
Думки українців щодо медициниДумки українців щодо медицини

липень 2015

або «хто кому лікар»або «хто кому лікар»



2

+380 44 221-4407   
+380 44 221-4408   
http://ratingpro.org
info@ratingpro.org

Дослідження підготовлено Інформаційно-аналітичним центром «RATING PRO».

в Україні, Соціологічна група «Рейтинг», 06.2015, 2000 респондентів

в країнах ЄС, Eurobarometer, 2014

Використано результати опитувань: 

в країнах світу, International Social Survey Programme, 2012

EUROBAROMETER

в Україні, International Republican Institute (IRI), 03.2015

IRI
The International Republican Institute



езюме

3

 

Серед українців домінують негативні оцінки як щодо існуючого стану 
медичного обслуговування в Україні, так і щодо перспектив розвитку у 
найближчий рік 

Ё 45% опитаних українців оцінили стан свого здоров’я як добре, 38% – 
задовільне, 15% – як слабке. Порівняно з іншими країнами світу, де 
проводилось опитування International Social Survey Programme, 
Україна посідає одне з останніх місць поряд з Росією та 
країнами Азії. Опитування не проводилось в Африці.  

Ё Для порівняння в Канаді, Швеції, Аргентині стан свого здоров’я як 
добре оцінили понад 80%, в США, більшості країн Європи, Австралії, 
Індії – понад 70%. Україна відносно ближча до таких країн як 
Польща, Болгарія, Латвії, Литви, де станом здоров’я задоволені 
понад 60%. 

Ё Лише 10% добре оцінили якість медичного обслуговування в 
Україні – це останнє місце в Європі (порівняння результатів 
опитувань Eurobarometer та Соціологічної групи «Рейтинг»). Для 
порівняння у Польщі, Румунії, Болгарії, Греції добре оцінили свою 
медицину від 20 до 40%. Найкраще оцінили якість медичного 
обслуговування в своїх країнах Швеція, Фінляндія, Німеччина, 
Франція, Велика Британія, Австрія – понад 85%. 

Ё Тільки 4% українців вважають, що якість медичного обслуговування 
в Україні за останні 5 років покращилась, 38% – вважають, що нічого 
не змінилось, а більшість (55%) – погіршилась.  Лише 5% очікують 
покращення впродовж наступного року, водночас, понад третина – 
очікують погіршення. 

Ё Серед обласних центрів України найкраще оцінюють якість послуг 
медичних закладів у Чернівцях, Тернополі, Ужгороді та Харкові, 
найгірше – у Миколаєві, Дніпропетровську та Сумах. 

Разом з тим, безпосередню роботу лікарів оцінюють значно краще, ніж 
стан медицини загалом  

Ё Так, серед тих, хто впродовж минулого року відвідували стаціонар 
державної / комунальної / відомчої лікарні (таких 28%), майже 40% 
оцінили роботу лікарів як добре, поліклініку (таких 64%) – 42%, а ті, 
хто викликав «швидку» (таких 25%) – 67%. тою свого сімейного 
лікаря задоволені дві третини. 

Ё Вочевидь, система охорони здоров’я в Україні має вкрай 
негативний імідж і, швидше за все люди, розділяють персональний 
рівень, де лікарі – «відносно хороші» і загальний – де «погана 
система». Важливо, що люди, які звертались протягом останнього 
року до лікарні, поліклініки, викликали «швидку» і отримали 
позитивний досвід, оцінюють загальний стан речей в медицині 
краще, ніж ті, які не зверталися.  

Ё Серед тих, хто впродовж минулого року відвідували приватний 
медичний заклад (близько 20%),  майже 90% оцінили роботу лікарів 
як добре. 
 

Дослідження показало, що найбільше впливають на негативну оцінку 
робити лікаря відсутність відповідальності за результати лікування та 
вимагання коштів і вони однаково актуальні як для лікарень, так і 
поліклінік 

Ё Серед проблем, з якими зіштовхнулися люди, які перебували на 
лікуванні у стаціонарі лікарні, найбільш поширені відсутність 
елементарних лікарських засобів (44%), застаріле або відсутнє 
обладнання (36%), нав’язування купити певні ліки і у певній аптеці 
(34%), вимагання коштів (30%), відсутність відповідальності лікаря за 
результати лікування (29%), неякісне харчування (29%),
некомфортні умови (28%).  
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Ё Серед проблем, з якими зіштовхнулися люди, які відвідували 
поліклініку, найбільш поширені черги (57%), застаріле або відсутнє 
обладнання (30%), нав’язування купити певні ліки і у певній аптеці 
(24%), численні пере направлення від одного лікаря до іншого (23%), 
відсутність можливості записатися на прийом до лікаря на певну 
годину (21%), відсутність відповідальності лікаря за результати 
лікування (22%).  

