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Інвестиції в знання завжди приносять найбільший прибуток  

Бенджамін Франклін  

На сьогодні система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

управлінців галузі охорони здоров’я посідає ключове місце і передбачає 

дотримання принципу безперервності навчання, основною метою якого є 

забезпечення і підтримка високого професійного рівня фахівців в умовах 

прискореного розвитку медичної науки. Необхідний рівень кваліфікації керівних 

кадрів у галузі охорони здоров’я досягається шляхом поєднання різних видів 

навчання в навчальних закладах післядипломної освіти, а також системної 

самоосвіти та постійної практичної діяльності керівників, які мають працювати в 

умовах інноваційної економіки, коли потреба в нових знаннях випереджає темпи 

набуття цих знань. В Україні гострою є потреба в підготовці управлінців нової 

генерації, компетентних фахівців, що здатні приймати ефективні рішення в 

нових суспільних умовах. Враховуючи цю проблему, Дніпропетровська обласна 

науково-медична бібліотека розпочала у 2014 році випуск дайджесту для 

керівників галузі в електронному вигляді. Мета дайджесту – ознайомити 

медичних фахівців з основним масивом документів щодо законодавчої, правової, 

організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку 

персоналу. Дайджест включає в себе анотовані статті з науково-медичних 

журналів, що надійшли до фонду бібліотеки за період з 2014 по 2015 роки. 

Інформація представлена українською та російською мовами.  

З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо 

ознайомитися на нашому сайті у розділі «Інформаційна підтримка.  Сторінка 

керівника». 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна отримати 

у відділі обслуговування бібліотеки. У разі зацікавленості в матеріалах окремих 

статей, рекомендуємо скористатися сервісом «Електронна доставка документів»  

 з метою отримання  повного тексту. 
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Вороненко Ю.В. Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні 

та практичні аспекти /Ю.В.Вороненко //Науковий журнал МОЗ України.-

2014.-№1(5).-С.39-47.- Режим доступу до журн.: 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mhu_sci_journal_2012.html 

Відповідно до визначення ВООЗ, стратегічне управління включає такі 

найважливіші напрями як формування стратегічних завдань, підготовку 

відповідних законів, норм, інструментів, моніторингу, контролю за їх 

виконанням, забезпечення підзвітності та прозорості результатів.  Стратегія – це 

детальний всебічний комплексний план, який розробляється з точки зору 

перспективи діяльності певного сектору економіки, а не конкретних осіб або 

підрозділів. Стратегічний план повинен ґрунтуватися на масштабних 

дослідженнях та фактичних даних. Тому необхідними є збір та аналіз значних 

обсягів інформації про діяльність сфери охорони здоров’я. Існує багато моделей 

процесу стратегічного планування, які тією або іншою мірою деталізують 

послідовність кроків цього процесу, проте чотири ключових етапи є загальними 

для всіх моделей: 

 • визначення цілей;  

 • стратегічний аналіз або діагностичний етап; 

 • стратегічний вибір; 

 • реалізація стратегії. 

Класичним є представлення процесу стратегічного планування у вигляді 8 

взаємопов’язаних компонентів: 

Місія 

Цілі  

Оцінка і аналіз зовнішнього середовища 

Управлінське обстеження сильних і слабких сторін 

Аналіз стратегічних альтернатив 

Вибір стратегії 

Реалізація стратегії 

Оцінка стратегії 

Одним із найважливіших рішень при плануванні є вибір загальної мети або 

чітко визначеної причини її існування -місії. Місія є точкою відліку для 

керівника при виборі найкращої для організації альтернативи. Для того, щоб 

внести істотний вклад в успіх, цілі повинні відповідати низці вимог: 

• бути конкретними і вимірюваними (що дозволяє створити чітку базу 

відліку для наступних рішень і оцінки діяльності); 

• бути орієнтованими у часі (тобто необхідно визначити не лише, що хоче 

організація, але й коли повинен бути досягнутий результат); 

•бути досяжними (служити підвищенню ефективності організації, 

встановлення важко досяжних цілей може бути негативним для розвитку 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mhu_sci_journal_2012.html


 

