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ВПЛИВ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА ПРАВОВОГО
МЕХАНІЗМУ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Денис O. Новіков, Олег M. Лук’янчиков, Василь O. Микитюк
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна
Вступ. Професійне середовище галузі охорони здоров’я формує значну
кількість ризиків для медичних працівників, що негативно впливає на
ефективність надання медичної допомоги. У галузі охорони здоров’я існує
правовий механізм оплати праці, що компенсує вплив небезпечних факторів для залучення й утримання найкращих фахівців та їх стимулювання
до ефективного виконання обов’язків. Безпосередньо рівень заробітної
плати медичних працівників має бути розрахований, виходячи із розуміння важливості соціальної функції медичних працівників та досягнення
найвищого рівня ефективності їх праці. Тому актуальним є дослідження
взаємозалежності розміру заробітної плати медичних працівників та правового механізму регулювання оплати праці у галузі охорони здоров’я.
Мета. Окреслення впливу рівня заробітної плати та правового механізму її регулювання на ефективність праці медичних працівників.
Матеріали та методи. Матеріали дослідження охоплюють звіти міжнародних організацій, загальносвітові і національні статистичні дані,
колективні договори. Результати дослідження та висновки засновані на
поєднаному використанні теоретичних і емпіричних методів.
Висновки. Правовий механізм регулювання оплати праці медичних
працівників має бути реформований на основі концепції ефективності
праці медичних працівників.
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праці, правові механізми

55