Ё Серед проблем, з якими зіштовхнулися люди, які викликали 
«швидку», найбільш поширені швидка занадто довго їхала (21%), 
відсутність у лікарів елементарних лікарських засобів (19%), 
неукомплектованість карети швидкої ношами, обладнанням тощо 
(12%). 

 

Зміни в системі охорони здоров’я – найбільш очікувана реформа 
серед українців  

Ё Як і 5 років тому, охорона здоров'я залишається лідером (74%) за 
запитом на реформи.  

Ё Проте віра (16%) в успішну реалізацію урядом реформи 
медицини зменшилась у 1,5 рази, порівняно з 2010 роком. 46% 
вважають, що система охорони здоров’я в Україні потребує значних 
змін, 42% – повної заміни.  

Ё На думку більшості, сьогодні також потрібні реформи пенсійної 
системи (61%), житлово-комунального господарства (54%), судової 
системи (54%), правоохоронної (53%) і оборони (51%). Крім того, 
необхідно реформувати сільське господарство (56%) та
промисловість (54%).  

Ё З поміж усіх сфер, віра щодо успішності реформ за останні 5 років 
зросла лише щодо оборони та правоохоронної системи. 

 

Якщо два-три роки тому більшість вважали, що в Україні повинна 
залишатися діюча система  безкоштовної медицини, то сьогодні 
більшість (50%) підтримує впровадження страхової медицини і тільки 
третина залишається за діючу безкоштовну 

Ё Попри «ріст» підтримки впровадження страхової медицини, її 
розуміння не змінилося – більшість продовжує вважати, що страхові 
внески за людину повинна сплачувати частково (43%) або повністю 
(29%) держава. Лише кожен п’ятий вважає, що людина повинна 
самостійно страхувати своє здоров’я і за потреби звертатися за 
медичною допомогою.  

Ё Чим вища освіта і доходи респондентів, тим більші розуміння і 
підтримка страхової медицини 

Ё Більшість (76%) вважає, що існуюча система охорони здоров’я в 
Україні є більше платною, ніж безплатною, а повинна бути більше 
безплатною, частково платною (47%) або повністю безплатною 
(34%). Платну медицину підтримують 14%.  

Ё Платну медицину найбільше підтримують на Заході країни. Чим 
вищий рівень освіти респондентів, чим вищі їх доходи, чим 
молодший їх вік, тим більше вони підтримують платну медицину. 
Чоловіки більш лояльні до платної медицини, ніж жінки. 

Протягом минулого року платили лікарям за медичні послуги 29% 
опитаних українців. При цьому, респонденти, які перебували протягом 
останнього року у стаціонарі лікарні, робили це частіше (49%). ніж ті, які 
відвідували поліклініку (37%) 

Ё 17% респондентів матеріально «дякували» за медичні послуги 
добровільно, ще 17% – вказали на те, що була відповідна вимога з 
боку лікаря, з них 5% відмовились, а 12% – заплатили. 

Ё Важливо, що респонденти, які лишилися задоволені роботою лікаря, 
«дякували» за медичні послуги здебільшого добровільно, а ті, що 
були не задоволені – частіше на вимогу лікаря. Хоча і серед них 
майже половина робила це добровільно. 
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Ё Чверть позитивно ставляться до такого явища, як добровільна 
матеріальна «подяка» лікарю за медичні послуги, 29% – скоріше 
негативно, але за деяких ситуацій допускають таку можливість, 
майже 40% ставляться до такого явища цілком негативно і вважають 
таке явище неприпустимим. 

Ё Ті, хто були в лікаря і оцінили його роботу «добре», вдвічі лояльніші 
до матеріальної «подяки», ніж ті, хто оцінив роботу лікаря «погано». 
Таким чином, можна припустити, що при збільшенні якості 
медичної допомоги, підтримка впровадження в Україні платної 
медицини також збільшиться. 

