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the Smart City/Region concept is currently facing in the South Bohemian Region (possible 
suggestions and solutions are listed in the SWOT analysis – opportunities):  

+ introducing innovative technologies for citizens 
+ using the Smart concept in a number of different sectors 
+ a number of pilot projects in different areas 
+ improving the quality of life in cities and municipalities 
– financial limitations of cities, municipalities and regions 
– involvement only in large municipalities of the region 
– insufficient awareness of the Smart City/Region concept 
– legislative obstacles 
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Управління промисловим підприємством має за мету забезпечити ефективне і 

планомірне використання усіх технічних, економічних, організаційних і соціальних 
можливостей для досягнення цілей своєї діяльності. В умовах ринкових змін та 
впровадження принципів адаптаційного менеджменту здійснюється перехід від 
традиційних до стратегічних організаційних структур, зорієнтованих на оперативний 
стан та поточну діяльність, в основі яких гнучкість та спрямованість на розвиток. 

Організаційна структура управління (ОСУ) – це логічні взаємовідносини рівнів 
управління та функціональних елементів, побудовані в такій формі, яка дозволяє 
найбільш ефективно досягати цілей підприємства [1]. Сутність же адаптаційних ОСУ 
полягає в можливості легко змінюватися відповідно до стратегічних цілей, завдань, 
задач економії всіх видів ресурсів. 
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Управління складається із сукупності взаємопов’язаних функцій. Реалізації 
кожної з них включає в себе типові елементи управлінського циклу, загальні для усіх 
функцій: прогнозування й регулювання, активізацію та стимулювання, контроль, 
облік та аналіз. 

Відповідно з основною метою діяльності підприємства розробляються цілі для 
кожної підсистеми управління з урахуванням функціональної спрямованості цих 
підсистем. На думку Г. Мінцберга [2] організаційна структура управління може як 
сприяти стратегічному розвитку підприємства, так і гальмувати його.  

При функціональній структурі загальне керівництво здійснюється керівником 
підприємства за допомогою функціональних органів або виконавців. Кожний з 
функціональних керівників несе відповідальність за окремі напрямки роботи 
підприємства (підрозділу).  

За адаптаційного управління при удосконаленні організаційної структури в 
основу необхідно покласти наступні принципи: 

– орієнтування діяльності усіх ланок і органів управління на досягнення мети; 
– чіткий розподіл функцій тих підрозділів, які відповідають за оперативні 

результати, і тих, які працюють на перспективу; 
– оптимізація праці керівництва, що здійснює стратегічне планування; 
– розмежування компетенції на усіх рівнях керівництва; 
– повна міра відповідальності в межах наданих прав. Кожен керівник має 

приймати рішення в межах його компетенцій і нести за них відповідальність; 
– максимальний контроль за мінімальної кількості рівнів керівництва. 
При удосконаленні організаційної структури керування можливі два варіанти: 

об’єднання деяких підрозділів за рахунок ліквідації інших, чи створення нових 
структурних підрозділів. 

Матриця розподілу функцій управління між структурними підрозділами 
підприємства представляє собою таблицю, рядками якої є конкретні функції 
управління виробництвом, а стовпчиками – структурні підрозділи апарату 
управління. На перетині стовпчиків і рядків вказують основні операції управління за 
конкретною функцією, за реалізацію якої відповідає певний структурний підрозділ. 

Поточний план, що є конкретизацією перспективного плану, відображає питання 
комплектування підрозділів необхідними працівниками, їх розподіл і навчання, 
оцінку діяльності і підвищення кваліфікації, контроль за раціональним 
використанням робочого часу і здійснення запланованих заходів щодо роботи з 
кадрами. На підприємстві має практикуватися залучення персоналу до розв’язання 
питань удосконалення виробництва шляхом колегіальної розробки рекомендацій.  

Запропонована система управління удосконалення ОСУ передбачає виконання 
стратегічних та оперативних функцій управління та має на меті встановлення 
проблем, аналіз, прогнозування, оцінку, розробку програм (планів), нормування, 
організацію і координацію, контроль, облік і звітність, інформаційне забезпечення. 

При введенні змін у виробництво і для здійснення контрою за цим процесом на 
підприємстві створюється експертна група, в яку входять провідні фахівці і керівники 
різних структурних підрозділів підприємства. Ця група і визначає ефективність змін. 
Перед впровадженням запропонованих заходів здійснюється експертиза 
передбаченого удосконалення і з урахуванням експертизи ухвалюється рішення. 
Беруться до уваги не тільки прямі витрати, але і результат, віддалений у часі. На 
основі щомісячних зведених звітів робляться найбільш доцільні зміни в процесах, 
нововведеннях і проводиться оцінка їх впливу на досягнення намічених результатів. 
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Отже, у практиці управління актуальною задачею є раціональний розподіл 
функцій управління між керівниками підприємства, функціональними і лінійними 
підрозділами. Для досягнення високих результатів підприємству слід постійно 
аналізувати ступінь відповідності структури управління обраній стратегії із 
використанням таких методів, як структурування цілей, моделювання, 
структурування еволюційних порівнянь, формувати стратегію на основі експертного 
методу, або методу аналогій за врахування структурних та процесних критеріїв. 
Такий підхід може бути використано для визначення майбутніх змін у зовнішніх 
умовах діяльності, технологічної агресивності стратегії підприємства, при 
формуванні пріоритетів її діяльності. 
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У сучасному суспільстві розвиток кожної сфери людської діяльності 

неможливий без ефективного менеджменту. Менеджмент в охороні здоров’я – це 
діяльність, спрямована на підвищення ефективності за допомогою сукупності 
принципів, методів і засобів, які активізують трудову діяльність, інтелект і мотиви 
поведінки, як окремих медичних працівників, так і всього колективу. Охорона 
здоров’я в системі соціально-економічних відносин займає особливе по важливості і 
складності положення, що обумовлено існуючими особливостями об’єкта медичної 
діяльності – людини. Серед цих особливостей в якості головної виділяється 
невизначеність, якою пронизана медична діяльність: невизначеність динаміки 
здоров’я людини та результату медичного втручання.  

Менеджмент в охороні здоров’я – це наука управління, регулювання і контроль 
фінансовими, трудовими та матеріальними ресурсами охорони здоров’я. 

Мета менеджменту в охороні здоров’я – зниження втрат суспільства від 
захворюваності, інвалідності та смертності населення при наявних ресурсах. 

Стосовно до медико-виробничої діяльності поняття «менеджмент» і «менеджер» 
правомірно поширити на наступні процеси та осіб, керуючих цими процесами: 

– управління виробничо-господарською діяльністю державних організацій сфери 
охорони здоров’я, що безпосередньо надають медичні послуги; 

– управління виробничою та ринковою підприємницькою діяльністю 
комерційних організацій охорони здоров’я з боку найманих керуючих, залучених 
власниками. В окремих випадках господар, власник справи, може виконувати і 
функції менеджера; 

– управління медичним персоналом, виконуючим послуги охорони здоров’я. 