організації). Будь-яка медична організація – це складна система з багатьма 

цілями. До основних видів цілей організації належать виробничі цілі (наприклад, 

показники результативності медичної допомоги), підвищення продуктивності, 

розширення / зменшення асортименту медичних послуг, забезпечення 

фінансовими ресурсами, зміни в структурі організації, поліпшення 

компетентності людських ресурсів та ін. Діагностичний етап розпочинається з 

аналізу та оцінки зовнішнього середовища. Медична організація як відкрита 

система залежить від зовнішнього світу відносно поставок ресурсів, енергії, 

кадрів, споживачів тощо. Оскільки від керівництва залежить виживання 

організації, менеджер зобов’язаний вміти виявляти істотні чинники в оточенні, 

які вплинуть на його організацію. Він повинен також запропонувати відповідні 

способи реагування на зовнішні дії. Аналіз зовнішнього середовища – це процес, 

за допомогою якого розробники стратегічного плану контролюють зовнішні по 

відношенню до організації фактори, щоб оцінити можливості та загрози для 

організації. Зовнішнє середовище оцінюється за трьома параметрами. 

1.Оцінка змін, які впливають на різні аспекти поточної стратегії. 

2. Визначення факторів, які представляють найбільшу загрозу для поточної 

стратегії. 

3.Визначення факторів, які представляють більше можливостей для 

досягнення загальних для організації цілей шляхом коректування плану. 

 

Трахтенберг І.М. Обгрунтування  доцільності створення і 

впровадження нормативно-методичної бази оцінки безпеки лікарських 

нанопрепаратів в Україні /І.М.Трахтенберг,  З.Р.Ульберг, І.С.Чекман // 

Науковий журнал МОЗ України.-2014.-№2(6).-С.20-27.- Режим доступу до 

журн.: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mhu_sci_journal_2012.html 

 Застосування нанотехнологій та наноматеріалів сьогодні є одним із 

найбільш перспективних напрямків розвитку науки і техніки в усьому світі. За 

існуючими прогнозами до 2015 р. Глобальний ринок наноматеріалів буде 

оцінюватися в понад 1 трлн дол. США. Активно розвиваються дослідження з 

наномедицини, нанофармакології, нанофармації та нанотоксикології. Так, згідно 

з даними маркетингових досліджень, вже у 2010 р. глобальний ринок 

наномедицини оцінювався в 63,8 млрд дол. США. У 2011 р. ця цифра сягнула 

72,8 млрд дол. У період до 2016 р. очікується зростання вартості наномедичної 

індустрії до 130,9 млрд дол. Значні надії, які сьогодні покладають фахівці 

медичної та фармацевтичної галузі на наноматеріали, обумовлені перш за все 

їхніми унікальними фізико-хімічними властивостями (розмірним ефектом, 

впливом потенціалоутворюючих іонів, можливістю модифікації поверхні, 

каталітичними властивостями) та високою біологічною активністю (здатністю 

проникати через біологічні бар’єри, впливати на метаболічні процеси та 

структуру біологічних макромолекул у клітинах та тканинах живих організмів). 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/mhu_sci_journal_2012.html


 

Усе це відкриває широкі можливості застосування наноматеріалів як векторів 

цільової доставки лікарських засобів, контрастуючих агентів для in vivo 

діагностики, активних компонентів in vitro діагностикумів, антимікробних 

препаратів, у складі дентальних та кісткових імплантів, тощо. Ще у 2004 р. на 

світовому фармацевтичному ринку було представлено понад 40 засобів, до 

складу яких входять різні типи наноматеріалів: наночастинки металів, ліпосоми, 

полімерні наночастинки, тощо. В таблиці наведено продукцію наномедичної 

індустрії, яка сьогодні пропонується споживачам на світовому ринку. Ще більша 

кількість нанопрепаратів розробляється сьогодні і знаходиться на різних етапах 

досліджень. Враховуючи загальний відсоток препаратів закордонного 

виробництва, представлених на вітчизняному фармацевтичному ринку, 

найближчим часом можна прогнозувати появу та зростання кількості іноземних 

нанопрепаратів і у наших аптеках. Окрім нанопрепаратів іноземного 

виробництва, слід враховувати і вітчизняну продукцію, яку впевнено можна 

відносити до наномедичної індустрії. Так, вже кілька десятиріч достатньо 

відомим серед фахівців та споживачів є препарат Колларгол (Collargolum), який 

являє собою дисперсію наночастинок срібла і містить  близько 70% срібла і 30% 

альбуміну. Препарат виявляє протизапальні, бактерицидні, в’яжучі властивості і 

рекомендований як антисептичний засіб при  лікуванні гнійних ран, 

кон’юнктивітів, ринітів, бленореї, м’якого шанкра, бешихи, уретритів. 

