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ЖКГ та тарифи на ЖКГ

Медицина

Відсутність робочих місць

Дороги

Благоустрій та озеленення

Пробелми Екології

Питання безпеки

Корупція і злочинність

Питання транспортної доступності

Проблеми розвитку інфраструктури

Пробелми соціального захисту

Вивезення та сортування сміття

Освіта (будівництво, ремонт садків та шкіл, …

Інше

Важко відповісти

Назвіть 2-3 головні проблеми для вашого міста/громади які 
потребують нагального вирішення? (Active Group, CATI)

У різних опитуваннях різних соціологічних проектів тематика проблем медицини стабільно посідає важливі
місця. А у часи пандемії тема вийшла на перші позиції. Проте до нашого спільного дослідження лікарі
залишались непоміченими, а їх думка – не була почутою.

Основний удар від
пандемії прийняло
місцеве самоврядування,
якби воно не включилось
в боротьбу була б
катастрофа.

За кошти місцевих
бюджетів за перші три
місяці пандемії було
закуплено товарів і
послуг для боротьби з
COVID-19 на суму 2,7
млрд грн, що втричі
більше ніж з державного
бюджету.

Страхування медичних
працівників під час
пандемії COVID-19
здійснюється тільки з
місцевих бюджетів.
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У квітні 2020 та у січні 2021 року АМУ у співпраці дослідницькою компанією «Active Group» та Всеукраїнським
лікарським товариством (ВУЛТ) провела дві хвилі соціологічного дослідження «Охорона здоров’я очима
медиків». Учасники:

Учасники: понад 4 тис. медичних працівників

Форма опитування: анонімне онлайн анкетування

Запитання:

• оцінка ефективності роботи центральної влади щодо боротьби з пандемією;

• оцінка ефективності роботи місцевої влади щодо боротьби з пандемією;

• умови праці та забезпечення всім необхідним медичних працівників;

• оцінка запровадження жорсткого карантину;

• адекватність офіційної статистики щодо захворюваності на коронавірусну хворобу;

• оцінка успішності медичної реформи.
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У порівнянні з даними опитування, проведеного у квітні 2020 року:

• загалом оцінка ефективності дій влади з протидії пандемії COVID-19 зросла, але, на думку медиків,
місцева влада працює ефективніше, ніж центральна;

• умови праці медиків та забезпечення їх засобами захисту покращилися;

• готовність до пандемії медичних закладів та персоналу покращилася.

• 33% опитаних вказують на необхідність більш жорстких обмежень карантинних заходів.

• 30% медиків вважають, що в інформації, яку публікує МОЗ та центральна влада, применшуються ризики і
проблеми коронавірусної хвороби.

• Понад 50% опитаних медиків вважають заходи медичної реформи незадовільними (з квітня 2020 року
показник не змінився)

• 50% лікарів підтримує реформу первинної ланки медицини (сімейні лікарі, амбулаторії сімейної
медицини).
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Точне формулювання запитання:

«Як ви оцінюєте ефективність роботи органів влади щодо боротьби з пандемією

(за п’ятибальною шкалою)?» 

центральної влади щодо 
боротьби з пандемією

місцевої влади щодо боротьби з 
пандемією

1 19,7% 16,9%

2 22,4% 20,0%

3 33,0% 29,6%

4 13,7% 20,0%

5 3,5% 8,2%

важко відповісти 7,8% 5,4%

Середньозважена оцінка 2,55 2,82
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Оцінюючи 
ефективність 
роботи 
центральної 
влади щодо 
боротьби з 
пандемією, 
19,7% медиків 
(кожний п’ятий) 
поставили 1,  
22,4% - 2.
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центральної влади місцевої влади Сумарна оцінка

Квітень 2020 2,1 2,3 4,4

Січень 2021 2,6 2,8 5,4

Як ви оцінюєте ефективність роботи  за п’ятибальною шкалою 
щодо боротьби з пандемією? (середньозважені оцінки)

