14.07.2021 р. №725, в  тому числі щодо:

· вимог залучення лекторів: наявність вченого звання, наукового ступеню, 
вищої категорії; участь у створенні національних настанов, уніфікованих 
протоколів; досвід надання міжнародних рекомендацій і досвід участі в 
міжнародних форумах;

· вимог до роботи платформ (маркет-плейсів) у сфері БПР;
· впровадження електронної системи БПР медичних і фармацевтичних 
працівників.

· вимог до професійної компетентності й досвіду роботи провайдерів;



4. Доручити ГС УФМПО, від імені професійної медичної спільноти, 
виступити перед МОЗ України з ініціативою внести зміни до наказу МОЗ 
України від 28.10.2020 р. № 2455 про створення Групи експертів Міністерства 
охорони здоров'я України із залученням провідних фахівців профільних 
професійних асоціацій в галузі охорони здоров'я (відповідно наказу Міністерства 
охорони здоров'я України від 21.03.2017 № 302 "Про затвердження Положення 
про групи експертів МОЗ України").

5. Визначити завданням Групи експертів (відповідно до п.1 Розділу ІІ та п.2 
Розділу ІІІ наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.03.2017 № 302) 
фаховий аналіз інформації та підготовку експертних висновків, які будуть 
надаватися Адміністратору (відповідно до постанови Кабінету міністрів України 
від 14.07.2021 р. №725), щодо врахування валідності балів БПР, відповідно до 
п.15 та п.17 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 р. №725 щодо 
змісту контенту, рівня доповідачів та порядку проведення освітньо-наукових 
заходів за відповідними спеціальностями, дотримання провайдерами 
відповідних вимог (необхідних для гарантованого зарахування балів БПР п.21), а 
також рівня наукових публікацій у часописах, що видаються під егідою 
профільних професійних асоціацій в галузі охорони здоров'я.

6. Доручити ГС УФПМО, від імені професійної медичної спільноти, 
звернутися до структурних підрозділів з питань охорони здоров'я місцевих 
державних адміністрацій, зібрати пропозиції та опрацювати внесення 
необхідних змін до нормативно-правових актів щодо проходження медичними і 
фармацевтичними працівниками, більш ніж 2 циклів, тематичного 
удосконалення в розрізі забезпечення заходів із запобігання  виникненню нових 
інфекційних хвороб, пандемічних спалахів тощо за відповідними 
спеціальностями та з погодженням із профільними професійними асоціаціями в 
сгалузі охорони здоров'я.

7. Доручити ГС УФМПО, від імені медичної спільноти, виступити перед 
МОЗ України з ініціативою стосовно:

·можливості отримання медичному і фармацевтичному працівнику - автору 
додаткових балів БПР за кожну з наукових публікацій у паперових часописах, що 
видаються під егідою профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я України та офіційних провайдерів БПР; 

·можливості отримання медичному і фармацевтичному працівнику 
додаткових балів БПР на рік за відповідну організаційно-методичну роботу 
протягом 12 місяців на місцях для медичних працівників, які включені до 
переліку експертів за поданням профільних професійних асоціацій в галузі 
охорони здоров'я України за відповідними спеціальностями в закладах МОЗ 
України, НАМНУ, структурних підрозділах з питань охорони здоров'я місцевих 
державних адміністрацій, закладах охорони здоров'я за умови наявності звіту 
про проведену роботу; 



·можливості отримання додаткових балів БПР на рік за відповідну роботу 
для атестації медичних працівників і оцінки якості БПР на місцях для медичних і 
фармацевтичних працівників, які залучені до організаційної роботи 
регіональних осередків профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я України, за умови наявності звіту про проведену роботу. 

8. Залучити фахівців профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я України, як уповноважених представників медичної спільноти, до 
обговорення результатів реалізації Плану заходів з реалізації Стратегії 
розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки (затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 674-р) та 
визначення необхідності продовжити:

8.1. підготовку нормативно-правового акта про затвердження Реєстру 
провайдерів БПР;

8.2. розробку і презентацію моделі фінансування БПР медичних і 
фармацевтичних працівників;

8.3. розробку та доопрацювання механізму нормативно-правового 
регулювання фінансування БПР шляхом впровадження фінансування окремого 
лікаря, в тому числі бюджетного фінансування закладів вищої освіти.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  БПР:  АТЕСТАЦІЯ

  Доручити ГС УФМПО, від імені медичної спільноти, виступити перед 
МОЗ України, НАМНУ, структурними підрозділами з питань охорони здоров'я 
місцевих державних адміністрацій та іншими ЦОВВ, до сфери  управління яких  
належать заклади охорони здоров'я, з ініціативою переглянути склад 
атестаційних комісій (п.9 розділу ІІ Порядку проведення атестації лікарів, 
затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. .№446) та включити до їх 
складу (за відсутності у профільної асоціації, яка буде залучена до роботи 
експертів у складі атестаційних комісій, статусу провайдера БПР) представників 
профільних професійних асоціацій в галузі охорони здоров'я в якості експертів.  

  Доручити ГС УФМПО, від імені медичної спільноти, виступити перед 
МОЗ України з ініціативою спільного доопрацювання нормативно-правових 
підстав залучення профільних професійних асоціацій в галузі охорони здоров'я 
до контролю за якістю контенту БПР. 

Рекомендувати ГС УФПМО опрацювати заходи із забезпечення 
організаційної, технічної, правової допомоги стосовно дотримання вимог п.15 
та п.17 (для гарантованого зарахування балів БПР п.21) Положення про систему 
безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 
працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
14.07.2021 р. №725 для профільних професійних асоціацій в галузі охорони 
здоров'я України, які є членами ГС УФПМО.



Ініціювати створення робочої групи із залученням академічної 
фармацевтичної спільноти, фахівців практичної фармації та представників 
фармацевтичних громадських об'єднань до опрацювання змін до нормативно-
правової бази з питань безперервного професійного розвитку спеціалістів 
фармації, зокрема питань атестації спеціалістів фармації в умовах 
функціонування системи БПР, включення до БПР молодших спеціалістів 
(фахових молодших бакалаврів, молодших бакалаврів, бакалаврів) з 
фармацевтичною освітою; визначення мінімальної щорічної кількості балів для 
спеціалістів фармації; визначення критеріїв нарахування балів БПР для 
спеціалістів фармації.

САМОВРЯДУВАННЯ ПРОФЕСІЇ

2. Доручити ГС УФМПО виступити перед МОЗ України з ініціативою  
проведення широкого соціологічного дослідження серед медичних і 
фармацевтичних працівників, пацієнтських організацій та населення щодо 
актуальних проблем реформи системи охорони здоров'я, медичної і 
фармацевтичної освіти та медичної практики, можливих форм фінансування 
медичної допомоги та розвитку лікарняної мережі й інфраструктури.

3. Доручити ГС УФМПО розробити протягом місяця та передати до МОЗ 
пропозиції відносно Плану реалізації положень та виконання завдань Резолюції 
Форуму.

1. Доручити ГС УФМПО, від імені медичної спільноти, виступити перед 
МОЗ України з ініціативою спільного доопрацювання проекту закону «Про 
самоврядування медичних професій» та підтримки його прийняття Верховною 
Радою, а також підтримки прийняття проекту закону «Про саморегулювання 
господарської та професійної діяльності».

ІІ Міжнародного Форуму медичного персоналу
  «КАДРИ  ВИРІШУЮТЬ  ВСЕ»

27-28 січня 2022 року
м.Київ, Україна

Прийнято учасниками 
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