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Опис Постанови 

  

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 

березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного 

професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я» та затверджується 

Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників (далі - Положення). 

Положення визначає основні засади здійснення безперервного професійного 

розвитку медичних та фармацевтичних працівників, до яких належать: лікарі; провізори; 

медичні спеціалісти, що здобули освіту в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю «Медсестринство» (далі – працівники сфери охорони здоров’я). 

  

Корупціогенні фактори 

  

1. Надмірні дискреційні повноваження 

 



1.1. Відповідно до пункту 16 Положення, юридична особа, яка має намір 

проводити діяльність з організації заходів безперервного професійного розвитку та яка 

планує бути внесена до системи, подає в електронному вигляді заяву, за результатами 

якої вноситься до реєстру». 

Однак Положенням не встановлюється: 

- жодних вимог до подання такої заяви; 

-не визначено орган, до якого вона повинна подаватися; 

- не передбачений строк розгляду заяви та підстави підтвердження або відмови 

внесення інформації до системи, передбачено лише те, що така заява подається в 

електронному вигляді.  

Відсутність чіткої регламентації порядку розгляду вказаної заяви, дає можливість 

суб’єкту владних повноважень довільно обирати варіант своєї поведінки, що свідчить 

про його надмірні дискреційні повноваження. На практиці це може призвести до того, 

що суб’єкт уповноважений на внесення провайдера до реєстру, зможе при розгляді заяви 

діяти на власний розсуд, наприклад, вносити юридичну особу чи відмовляти їй у 

внесенні до реєстру. Вказані недоліки Положення сприяють виникненню корупційних 

ризиків. 

1.2. Відповідно до пункту 14 Положення, підтвердженням безперервного 

професійного розвитку шляхом здобуття інформальної освіти може бути публікація 

статті або огляду в журналі з імпакт-фактором та інша діяльність». 

Відсутність вичерпного переліку форм підтвердження безперервного  

професійного розвитку та вживання конструкції “інша діяльність” без визначення ознак 

такої діяльності, наділяє Адміністратора повноваженнями на власний розсуд визначати 

підпадає та чи інша діяльність під критерії безперервного професійного розвитку при 

нарахуванні  балів, що сприяє виникненню корупційних ризиків. 

 

2. Необгрунтоване використання оціночних понять 

У Положенні вживаються слова, словосполучення та мовні конструкції, які не є 

конкретно визначеними, більше того, не встановлено головних ознак таких понять. 

Використання оціночних понять у цьому випадку є необґрунтованим та може 

призводити до надмірних дискреційних повноважень органів, які будуть тлумачити 

вказані поняття на власний розсуд, самостійно наповнюючи їх змістом. 

 

Наприклад, пунктом 13 Положення визначено, що програма медичного 

стажування полягає в набутті практичного досвіду шляхом безпосереднього виконання 

завдань та обов’язків в рамках відповідної спеціальності під наглядом керівника 

структурного підрозділ закладу охорони здоров’я, в якому проходить стажування. 

Використання конструкції “під наглядом” без конкретного визначення головних 

ознак, у яких полягає такий нагляд, дасть змогу керівнику структурного підрозділу 

закладу охорони здоров’я, самостійно визначати форми нагляду за виконанням завдань 



та обов’язків в рамках відповідної спеціальності фахівця, що сприятиме виникненню 

корупційних ризиків. 

 

Пунктом 19 Положення визначено, що працівникам сфери охорони здоров’я 

нараховуються бали безперервного професійного розвитку за заходи, організовані 

провайдерами які: … затвердили та виконують політику щодо оцінювання зміни в 

знаннях, компетентностях та практичних навичках працівників сфери охорони здоров’я, 

регулярно проводиться оцінювання знань; забезпечують контроль за актуальністю, 

повнотою та відповідністю матеріалу темі навчання; відкрито декларують наявність 

правовідносин із особами, якими здійснюється діяльність з виробництва, оптової та 

роздрібної торгівлі, імпорту лікарських засобів та медичних виробів; забезпечують  

контроль за дотриманням засад доказової медицини під час освітнього процесу; 

здійснюють діяльність відкрито, прозоро і на основі академічної доброчесності».  