Ё Попри те, що тільки 14% підтримують впровадження платної 
медицини, половина припускають можливість «подяки» лікарю, при 
цьому більшість з них за офіційну плату в касу по прейскуранту або у 
вигляді благодійного внеску (хто скільки зможе). Разом з тим, для 
кожного шостого найбільш прийнятно було б матеріально 
«подякувати» безпосередньо лікарю. 

Ё Що цікаво, найбільше підтримують впровадження платної медицини 
не ті, хто обирає як форму подяки безпосередню плату лікарю, а ті, 
хто вважає, що плата повинна здійснюватися офіційно, по 
прейскуранту в касу – «так правильно». При цьому, як перші, так і 
другі, в принципі лояльно ставляться до «подяки», при цьому 
безпосередньо платять лікарям частіше саме перші і роблять це 
здебільшого добровільно. Виходить, вони на практиці реалізують 
платну медицину, але мало підтримують, якщо її буде офіційно 
реалізовувати система, оскільки їй не довіряють. Адже вони платять 
за результат і самі його контролюють. Тому, впровадження 
адресності плати лікарю може суттєво розширити коло 
прихильників платної медицини. З іншого боку – це збільшить 
конкуренцію серед лікарів, що підвищить якість послуги, що ще 
розширить коло прихильників. А задоволеність якістю, комфорт і 
ефективний менеджмент повернуть загальну довіру до системи. 

Ё Так, непопулярна на перший погляд реформа може в результаті 
додати популярності. 

 

Серед прибічників вступу України до ЄС, кількість прихильників платної 
медицини втричі вища, ніж серед прибічників Митного союзу, також вдвічі 
вища підтримка страхової медицини. Якщо серед прибічників ЄС за 
повністю безплатну медицину виступають 28%, то серед прибічників 
Митного союзу – 50%. Якщо прибічники ЄС більше виступають за офіційну 
плату в касу, то прибічники Митного союзу – за безпосередню подяку лікарю 
при збережені «безплатної» медицини. При цьому, на практиці, прибічники 
ЄС платять лікарям частіше, ніж прибічники Митного союзу. 

 

Дослідження проведено Інформаційно-аналітичним центром «RATING Pro». 
Використано результати опитувань Eurobarometer, International Social Survey 

Programme,  муніципального опитування International Republican Institute та 
спеціального національного опитування Соціологічної групи «Рейтинг», 
проведеного у червні 2015 року (2000 респондентів) з ініціативи та на 

замовлення RATING Pro. 
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Оцінка сучасного стану медицини

6



7

Самооцінка
стану здоров'я

В цілому, як би Ви оцінили 
стан свого здоров'я?

дуже добре
8%

добре

37%

задовільне
38%

слабке
15%

Вік

18-29 років 30-39 років 40-49 років 50-59 років 60 і старше

22% 33% 45% 53%
31%

67%
16%

81%77% 65%

Матеріальний стан

заможні забезпечені малозабезпечені бідні дуже бідні

31% 35% 44% 36%
62%

26%
72%64% 63% 55%

Стать

чоловіки жінки

46% 40%
58%

Тип поселення

міста села

47% 51% 41%
56%52%



% тих, хто оцінив стан свого здоров’я як добрий

порівняння України з країнами світу

Японія

Україна

Росія

Тайвань

Філіпіни

Китай

Латвія

Польща

Чилі

Болгарія

Литва

Південна
 корея

Індія

Словенія

Німеччина

Мексика

Фінляндія

Словаччина
Чехія

ТуреччинаІспанія

Франція

Норвегія

США 

Австралія

Данія

Хорватія

Ізраїль

Аргентина

ІсландіяКанада

Швейцарія

Ірландія

Швеція

Венесуела

Велика
 Британія

Оцінка стану здоров’я

Країни, де проводилось дане опитування

Дані International Social Survey Programme, 2012

35-56 62-69 70-8570-79 80-87
Опитування 
не проводилося
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порівняння України з країнами ЄвропиДані Євробарометру, 2013

EUROBAROMETER

Країни, де проводилось дане опитування

10 20-41 42-6263-83

% тих, хто добре оцінює якість
 медичного обслуговування в країні

84-97

Іспанія

Франція

Італія

Словенія

Австрія

Чехія

Німеччина
Бельгія

Нідерланди

Велика 
Британія

Ірландія

Данія

Швеція

Фінляндія

Естонія

Латвія

Литва

Польща

Румунія

Болгарія

Греція

Хорватія

Угорщина

Словакія

Люксембург Україна

П
о
р
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л
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Оцінка якості медичного обслуговування
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Зведені
оцінки і очікування

добре погано

Як би Ви загалом оцінили 
якість медичного 

обслуговування в Україні? 82%

10%

78%

82%

79%

87%

покращилась не змінилась

На Вашу думку, якість 
медичного обслуговування 

в Україні за останні 5 років ...