Співробітниками Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка Національної 

академії наук (НАН) України розроблений та впроваджений у медичну практику 

Силікс – оригінальний препарат з нанодисперсного кремнезему – як ефективний 

сорбційний засіб. Затверджений Міністерством охорони здоров’я (МОЗ) України 

препарат Аргодерм (нанокомпозиція плівкоутворююча антисептична), до складу 

якого входять наночастинки срібла та природні біополімери морських 

водоростей. Розробником цього препарату є Інститут біології південних морів 

імені О. О. Ковалевського НАН України (м. Севастополь). Аргодерм є 

ефективним бактерицидним, фунгіцидним, ранозагоюючим засобом і 

рекомендований як основний препарат в комплексній терапії інфікованих і 

неінфікованих ран, хронічних гнійно-запальних процесів м’яких тканин, опіків, 

карбункулів, фурункулів, трофічних виразок різного генезу, пролежнів, 

захворювань шкіри (дерматитів, дерматомікозів різної етіології). 

 

Осташко В. Впровадження інформаційних технологій у вітчизняну 

галузь охорони здоров’я /В.Осташко //Управління закладом охорони 

здоров’я.-2015.-№2.-С.70-74. 

Сучасні інформаційні технології все ширше використовують у галузі 

охорони здоров'я. Однак рівень інформатизації діяльності державних закладів 

охорони здоров'я в Україні є низьким, а у більшості випадків заклади взагалі не 

використовують у роботі комп'ютерні технології.  



 

Сучасні тенденції на світовому ринку медичних послуг тісно пов'язані із 

новими можливостями, які надають інформаційні технології. На сьогодні за 

кордоном складно знайти госпіталь або медичний центр, який не використовував 

би медичні інформаційні системи, електронні медичні картки та загалом 

електронний документообіг. 

Але, на жаль, мова йде про медичні установи на Заході, а не в Україні. Для 

української медицини звичним є явище, коли комп'ютери (якщо вони взагалі є в 

лікарні) використовують лише як друкарські машинки. Годі й говорити, що про 

госпітальні інформаційні системи більшість медиків взагалі не чули. 

Такий стан речей спричинений не лише браком коштів у вітчизняній галузі 

охорони здоров'я. Це яскраве відображення інертності тієї частини медичної 

спільноти, на яку покладено завдання керувати процесами, що забезпечують 

діяльність системи охорони здоров'я на всіх рівнях. Не дивно, що реформування 

медицини гальмується, а пацієнти ніяк не дочекаються обіцяного поліпшення. 

З огляду на це, перед вітчизняною галуззю охорони здоров'я постає низка 

проблем, які потребують нагального розв'язання для того, щоб галузь охорони 

здоров'я в Україні могла успішно розвиватися. 

 

Шишацька Н.Ф. Розвиток орієнтації систем охорони здоров’я   на 

пацієнтів  /Н.Ф.Шишацька //Вісник соціальної гігієни та організації охорони 

здоров’я.-2014.-№4(62).-С.72-75 

Важливим результатом прийняття Європейскої Хартії пацієнтів стало 

розширення прав пацієнтів  та передбачення  їх імплементації  в системі охорони 

здоров’я. У зв’язку з прийняттям Хартії заклади охорони здоров’я інакше  стали  

підходити до рішення проблеми забезпечення прав пацієнтів. Медичні 

працівники стали краще розуміти пацієнтів, пояснювати результати обстежень та 

надавати більше інформації про методи  лікування та побічні його дії. На 

розвиток Європейської Хартії пацієнтів були запроваджені визначення системи, 

яка орієнтована на пацієнтів. Кращим вважається визначення Національної Ради 

охорони здоров'я Великої Британії (2004 p.): «Система охорони здоров'я, яка 

орієнтована на пацієнта, є такою системою надання медичної допомоги, в якій 

якість медичної допомоги забезпечується через партнерство інформованих та 

шанованих пацієнтів (членів їхніх сімей) з командою підготовлених, 

організованих і скоординованих в своїх діях професіоналів». 