Середньозважена 
оцінка ефективності 
роботи центральної 
влади склала 2,55, 
місцевої влади –
2,82. У порівнянні з 
результатами 
першого 
опитування оцінки 
зросли: на 0,43 для 
центральної влади 
та на 0,51 для 
місцевої влади.
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готовність 
системи 
охорони 

здоров’я до 
боротьби з 
пандемією

готовність 
вашого 

медичного 
закладу до 
боротьби з 
пандемією

підготовку 
персоналу 

вашого 
медичного 
закладу до 
боротьби з 
пандемією

Сумарна 
оцінка

Квітень 2020 2,0 2,2 2,5 6,6

Січень 2021 2,6 3,2 3,5 9,4

Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою наступні аспекти
(середньозважені оцінки):

Середньозважена 
оцінка готовності 
медичної системи 
до пандемії склала 
2,64. У порівнянні з 
першим 
опитуванням вона 
зросла на 0,67. 
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ПЕРВИННОЇ 
ланки 

медичної 
допомоги

ВТОРИННОЇ 
ланки 

медичної 
допомоги

ЕКСТРЕНОЇ 
(швидкої) 

ланки 
медичної 
допомоги

Сумарна 
оцінка 

реформ

Квітень 2020 17,2% -36,8% -25,1% -44,7%

Січень 2021 22,4% -10,8% -8,6% 3,0%

Як ви оцінюєте наступні реформи:

* Для зручності, у діаграмі представлено зведені
дані – від схвальних відповідей відняли несхвальні

Оцінюючи реформу 
медицини, респонденти 
найвище оцінили 
трансформацію первинної 
ланки медичної 
допомоги. Різниця між 
позитивними та 
негативними оцінками 
«первинки» склала 22,4%. 
Цей показник для реформ 
вторинної та екстреної 
ланок є від’ємним і 
становить -10,8% та -8,6% 
відповідно, тобто 
негативні оцінки 
переважають



Аналіз даних в управлінні

Точне формулювання запитання:

«Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою наступні аспекти?» 

готовність 
системи 
охорони 

здоров’я до 
боротьби з 
пандемією

готовність 
вашого 

медичного 
закладу до 
боротьби з 
пандемією

підготовку 
персоналу 

вашого 
медичного 
закладу до 
боротьби з 
пандемією

1 15,5% 10,9% 7,5%

2 23,0% 15,1% 9,9%

3 37,6% 27,5% 23,1%

4 13,4% 27,7% 32,1%

5 3,7% 14,0% 20,6%

важко відповісти 6,8% 4,9% 6,8%

Середньозважена оцінка 2,64 3,20 3,52
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На 4 та 5 оцінили готовність 

медичного закладу до 

боротьби з пандемією 42% 

медиків, а під час першого 

опитування – 13%. 

Середньозважена оцінка 

склала 3,2, а за підсумками 

першого опитування -2,22.

Оцінюючи готовність 

персоналу медичних 

закладів до боротьби з 

пандемією, 32% 

респондентів поставили 4, 

а середньозважена оцінка 

склала 3,52, що на 1,06 

більше у порівнянні с 

першим опитуванням. 
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Після оприлюднення першої хвилі дослідження мав місце чималий резонанс. Публікації із посиланням на
дослідження з’явились у топ-ЗМІ України. Дослідження обговорювали топ-політики України.
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Підсумки першого опитування АМУ спрямувала Уряду і завдяки цьому було прийнято ряд важливих
рішень Уряду:

• підвищено оплату праці медичних працівників з вересня 2020 року;

• збільшено тарифи на пакети Програми медичних гарантій;

• виділено кошти на забезпечення киснем;

• виділено ресурси для забезпечення засобами індивідуального захисту в школах.

• 2020 рік був найскладнішим для медицини за всі роки незалежності України - стара система охорони
здоров’я вже зламана, а нова ще не створена.

• Медицина знаходиться в кризовому стані. ІІ етап медичної реформи, який мав початись з 1 квітня
2020 року фактично провалився.

• Державний гарантований пакет медичної допомоги введено тільки для первинної медичної
допомоги (І етап медичної реформи).

• Пандемія COVID-19 внесла показала повну неготовність МОЗу та НСЗУ до реалізації ІІ етапу реформи.