55%

4%

50%

63%

51%

57%

погіршилась

36%

покращиться не зміниться

На Вашу думку, якість 
медичного обслуговування 

в Україні впродовж 
наступного року  ...

37%

5%

25%

43%

36%

42%

погіршиться

42%

Серед українців домінують негативні оцінки 
як щодо існуючого стану медичного 
обслуговування в Україні, так і щодо 
перспектив розвитку у найближчий рік 
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Порівняння оцінок 
медицини загалом 
і оцінок роботи 
лікарів зокрема

стаціонар лікарні 3% 36% 46% 10%

% серед тих, хто звертався по допомогу

поліклініка 1% 41% 43% 6%

«швидка допомога» 9% 58% 25% 5%

28%

64%

25%

Загалом оцінили роботу лікарівЗверталися протягом 
останнього року

Загалом оцінили якість 
медичного обслуговування в Україні

10% 59% 23%

дуже добре добре погано дуже погано

Роботу лікарів оцінюють значно краще, ніж стан медицини загалом. Швидше за все люди 
розділяють персональний рівень, де лікарі – «хороші» і загальний – де «погана система».

Важливо, що люди, які звертались протягом останнього року до лікарні, поліклініки, 
викликали «швидку» і отримали позитивний досвід, оцінюють загальний стан речей 
в медицині краще, ніж ті, які не зверталися.   
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Оцінка рівня
медичних закладів
в обласних центрах
України

Ужгород

Львів

Луцьк

Івано-Франківськ

Чернівці

Тернопіль

Рівне Житомир
Київ

Чернігів
Суми

Харків

Запоріжжя

Дніпропетровськ

Полтава

Черкаси

Вінниця

Хмельницький

Кіровоград

Одеса

Миколаїв

Херсон

IRI The International Republican Institute

У кожному обласному центрі опитано 800 респондентів. 
Дослідження проводилося 03.2016 за підтримки:

За 5-ти бальною шкалою, де 5 – «відмінно», 4 – «добре», 3 – «середньо», 2 – «погано», 1 – «жахливо»
«Оцініть рівень якості послуг медичних закладів у Вашому місті»

Опитування 
не проводилося

Середній бал:
2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4



Проблеми
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Чи перебували Ви або члени Вашої родини 
на лікуванні у стаціонарі державної 

/комунальної/ відомчої лікарні 
протягом останнього року?

Стаціонар

Як би Ви загалом оцінили 
роботу лікарів у стаціонарі лікарні?

28%3% 36% 46% 10%

З якими проблемами Ви або члени Вашої родини 
зіштовхнулися перебуваючи на лікуванні у стаціонарі лікарні?

4

12

12

14

18

22

28

29

29

30

34

36

44

Iнше

Хамство

Неправильний дiагноз

Несвоєчасний дiагноз

Недостатня кiлькiсть мiсць

Вiдсутнiсть ремонтiв у примiщеннях

Некомфортнi умови

Неякiсне харчування

Вiдсутнiсть вiдповiдальностi лікаря за результати лікування 

Вимагання коштiв

Нав'язування купити певні ліки і у певній аптеці

Застарiле або вiдсутнє обладнання

Вiдсутнiсть елементарних лікарських засобів 

% серед тих, хто відвідували протягом останнього року

% серед тих, хто відвідували протягом останнього року

дуже добре добре погано дуже погано

14
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Чи були Ви або члени Вашої родини на 
прийомі у лікаря в державній/

комунальній/ відомчій 
поліклініці протягом 

останнього року?

Поліклініка

Як би Ви загалом оцінили 
роботу лікарів у поліклініці?

1% 41% 43% 6%

З якими проблемами Ви або члени Вашої родини 
зіштовхнулися перебуваючи у поліклініці?