Виходячи з цього, концептуально можна говорити про те, що за таких умов: 

• пацієнти повинні отримувати медичну допомогу (і управляти нею) в 

партнерстві з командою медиків-професіоналів, яка оцінює, поважає і діє 

відповідно до потреб, цінностей, переваг, культури та інших факторів, які 

визначені пацієнтами та їхніми сім'ями; 



 

• пацієнти та їхні сім'ї повинні отримувати науково обґрунтовану, 

економічно ефективну, якісну та безпечну медичну допомогу, яка сприяє 

покращенню здоров'я, усоває дискомфорт і вільна від можливих помилок; 

• пацієнти і їхні сім'ї повинні мати можливість отримувати і розуміти як 

медичну інформацію, так і медичні послуги, та приймати рішення відповідно до 

свого здоров'я. 

З урахуванням вищенаведеного розроблені концептуальні принципи для 

всіх компонентів системи медичної допомоги, яка орієнтована на пацієнтів. 

Головною метою системи медичної допомоги, яка орієнтована на пацієнтів, 

є створення реальних умов та механізмів для максимальної реалізації в охороні 

здоров'я прав громадян і пацієнтів. Така система повинна являти собою цілісний 

механізм, в якому організаційно і функціонально інакше працювати неможливо. 

Всесвітня організація охорони здоров'я пропонує наступні принципи 

медичної допомоги, яка орієнтована на пацієнтів і безпосередньо на хворих з 

хронічними хворобами (WHO. General Principles of Good Chronic Care, 2003): 

- побудоване партнерство під час проведення лікування; 

- зосередження на потребах і пріоритетах пацієнта; 

- використання принципу 5 дій: оцінити, порадити, узгодити, надати 

допомогу, усунути; 

- передача пацієнтові знань про хворобу та самообслуговування; 

- організація активного нагляду;  

-залучення пацієнта в якості експерта нарівні з персоналом медичного 

закладу; 

- забезпечення зв'язку та підтримки громади і сім'ї; 

- використання письмової інформації - реєстри, плани лікування, лікувальні 

карти та інші матеріали з метою інформування, рекомендацій та нагадування; 

- робота єдиною клінічною командою; 

- забезпечення подовження медичного догляду. 

Поряд з цим існують і інші визначення принципів системи медичної 

допомоги, орієнтованої на пацієнта, що мають практичну цінність. Так, 

наприклад (Сгоnin, 2004): 

- навчання/передача знань; 

- залучення сім'ї та друзів; 

- співробітництво/командний менеджмент; 

- цілісність/увага до немедичних та особисті-сних проблем; 

- повага до потреб та бажань пацієнтів; 

-вільний рух/доступність  інформації. 

Вказані принципи охоплюють практично все, що може бути передбачено в 

роботі системи охорони здоров'я, яка орієнтована на громадян та пацієнтів, 



 

однак на даному етапі розвитку вітчизняної системи охорони здоров'я впровад-

ження цих принципів є складною проблемою.  

Підсумовуючи усі концептуальні підходи та точки зору щодо медичної 

допомоги, орієнтованої на пацієнтів, можна виділити наступні основні принципи 

системи охорони здоров'я, яка повинна: опиратися на чинне законодавство і 

підкріплюватися відповідними діями органів місцевого самоврядування; бути 

повністю скерованою на потреби пацієнтів; бути заснованою на повазі людської 

гідності та виключити усі види дискримінації; базуватися на інтеграції різного 

виду медичних послуг; дотримання кодексу етичних норм; мати ефективну 

систему контролю якості медичної допомоги; забезпечувати залучення громадян 

та їх організацій в організацію медичної допомоги, догляду та надання медичних 

послуг; створювати можливість для взаємних дій між тими, хто надає медичну 

допомогу, і тими, хто її отримує; забезпечувати відповідність управління 

процесами і ведення документації сучасним вимогам; передбачати відповідний 

захист персональних даних; забезпечувати інформування пацієнтів про їхні 

права, можливості та характер медичної допомоги, яка надається; передбачати 

право пацієнтів на самовизначення та можливість вибору різних видів послуг; 

забезпечувати, щоб всі , що залучені до надання  медичної допомоги, були 

залучені до системи безперервної післядипломної освіти; забезпечувати 

доступність та якість медичних послуг. 

