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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. 

 
Список використаних джерел 

1. М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Основы менеджмента; 3-е изд-ие: пер. с англ. 
Москва: Диалектика, 2019. 672 с. 

2. Г. Минцберг, Дж. Б. Куинн, С. Гоша. Стратегический процесс: концепции, 
проблемы, решения. Санкт-Петербург, 2000. 336 с.  

 
DOI: 10.30929/2227-3549.2021.10.13-14  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 
 
Труніна І. М., Сербін Р. А., Чумакова А. Г.  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 
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. 



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
 

14

Управління охороною здоров’я – це менеджмент, об’єктом якого є складна, 
соціотехнічна відкрита динамічна система. Сама специфіка об’єкта робить управління 
ним надзвичайно складним. До основних особливостей управління охороною 
здоров’я відносять: 

– відповідальність прийнятих рішень, від яких залежить життя і здоров’я 
людини; 

– труднощі, а іноді і неможливість передбачення віддалених наслідків; 
– труднощі, а іноді і неможливість виправлення невірних рішень. 
Завдання управління охороною здоров’я – це  досягнення мети шляхом 

підвищення якості лікувально-профілактичних заходів та раціонального 
використання ресурсів охорони здоров’я. В охороні здоров’я та медичній діяльності, 
управління орієнтоване на виробництво, розподіл, обіг, споживання медичних товарів 
і послуг, учасників цих процесів (персонал та організації,  що здійснюють охорону 
здоров’я) і пацієнтів – споживачів послуг. 

Медична діяльність є досить специфічною частиною невиробничої сфери, а 
медична послуга кардинально відрізняється від будь-якої іншої, але застосування 
теорії класичного менеджменту в охороні здоров’я можливо за умови внесення 
деяких коректив. 

Справедливість подібного твердження доводиться вже наявним досвідом 
застосування методів менеджменту в організації управління у деяких (особливо 
недержавних) медичних установах. На тлі загальних тенденцій розвитку вітчизняного 
виробництва в бік застосування теорії та практики менеджменту в управлінні, 
система охорони здоров’я дуже сильно відстає. Про це свідчать відсутність фахівців у 
галузі медичного менеджменту, убогість літератури на дану тематику. 

Подібне відставання призводить до того, що система охорони здоров’я в Україні 
стає нежиттєздатною. Це обумовлено переходом медико-технічної діяльності на 
ринкову систему. Обладнання, медикаменти та витратні матеріали купуються за 
ринковими цінами, а фінансування  знижується, незважаючи на  пошук додаткових 
джерел фінансування. 

Також, не слід забувати про проблеми у сфері охорони здоров’я, спричинені 
COVID-19. Працівники охорони здоров’я не мають належних і безпечних умов праці, 
зокрема, через брак достатньої кількості засобів індивідуального захисту, 
ефективного механізму запобігання й контролю інфекцій на робочому місці, а також 
послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки. Працівники 
охорони здоров’я також страждають від збільшення робочого навантаження й 
недостатнього часу для відпочинку.  
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Однією із сучасних управлінських технологій, яка застосовується в менеджменті 

бізнес-процесів підприємств, є методологія функціонального моделювання «IDEF» 
(Integrated Computer Aided Manufacturing Definition – визначення Програми 
інтегрованої комп’ютеризації виробництва). Дана методологія дозволяє поєднувати 