3

7

7

8

9

10

15

17

21

22

23

24

30

57

Iнше

Недоступнiсть iнформацiї про години чи місце прийому лікаря 

Несвоєчасний дiагноз

Хамство

Неправильний дiагноз

Вiдсутнiсть лiкаря на робочому мiсцi

Вимагання коштiв

Вiдсутнiсть ремонтiв у примiщеннях

Вiдсутнiсть можливостi записатися на прийом до лікаря на певну годину

Вiдсутнiсть вiдповiдальностi лікаря за результати лікування 

Численнi перенаправлення вiд одного лікаря до іншого 

Нав'язування купити певнi лiки i у певній аптеці

Застарiле або вiдсутнє обладнання

Черги

% серед тих, хто відвідували протягом останнього року

% серед тих, хто відвідували протягом останнього року

дуже добре добре погано дуже погано

64%
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Чи викликали Ви або члени Вашої родини 
«швидку медичну допомогу» 

протягом останнього року?

Швидка
допомога

Як би Ви оцінили 
роботу лікарів «швидкої»?

9% 58% 25% 5%

З якими проблемами зіштовхнулися Ви або 
члени Вашої родини коли викликали «швидку»?

% серед тих, хто викликали протягом останнього року

% серед тих, хто викликали протягом останнього року

2

3

3

4

6

6

8

10

12

19

21

Вiдмова у направленнi швидкої

Вiдмова у госпiталiзацiї хворого каретою «швидкої»

Iнше

Хамство

Вiдсутнiсть вiдповiдальностi лікаря за результати лікування 

Вимагання коштiв

Довго не могли додзвонитися на швидку

Вибiркове ставлення до пацiєнтiв

Неукомплектованiсть карети швидкої ношами, обладнанням тощо

Вiдсутнiсть у лiкарiв швидкої елементарних лікарських засобів

Швидка занадто довго їхала

дуже добре добре погано дуже погано

25%



Чи зверталися Ви або члени Вашої родини 
за медичною допомогою до 

приватного медичного закладу 
протягом останнього року?

Приватний 
медичний
заклад

Як би Ви загалом оцінили 
роботу лікарів приватного 
медичного закладу?

22% 68% 5%

% серед тих, хто відвідував протягом останнього року

Чи маєте Ви свого сімейного лікаря 
(не дільничного терапевта чи 

дільничного педіатра, 
а саме сімейного лікаря)?

Сімейний
лікар

Як би Ви загалом оцінили 
роботу свого сімейного лікаря?

14% 50% 20% 1%

% серед тих, хто має сімейного лікаря

дуже добре добре погано дуже погано

дуже добре добре погано дуже погано

17

22%

19%



Проблеми або дії, які 
частіше призводять до 

іміджевих втрат

18

Черги

73%

аряiк  нл а  ь рт осi бн от чу ос мдi у В м
iсц

i15%

ся нит аа  пс ри ип йаз о i мт  с до ов  ли iл каж ро ям   нь ат  с пi ент ву нс уд  i гоВ динi у

29%

ро г п оiї дц иа ним  р чо и ф мнi i с

ь ц

т ес  i пн рп иу йт ос мод уе  лН iкаря

10%

вiд о сб ута не єл  i ор ба лт ас да нЗ а
н
н
я39%

тi с ло iкн аь рл яа  здi ав  ро еп здi ув л ьь тт асi тн ит  лу iс кд уi вВ ання
37%