 

Порхун О. Конфіденційне дослідження випадків материнської смерті у 

закладах охорони здоров’я /О.Порхун //Управління закладом охорони 

здоров’я.-2015.-№3.-С.9-16 

Наприкінці лютого набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я 

України, яким затверджені Порядок проведення конфіденційного дослідження 

випадків материнської смерті та Положення про комісію з проведення 

конфіденційного дослідження охорони здоров'я у цьому дослідженні та 

відмінності конфіденційного дослідження від звичайного розгляду випадків 

материнської смерті. 

 Рівень материнської смертності є показником, за яким оцінюють якість 

пологодопоміжної випадків материнської смерті. З'ясуємо роль керівника 

закладу допомоги та ефективність її організації. Однак висока чи низька 

материнська смертність може свідчити і про рівень організації системи охорони 

здоров'я в цілому, адже життя та здоров'я людини повсюдно визнані найвищою 

цінністю і саме на їх збереження мають бути спрямовані зусилля медиків. 

Висока материнська смертність стала однією з причин затяжної 

демографічної кризи в Україні, яка потребувала для свого розв'язання 

кардинальних заходів. З огляду на це, у 2006 році постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.12.2006 № 1849 було затверджено Державну програму 



 

«Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року (далі –Програма). Метою 

цієї програми стало поліпшення репродуктивного здоров'я населення як 

важливої складової загального здоров'я, що значно впливає на демографічну 

ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Реалізація 

Програми передбачає комплекс заходів, серед яких: 

• створення умов безпечного материнства; 

• формування репродуктивного здоров'я у дітей та молоді; 

• удосконалення системи планування сім'ї; 

•збереження репродуктивного здоров'я населення. Продовженням заходів 

щодо боротьби з високим рівнем материнської смертності в Україні став новий 

наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.12.2014 № 1014, який набрав 

чинності 24 лютого 2015 року (далі – Наказ № 1014). Ним були затверджені 

Порядок проведення конфіденційного дослідження випадків материнської смерті 

(далі – Порядок № 1014) та Положення про комісію з проведення 

конфіденційного дослідження випадків материнської смерті (далі – Положення 

№ 1014). 

Види материнської смерті за строками її настання та причинами 
 

Вид Опис 

Материнська    

смерть 

смерть жінки, що настала в період вагітності 

(незалежно від її тривалості та локалізації) або протягом 

42 днів після її закінчення з будь-якої причини, пов'язаної 

з вагітністю, обтяжена нею або її веденням, але не від 

нещасного випадку чи з випадкових причин 

Материнська 

смерть, 

безпосередньо 

пов'язана з 

акушерськими 

причинами 

смерть унаслідок акушерських ускладнень 

вагітності, пологів або у післяпологовому періоді, а 

також унаслідок втручань, недогляду, неправильного 

лікування або низки подій, пов'язаних з будь-якою із 

вказаних причин 

Материнська 

смерть, 

опосередковано 

пов'язана з 

акушерськими 

причинами 

смерть унаслідок захворювання, яке існувало раніше 

або виникло під час вагітності, без зв'язку з 

безпосередньою акушерською причиною, проте 

ускладнене фізіологічним впливом вагітності 

Нещасний випадок у 

період вагітності, 

пологів або 

протягом 42 днів 

після пологів 

раптове ушкодження здоров'я, пов'язане чи не 

пов'язане з виробничою діяльністю, спричинене 

падінням, пораненням механічними силами (у тому числі 

тілесні ушкодження, заподіяні іншими особами), дією 

електричного струму, випроміненням, вкрай високою чи 



 

низькою температурою зовнішнього середовища, 

випадковим зануренням у воду, випадковим отруєнням, 

контактом із тваринами, ураженням блискавкою, 

травмами унаслідок стихійного лиха або іншими 

обставинами непереборної сили 

Пізня материнська 

смерть 

смерть жінки з безпосередньої акушерської причини 

чи причини, пов'язаної з нею, що настала у період, який 

перевищує 42 дні після пологів, але раніше ніж через рік 

після пологів 

Смерть, пов'язана з 

вагітністю 

смерть жінки, яка настала під час вагітності, пологів 

або протягом 42 днів після пологів, незалежно від 

причини, у тому числі нещасний випадок або випадкова 

причина, яка її спричинила 

 