Використання зазначених оціночних понять може призвести до їх довільного 

тлумачення та самостійного наповнення їх змістом Адміністратором системи, який на 

власний розсуд зможе реалізовувати забезпечення контролю за дотриманням засад 

доказової медицини під час освітнього процесу, або зможе не нараховувати бали за деякі 

організовані провайдерами заходи, посилаючись, наприклад, на те, що провайдер не 

відкрито декларує наявність певних правовідносин. 

 

Необгрунтовані оціночні поняття також вживаються у пункті 20 Положення, який 

встановлює вимоги до заходів, за які працівникам сфери охорони здоров’я 

нараховуються бали безперервного професійного розвитку. Зокрема визначено:  

1) що захід повинен відповідати вимогам академічної доброчесності, хоча таких 

вимог Положення не встановлює, ба більше, відсутнє посилання на будь-які інші 

НПА, у яких такі вимоги визначені;  

2) що зміст навчальних матеріалів повинен бути науково обґрунтованим, хоча 

ознак які матеріали можуть вважатися науково обґрунтованим, а які ні у 

Положенні не наведено; 

3) що під час проведення заходу провайдером було забезпечено контроль участі 

працівників сфери охорони здоров’я, хоча яким чином такий контроль 

здійснюється Положенням не передбачено. 

Перелічені оціночні поняття у ознаках заходів за які працівникам сфери охорони 

здоров’я нараховуються бали безперервного професійного розвитку, наділятимуть 

надмірними дискреційними повноваженнями відповідні органи, які на власний розсуд 

зможуть визначати який захід відповідає таким ознакам і за нього можна нарахувати 

бали, а який ні, що призведе до порушення прав працівників сфери охорони здоров’я та 

сприятиме виникненню корупційних ризиків. 

 

3. Відсутність чи недоліки конкурентних (тендерних) процедур у сфері 

публічних закупівель. 



Відповідно до абзацу 5 пункту 9 Положення, МОЗ визначає адміністратора 

системи для забезпечення виконання покладених на адміністратора системи функцій. 

Адміністратор системи забезпечує (організовує) технічну підтримку системи, обробку 

та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, 

забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, 

органів державної влади в межах, визначених законодавством.  

Оскільки фінансування безперервного професійного розвитку працівників сфери 

охорони здоров’я здійснюється за рахунок бюджетних коштів, доцільно передбачити 

визначення Адміністратора системи не за рішенням МОЗ, а на підставі процедур, 

визначених у Законі України “Про публічні закупівлі”. Це дозволить запобігти проявам 

корупції у цій сфері та сприятиме розвитку добросовісної конкуренції при визначенні 

Адміністратора системи. 

 

4. Юридична колізія як корупціогенний фактор 

Існує певна неузгодженість між різними пунктами Положення (внутрішня 

колізія), зокрема між пунктом 18 Положення, яким визначено, що “провайдер може 

додатково внести до системи такі відомості…” та пунктом 23 Положення, у якому 

зазначено, що “нарахування балів безперервного професійного розвитку працівникам 

сфери охорони здоров’я не здійснюється, якщо: в системі відсутні відомості, визначені 

пунктом 18 цього Положення…”. Фактично, нарахування балів не здійснюється, якщо в 

системі відсутні відомості, які провайдер може додатково внести до системи. Таким 

чином, внесення визначених пунктом 18 Положення відомостей є підставою 

нарахування балів. Тому, з метою запобігання порушення прав працівників сфери 

охорони здоров’я слід узгодити зазначені пункти Положення та передбачити обов’язок, 

а не можливість провайдера вносити такі відомості. 

У пункті 10 Положення вказано, що до складу персональних даних можуть 

включатися дані, що складають особисте освітнє портфоліо працівника сфери охорони 

здоров’я, та дані, необхідні для ідентифікації працівника. Вказане положення 

суперечить ст. 2 Закону України “Про захист персональних даних” відповідно до якої, 

персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка 

ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Таким чином, дані про 

ідентифікацію працівника є персональними даними. Отже, припис у Положенні про те, 

що такі дані лише можуть включатися до складу персональних суперечить Закону, що 

вказує на зовнішню колізію. 