 пеи вт ни iп  лу iк к ия  н i н у а пв еу вз ня' iйв  а а

Н птецi

37%

гана нм я и кВ ош

тiв

26%

моне тр iв ь  ут  с пi рн ит мус iщдi еВ н
н
я
х21%

Хамство

14%

асєч но ив йс  де iаН гноз

11%

ильв на ир йп  де iаН гноз

14% нняе  вл iдва  ор дп на он ге о

р  ле iп к аi рн ян  е дл ос  и iнЧ ш
ого

36%

Хамство

19%

тiс  ло iкн аь рл яа  здi ав  ро еп здi ув л ьь тт асi тинт  лу iс кд уi вВ ання

45%

часє но ив йс  де iаН гноз

21%

ильв на ир йп  де iаН гноз

17%

гана ням  и коВ ш

тiв
43%

 пеи вт ни iп  лу iк к ия  н i н у а пв еу вз ня' iйв  а а

Н птецi

44%

вiд о суб та не єл  i ор ба лт ас да нЗ а
н
н
я46%

артн не ихм  е лл iке аь рт сс ьi кн ит ху  с зд аi сВ о
бiвi

53%

ня кт iла ьт кс iо стд ье  мН iсц
ь

25%

е н хс аi рк чя уе вН ання

37%
моне тр iв  ь ут  с пi рн ит мус iщдi еВ н

н
я
х28%

ПОЛІКЛІНІКАЛІКАРНЯ

форм то нк iе  уН мови

39%

Частота згадування проблем серед респондентів, 
які були не задоволені роботою лікарів

Найбільше вплинули на негативну оцінку роботи лікарів:
Відсутність відповідальності лікаря за результати лікування
Вимагання коштів



Реформи в медицині
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2010
2015

Динаміка 
запиту на
реформи і віри
в їх реалізацію

В яких із цих сфер реформи 
сьогодні найбільш необхідні?

В яких із цих сфер реформи 
сьогодні найбільш необхідні?

А в яких із цих сфер Ви очікуєте, 
що уряд доб'ється успіхів у проведенні реформ?

Як і 5 років тому, 
охорона здоров'я залишається
лідером за запитом на реформи.
Проте віра в їх успішну реалізацію
урядом зменшилась у 1,5 рази. 
Поміж усіх сфер зросла 
віра щодо успішності реформ лише 
в обороні та правоохоронній системі

20

17
19

24
25
26
27
28
30
32
35
37
42
42
44
48

54
58
62
66

77

Спорт
Мiжбюджетнi вiдносини

Транспорт
Культура

Наука
Виборча система

Енергетика
Оборона

Мiсцеве самоврядування
Малий та середнiй бiзнес

Екологiя
Правоохоронна система

Податкова система
Судова система

Освiта
Промисловiсть

Пенсiйна система
Житлово-комунальне господарство

Сiльське господарство
Охорона здоров'я

А в яких із цих сфер Ви очікуєте, 
що уряд доб'ється успіхів у проведенні реформ?

9
14
14
16
19

23
24
27
27

37
38

46
51
53
54
54
54
56

61
74

Спорт
Мiжбюджетнi вiдносини

Культура
Наука

Транспорт
Екологiя

Виборча система
Мiсцеве самоврядування
Малий та середнiй бiзнес

Освiта
Податкова система

Енергетика
Оборона

Правоохоронна система
Промисловiсть

Судова система
Житлово-комунальне господарство

Сiльське господарство
Пенсiйна система
Охорона здоров'я

14
17

21
21
22
22
24
24
25
26
26

33
33

Оборона

Правоохоронна система

Житлово-комунальне господарство

Сiльське господарство

Мiсцеве самоврядування

Судова система

Податкова система

Охорона здоров'я

Малий та середнiй бiзнес

Освiта

Енергетика

Промисловiсть

Пенсiйна система

10
12
13
13
13
14
14
15
16

18
19

23
32

Промисловiсть

Сiльське господарство

Освiта

Малий та середнiй бiзнес

Податкова система

Судова система

Пенсiйна система

Житлово-комунальне господарство

Охорона здоров'я

Мiсцеве самоврядування

Правоохоронна система

Енергетика

ОборонаДОВІЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ

Якщо говорити загалом, 
система охорони здоров'я в Україні ...

1
7

46
42

Не потребує змiн

Потребує незначних змiн

Потребує значних змiн

Потребує повної змiни



2012 2013 2015

Динаміка 
підтримки 
і розуміння 
«страхової 
медицини»

Якою повинна бути 
система медичного 

обслуговування в Україні?

Якою повинна бути 
система медичного 

обслуговування в Україні?

Якою повинна бути 
система медичного 

обслуговування в Україні?

47% 38%

діюча система 
безкоштовної 

медицини

страхова 
медицина

49% 37%

діюча система 
безкоштовної 

медицини

страхова 
медицина

діюча система 
безкоштовної 

медицини

страхова 
медицина

29% 50%

Як Ви розумієте 
страхову медицину?

Як Ви розумієте 
страхову медицину?