Варто зазначити, що Порядок № 1014 доповнює Порядок проведення 

постійного моніторингу та розгляду випадків смерті жінок під час вагітності, 

пологів та у післяпологовому періоді, затверджений наказом Міністерства 

охорони здоров'я України від 29.11.2013 № 1031 (далі – Порядок № 1031), адже 

конфіденційне дослідження випадків смерті жінок під час вагітності, пологів та у 

післяпологовому періоді проводиться після процедури розгляду випадку 

материнської смерті, передбаченої Порядком № 1031. 

Відповідно до Порядку № 1014 виділяють декілька видів материнської 

смерті, які відрізняються строками її настання та причинами, які її зумовили 

(табл.). 

 

Крячкова Л.В. Оцінка системи охорони здоров’я України в напрямку 

досягнення основних цілей діяльності /Л.В.Крячкова //Главный врач.-2014.-

№12.-С.38-47 

 У статті наводяться результати оцінки діяльності системи охорони здоров'я 

за комплексом окремих та інтегральних показників. Доведена неефективність 

виконання системою охорони здоров'я України основних цілей за показником 

функціональності по рівню здоров'я (0,514 за шкалою від 0 до 1); 

результативності (0,689) та загальної ефективності діяльності (0,559). 

 У період, коли збільшуються вимоги щодо відповідності системи охорони 

здоров'я (03) нагальним викликам сьогодення, ще більшого значення набуває 

процес удосконалення галузі, як пусковий механізм поліпшення здоров'я 

населення. 

 Зміцнення систем охорони здоров'я базується на виконанні загальних цілей 

діяльності (забезпечення здоров'я населення, фінансової справедливості, 

чутливості та структурної ефективності ОЗ), сформульованих у доповіді ВООЗ 



 

2000 року, у подальшому деталізованих під час Талліннської конференції 

міністрів охорони здоров'я у 2008 р. та обґрунтованих у контексті політики. 

Здоров'я - 2020  дослідниками з різних країн . 

 Не зважаючи на те, що головною метою охорони здоров'я в кінцевому 

підсумку є допомога громадянам у реалізації потенціалу здоров'я та сприяння 

його зміцненню, виконання інших є не менш важливим, оскільки між основними 

цілями існують складні взаємовідношення, коли виконання однієї з них 

призводить до поліпшення загальної ефективності діяльності галузі і отже, до 

поліпшення реалізації інших. 

 Враховуючи це, інструментом до визначення того як ціль ОЗ виконується 

та співвідноситься з іншими є загальна оцінка діяльності системи охорони 

здоров'я. Це передбачає вимірювання і аналіз результатів роботи галузі в 

напрямку виконання головних цілей діяльності та визначення за допомогою 

комплексу показників або інтегральних індикаторів прогресу у їх досягненні. 

Мета дослідження. Провести оцінку дієвості системи охорони здоров'я 

України за комплексом визначених окремих та інтегральних показників в умовах 

існуючого інформаційного забезпечення та на підставі власних досліджень щодо 

забезпечення чутливості ОЗ та виконання інших цілей галузі. 

Програма та методи дослідження. 

Науковою базою дослідження, яке проводилось протягом 2008 –2014 років, 

стали 27 адміністративно-територіальних одиниць України. 

Була проведена оцінка результатів діяльності системи охорони здоров'я 

України за комплексом визначених показників. Були проаналізовані показники: 

для оцінки загального рівня здоров'я та розподілу рівня здоров'я серед населення 

- очікувана тривалість життя при народженні (ОТЖ), тривалість життя здорової 

людини (ТЖЗЛ), англ. Healthy Life Expectancy (HALE), показник запобіжної 

смертності; для оцінки фінансової захищеності – частку прямих виплат 

домогосподарств та її вплив на фінансову доступність медичної допомоги, 

індикатор справедливості розподілу тягаря витрат на охорону здоров'я; для 

оцінки чутливості системи -загальний рівень чутливості системи охорони 

здоров'я і справедливість її розподілу серед різних соціальних верств населення. 