5. Прогалина як корупціогенний фактор 

У вже згаданому вище пункті 20 Положення визначено, що працівникам сфери 

охорони здоров’я нараховуються бали безперервного професійного розвитку, за заходи, 

які відповідають таким ознакам: … до проведення заходу залучені особи, які не мають 

конфлікту інтересів. Однак, Положенням жодним чином не регулюється питання 

конфлікту інтересів, який може бути присутнім між учасниками заходу. З метою 



запобігання порушення прав працівників сфери охорони здоров’я, а також уникнення 

корупційних ризиків, слід визначити випадки, за яких такий конфлікт інтересів 

присутній та процедуру його врегулювання, або хоча б послатися на інші НПА які 

регулюють вказане питання, наприклад Закон України “Про запобігання корупції”. 

 

Інші зауваження 

  

1) Відповідно до абзацу 2 пункту 8 Положення, порядок проведення атестації 

працівників сфери охорони здоров’я, кількість балів за проходження безперервного 

професійного розвитку, в тому числі за проходження заходів безперервного 

професійного розвитку за межами України, організованими провайдерами інших 

держав, визначається і затверджується Міністерством охорони здоров’я України. 

Вказана норма надає МОЗ можливість безпідставно встановлювати меншу кількість 

балів за проходження безперервного професійного розвитку за межами України. Відтак, 

у Положенні доцільно було б передбачити запобіжник, визначивши, що атестація та 

бали за проходження безперервного професійного розвитку за кордоном прирівнюються 

до атестації та балів за аналогічний професійний розвиток в Україні  та не можуть 

оцінюватися нижче ніж оцінюються атестація, професійний розвиток отримані від 

провайдера в Україні. 

2) По тексту Положення, окрім визначення «працівник сфери охорони здоров’я» 

використовується визначення «фахівець» (п. 2 ч. 13, абз. 4 п. 15, ). Таким чином, варто 

уніфікувати вказані визначення та використовувати термін, який вжитий у преамбулі 

Положення, а саме  «працівник сфери охорони здоров’я». Це ж зауваження стосується і 

термінів «система» та «реєстр», що вживаються по тексту Положення (п. 16). 

3) Пунктом 15 Положення визначено, що у разі дистанційного навчання в режимі 

реального часу присутність учасників може бути підтверджена і вони мають 

можливість подавати свої запитання та відповіді. Вказане положення видається 

нелогічним, адже не визначено яким чином участь учасників може бути підтверджена, 

ким та за яких умов. 

У цьому ж пункті встановлено, що участь у випадку проходження дистанційного 

навчання не в режимі реального часу підтверджується фактом підключення/реєстрації 

працівника сфери охорони здоров`я на онлайн платформі та сертифікатом про 

проходження дистанційного навчання із зазначенням провайдера, теми заходу, кількості 

часу, передбаченого на дистанційне навчання, прізвище та ім’я отримувача сертифіката, 

дати видачі сертифікату та унікального ідентифікатора сертифікату у довільній формі, 

що дозволяє підтвердити провайдеру факт видачі сертифікату працівнику сфери 

охорони здоров’я. Вказане формулювання може призвести до випадків формалізації 

вказаного процесу навчання, коли лише одного факту підключення/реєстрації на 

онлайн платформі буде підставою для отримання відповідного сертифіката та 

нарахування балів, що не відповідає меті безперервного професійного розвитку 

медичних та фармацевтичних працівників. 



4) Відповідно до пункту 26 Положення “фінансування безперервного 

професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я здійснюється за рахунок 

бюджетних коштів...а також за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб та інших не 

заборонених законодавством джерел фінансування». 

При цьому, Положення не визначає частку фінансування за рахунок бюджету і за 

рахунок власних коштів працівників сфери охорони здоров’я. Також, у Положенні 

відсутній механізм контролю за витраченими на професійний розвиток бюджетними 

коштами. Вище вказане може призвести до фінансування професійного розвитку 

виключно власними коштами працівників сфери охорони здоров’я. 