33%

15%

Страхові внески за людину 
повністю сплачує держава

Частину внесків платить 
людина, частину – держава

Людина самостійно 
страхує своє здоров'я і за потреби 
звертається за медичною допомогою

39%

29%

15%

Страхові внески за людину 
повністю сплачує держава

Частину внесків платить 
людина, частину – держава

Людина самостійно 
страхує своє здоров'я і за потреби 
звертається за медичною допомогою

43%

Попри «ріст» підтримки 
страхової медицини, її 
розуміння не змінилося – 
більшість продовжує 
вважати, що страхові 
внески за людину повинна 
сплачувати частково (43%)
або повністю (29%) 
держава

21

Чим вища освіта і доходи
респондентів, тим більші
розуміння і підтримка
страхової медицини
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Платна 
медицина

Як би Ви охарактеризували існуючу 
систему охорони здоров'я в Україні?

26%

повністю платна
більше платна, 

частково безплатна
повністю безплатна

більше безплатна, 
частково платна

50%

6%
15%

47%

34% 12%
2%

Якою, на Ваш погляд, повинна бути 
система охорони здоров'я в Україні?
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Платна 
медицина

Якою, на Ваш погляд, повинна бути 
система охорони здоров'я в Україні?

19%

14%

12%

10%

Освіта

Матеріальний стан

забезпечені малозабезпечені бідні дуже бідні

Стать

чоловіки жінки

Вік

18-35 років 55 і старше

вища середня спеціальна середня загальна початкова

36-54 років

16% 14% 11% 1%

25% 14% 10% 9%

8%16%17%15% 13%

47%

34%
14%

більше платна повністю безплатна частково платна, але більше безплатна



Виклик швидкої
допомоги

Вакцинація Лабораторні
аналізи

Консультація
сімейного

лікаря

Перебування 
у стаціонарі

Лікування 
у стаціонарі

Харчування
у стаціонарі

Стоматологія

64%

Якими повинні бути наступні послуги в державних чи комунальних медичних закладах?

частково платними, але більше безплатнимиповністю безплатними

18%

63%

22%

56%

26%

54%

29%

54%

30%

50%

27%

48%
33%

81%

13%

69%

18%

35%
33%

27%

 більше або повністю платними

4% 9% 11% 12% 14% 14% 13%
16% 15%

ПологиРентген

69%

Платні
послуги

24
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«Подяка» лікарю

Як Ви ставитесь до такого явища, 
як добровільна матеріальна «подяка» 

лікарю за медичні послуги?

18%
39%

29%

6%

Цілком позитивно, кожна послуга повинна мати свою ціну

Скоріше позитивно, але за умови отримання якісного та ефективного лікування

Скоріше негативно, але за деяких ситуацій я допускаю таку можливість

Цілком негативно, це явище є неприпустими

32%

21%

20%

24%

серед респондентів, які:

були у лікаря і оцінили 
його роботу «добре»

були у лікаря і оцінили
його роботу «погано»

не були протягом 
минулого року у лікаря

32% 18% 24%

серед респондентів, які підтримують:

більше 
платну медицину

частково платну,
 але більше безплатну

повністю 
безплатну

39% 26% 15%

Респонденти, які були в лікаря і оцінили його роботу «добре», вдвічі лояльніші до 
матеріальної «подяки», ніж ті, хто оцінив роботу лікаря «погано». 

Таким чином, можна припустити, що при збільшенні якості медичної допомоги, 
підтримка впровадження в Україні платної медицини також збільшиться.
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«Подяка» лікарю

Який спосіб реалізації «подяки» 
за медичні послуги може бути 
більш прийнятним для Вас?

Офіційна оплата послуги 
по прейскуранту в касу

Благодійний внесок у касу
(хто скільки може)

Безпосередня подяка лікарю

Не прийнятна жодна форма 38%

19%

18%

16%

53%

Попри те, що тільки 14% підтримують впровадження платної медицини, половина припускають можливість 
подяки лікарю, при цьому більшість з них за офіційну плату в касу по прейскуранту або у вигляді 
благодійного внеску. Разом з тим, для кожного шостого найбільш прийнятно було б матеріально 
«подякувати» безпосередньо лікарю.  

