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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 
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концепцію логістики і процесний підхід через групування процесів системи 
менеджменту якості (СМЯ) за матеріальними та інформаційними потоками. 
Методологія «IDEF» ґрунтується на підході, розробленому Дугласом Россом на 
початку 70-х років і який має назву SADT (Structured Analysis & Design Technique – 
метод структурного аналізу і проектування). Основу методології складає графічна 
мова моделювання систем. На вході і виході процесу може бути матеріальний об’єкт, 
інформація або їхня комбінація. Для ефективного регулювання процесу необхідні 
управлінські дії (через документи) і забезпечення ресурсами. На користь 
використання методології говорить не тільки можливість вирішити задачу 
менеджменту бізнес-процесів у межах системи якості підприємства, але й той факт, 
що вона також є стандартом для функціонального моделювання в ряді економічно 
розвинених країн, включаючи США, Західну Європу, Росію. Моделювання бізнес-
процесів підприємства доцільно проводити в наступній послідовності: 

– за основоположний процес управління діяльністю підприємства (гіперпроцес) 
приймається процес СМЯ і визначається його взаємодія з процесами зовнішніх 
сторін; визначаються системоутворюючі процеси (макропроцеси), які складають 
гіперпроцес; 

– моделюються основні й допоміжні процеси, а також процеси нижчих рівнів 
(підпроцеси). Даний етап доцільно здійснювати з урахуванням вимог міжнародного 
стандарту ІСО 9001:2000, в пунктах якого є вказівки на обов’язкові процеси СМЯ. 

Здійснимо декомпозицію гіперпроцесу за методологією «IDEF» на сім 
системоутворюючих процесів (рис. 1): управління СМЯ; планування обсягів 
виробництва; виробництво продукції; ресурсне забезпечення; зв’язок з зовнішніми 
керівними і контролюючими органами; зв’язок з постачальниками; зв’язок зі 
споживачами. Перші чотири процеси для підприємства є внутрішніми, а останні – 
«інтерфейсними» (зовнішніми). Процес «1. Управління СМЯ» одержує на вході 
інформацію з виходів інших процесів J2, J4, J7, J8 і перетворює її на управлінський 
вплив (документи) J5 для виробничого й інших процесів. У рамках процесу «2. 
Планування обсягів виробництва продукції» відбувається перетворення вимог до 
продукції J1 у документацію на продукцію й виробничі процеси J6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Менеджмент бізнес-процесів підприємства на основі методології «IDEF» 
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М1– продукція постачальників; J4 – вимоги зовнішніх організацій до СМЯ, 
процесів, продукції; 

М2 – продукція підприємства виробника; J5 – регулюючий вплив (документація) на процеси 
СМЯ; 

М3 – ресурси; J6 – документація на продукцію і виробничі 
процеси; 

J1 – вимоги споживачів до продукції; J7 – інформація про постачальників; 
J2 – інформація про задоволеність споживача; J8 – інформація про характеристики продукції. 

J3 – вимоги до продукції постачальників; J9 – результати валідації процесів виробництва 
продукції  

 
Процес «3. Виробництво продукції» одержує на вході матеріали й комплектуючі 

вироби М1 із процесу «6. Зв’язок з постачальниками». Готова продукція М2 
передається на вхід процесу «7. Зв’язок зі споживачами». J8 – інформація про 
характеристики продукції; J9 – результати валідації процесів виробництва продукції 
(підтвердження за допомогою наведення об’єктивних свідоцтв того, що вимоги, 
призначені для конкретного передбачуваного використання, виконані). 

Процес «4. Ресурсне забезпечення» на вході одержує продукцію (технічні 
засоби, матеріали, послуги, інформацію) від постачальників через процес «6. Зв’язок з 
постачальниками» і забезпечує ресурсами М3 процес виробництва й усі інші процеси. 
Виходом процесу «5. Зв’язок із зовнішніми керівними і контролюючими органами» є 
вимоги до СМЯ, продукції, процесів J4.  

Процес «6. Зв’язок з постачальниками» призначений для забезпечення 
організації продукцією постачальників М1. Під продукцією також розуміються 
послуги сторонніх організацій і фахівців. J7 – результати оцінки постачальників.  

Основна мета процесу «7. Зв’язок зі споживачами» – забезпечення взаємодії зі 
споживачами з питань узгодження вимог до продукції J1, проходження запитів, 
контракту або замовлення, включаючи виправлення, інформації про продукцію, 
управління власністю споживачів, переданою в користування організації, а також 
оцінки задоволеності споживачів виконанням їхніх вимог J2. 
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В умовах глобалізації економіки особливої гостроти набуває проблема 

конкурентоспроможності продукції, яка характеризується високою конструктивною 
складністю, тривалим терміном експлуатації, особливостями її галузевого та 
міжгалузевого призначення. Розглянуто комплекс факторів впливу на рівень 
конкурентоспроможності вітчизняної продукції. 

1. Ціна продукції. В умовах ринкової системи вибір ціни на продукції є 
важливим фактором її конкурентоспроможності та фінансової стабільності 
виробника. В економіці України відзначається спад макроекономічних показників 
через несприятливу цінову кон’юнктуру на основні статті українського експорту на 
світовому ринку й певні політичні складності нинішнього періоду. 


