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РІШЕННЯ

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЛІКВІДАЦІЇ ПРИЧИН ПРОБЛЕМИ:

НИЗЬКА МОТИВАЦІЯ: 
дохід лікаря залежатиме 
від його професійного 
розвитку. Пацієнти 
матимуть доступ 
до інформації про 
стан ліцензії лікаря і 
відповідно обиратимуть 
фахівця (принцип «Гроші 
йдуть за пацієнтом»).

НИЗЬКИЙ 
ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ: 
Безвідповідальність 
інституцій (система 
атестації) заміняємо за 
персональний обов’язок 
лікаря дбати про свій 
професійний розвиток 
(система ліцензування).

БЕЗКАРНІСТЬ: на 
відміну від системи 
атестації, система 
ліцензування 
передбачатиме 
можливість 
призупинення / 
анулювання ліцензії. 
Рішення прийматиметься 
незалежним органом, 
що адмініструватиметься 
МОЗ  – Ліцензійною 
Радою.

І КВАРТАЛ
2018 Єдиний кваліфікаційний іспит (І етап)
Прийняття Постанови КМУ «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я»

ІI КВАРТАЛ 2018
Безперервний професійний розвиток (І етап)
Затвердження постановою КМУ Положення про систему безперервного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я

ІІІ-IV КВАРТАЛИ 2018
Підготовка проектів наказів МОЗ для проведення єдиного кваліфікаційного іспиту та здійснення безперервного 
професійного розвитку у 2019 році (І етап)
Прийняття Постанови КМУ про затвердження Концепції реформування лікарської професії (ІІ етап)
Розробка Проекту Закону України «Про ліцензування лікарської професії в Україні» (ІІ етап)

2019
Перехід на врахування балів безперервного професійного розвитку під час здійснення атестації (І етап)
Проведення першого єдиного кваліфікаційного іспиту, складатимуть студенти 3 року навчання (І етап)
Прийняття Закону України «Про ліцензування лікарської професії в Україні» (ІІ етап)
Розробка підзаконних нормативно-правових актів до Закону (ІІ етап)

2020
Початок перехідного періоду для переходу на ліцензування (ІІ етап)

2022
Випуск перших лікарів-магістрів, які здали ЄДКІ (ІІ етап)

2024
Повний перехід на ліцензування (ІІ етап). Перший випуск ілікарів-нтернів за новою системою