Що цікаво, найбільше підтримують впровадження платної медицини не ті, хто обирає безпосередню «подяку» 
лікарю, а ті, хто вважає, що плата повинна здійснюватися офіційно, по прейскуранту в касу – «так правильно».
При цьому, як перші, так і другі лояльно ставляться до «подяки», при цьому безпосередньо платять лікарям 
частіше саме перші і роблять це здебільшого добровільно. Виходить, вони на практиці реалізують платну 
медицину, але мало підтримують, якщо її буде офіційно реалізовувати система, оскільки їй не довіряють. 
Адже вони платять за результат і самі його контролюють. Тому, впровадження адресності плати лікарю може 
суттєво розширити коло прихильників платної медицини. З іншого боку – це збільшить конкуренцію серед
лікарів, що підвищить якість послуги, що ще розширить коло прихильників. А задоволеність якістю, комфорт і
ефективний менеджмент повернуть загальну довіру до системи. 

рівень підтримки впровадження платної медицини серед тих, 
хто вважає прийнятною подяку за медичні послуги у спосіб ...

офіційна плата в касу 
по прейскуранту

благодійний внесок
в касу (хто скільки може)

безпосередня
подяка лікарю

29%
14% 12%

Так, непопулярна на перший погляд реформа може в результаті додати популярності. 
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28%

11%

10%

21%

Чи доводилось Вам протягом останнього 
року робити матеріальну «подяку» 

за медичні послуги?

«Подяка» лікарю

17%

12%

5%

50%

29%

17%

платили
вим

агали 17% респондентів матеріально «дякували» за медичні послуги протягом останнього року і 
робили це добровільно, ще 17% – вказали на те, що була відповідна вимога з боку лікаря, 
з них 5% відмовились, а 12% – заплатили. 

Так, це була добровільна подяка лікарю

Так, це було на вимогу лікаря

Ні, хоча лікар наполягав

Ні, і лікар не наполягав

Таким чином, платили лікарям за медичні послуги 29% опитаних українців.

При цьому, респонденти, які перебували протягом останнього року у стаціонарі лікарні, 
робили це частіше (49%). ніж ті, які відвідували поліклініку (37%). 

серед респондентів, які були в 
стаціонарі і оцінили роботу лікаря:

«добре» «погано»

серед респондентів, які були в 
поліклініці і оцінили роботу лікаря:

«добре» «погано»

32%

14%
3%

24%

27%

7%

26%

11%
2%

18%

21%

9%

Важливо, що респонденти, які лишилися задоволені роботою лікаря, «дякували» за медичні
послуги здебільшого добровільно, а ті, що були не задоволені – частіше на вимогу лікаря. 
Хоча і серед них майже половина робила це добровільно.



Порівняння поглядів на реформи в медицині 
в залежності від зовнішньо-політичних симпатій

Якою повинна бути 
система охорони 

здоров'я в Україні?

підтримують вступ до Євросоюзу підтримують вступ до Митного союзу

більше 
платна

повністю 
безплатна

 частково платна, 
але більше безплатна

більше 
платна

повністю 
безплатна

 частково платна, 
але більше безплатна

20%
48%

28%
50%42%

6%

61%
23%

діюча система 
безкоштовної медицини

страхова 
медицина

35% 42%

діюча система 
безкоштовної медицини

страхова 
медицина

Який спосіб реалізації «подяки» 
за медичні послуги може бути 
більш прийнятним для Вас?

безпосередня 
подяка
лікарю

офіційна 
плата в касу

по прейскуранту

благодійний
внесок
в касу

жоден - 
це явище

неприпустиме

15%

25%
18%

35%

безпосередня 
подяка
лікарю

офіційна 
плата в касу

по прейскуранту

благодійний
внесок
в касу

жоден - 
це явище

неприпустиме

14%

47%

9%

22%

28
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Платна 
медицина

електорати партій:
чим ближче до центру, 

тим більша пітримка
платної медицини

кан  -е  Сш оо лр ідо аП рк но ісл тБ ь20%

3%

ичт нс аі  н пу ам ро тіК я

12%

сьн кая  д па ом зио цр іГ я

24%

боо дв аС

11%

рта іяп   Оа лн еь гл аа  к Ли яд ша кР а

28%

й Си ева ктр оП р 28%

ийн  д Фо рр оа нН т

9%

йні иц йи  з бо лп оО к

21%

опм ома іС ч

13%

ківь щт иа нБ а

більше платна повністю безплатна частково платна, але більше безплатна

Якою, на Ваш погляд, повинна бути система охорони здоров'я в Україні?