Обробка матеріалів дослідження здійснювалася за допомогою редактора 

електронних таблиць ЕхсеІ–2010, програмного продукту STATISTICA 6.1 

(StatSoftlnc, серійний № AGAR909E415822FA) з використанням параметричних і 

непараметричних методів статистичного аналізу. 

 Результати дослідження. 

 В цілому оцінка діяльності систем охорони здоров'я служить для 

визначення ступеню, в якому різні ланки охорони здоров'я і вся система в цілому 

досягають намічених цілей. 



 

  Проведений огляд літератури та аналіз наявного досвіду щодо оцінки 

діяльності систем охорони здоров'я дозволив визначити, що для виявлення 

ступеню виконання національною системою ОЗ провідних цілей необхідно 

виміряти результати її діяльності за наступними складовими: рівень здоров'я 

населення і масштаби нерівності у стані здоров'я; ступінь чутливості системи і 

масштаби нерівності відносно чутливості; справедливість розподілу тягаря 

фінансових витрат та структурна ефективність галузі. 

 

Літвак А. Дослідження якості управління в медичній організації 

/А.Літвак //Главный врач.-2014.-№11.-С.39-47 

Поняття «управління» завжди супроводить поняття «Якість управління». В. 

А.Винокуров зауважує, що гасло: «Від управління якістю до якості управління» 

стає все більш популярним у фахівців і має глибокий сенс. Якість управління 

сьогодні - це чинник системної організації підприємства, що забезпечує його 

ринковий успіх, конкурентоспроможність, необхідну умову його економічного 

здоров'я. Ця думка знайшла своє відображення і в словах іншого сучасного 

дослідника управління в Росії професора Б. Г. Літвака. Він пише: – «якість 

управління не в меншому, якщо не в більшому, ступені визначає неуспішність 

або успішність бізнесу, успішне або неуспішне функціонування будь-якої 

організації. Тому проблема оцінки і підвищення якості управління також 

повинна стати об'єктом вивчення, аналізу, а саме головне, необхідно розробляти 

систематизовані технології і рекомендації щодо удосконалення практичної 

управлінської діяльності. Ключова роль у створені системи управління якістю 

управління належить технологіям експертного оцінювання, без яких оцінка 

ефективно діючих систем управління взагалі не представляється можливою». А. 

Ю. Мартинова вважає, що сьогодні правомірно ставити питання про якість 

управління як здібності задовольнити потреби організації, її партнерів і 

клієнтів на найвищому рівні. Якість управління, вважає авторка, формують: 

 якість праці управлінців; 

 якість організації процесу управління; 

 якість організаційної структури управління (раціональність, відповідність 

сучасним вимогам); 

 якість методів управління (економічність і інше); 

 якість управлінської інформації 

  Шляхами підвищення якості управління є поліпшення обробки інформації 

новітнішими методами і своєчасне прийняття управлінських рішень. Висока 

ефективність і якість управління дозволяють фірмі досягнути не аби якого 

успіху у конкурентній боротьбі.Відомий радянський економіст  І. М. Сироєжин 

вважав, що по суті немає серйозних намагань надати самостійне змістовне 

уявлення про якість діяльності. А за оцінками спеціалістів лише збитки від 



 

недооцінки акцій російських підприємств від низької якості корпоративного 

управління складають 40-50 млрд доларів США. А. В. Муравйов переконаний в 

тому, що якість корпоративного управління є найважливішим чинником 

підвищення конкурентоспроможності будь-якої організації, оскільки: 

■ підвищує інвестиційну привабливість; 

■ допомагає залучити довгострокових інвесторів; 

■ дозволяє знизити вартість кредитування; 

■ збільшує ринкову вартість компанії. 

О. М. Пала вважає, що у нинішніх умовах розвитку економіки країни 

недостатньо розвинено методологічну основу для організації заходів щодо 

покращення якості системи управління. Також не вистачає наукових і 

методичних розробок з проблем підвищення якості системи управління. Разом з 

тим потребують доопрацювання методи і форми оцінки якості системи 

управління, необхідні для фахівців при вирішенні практичних питань, особливо 

при організації роботи на підприємствах у рамках комплексних підходів до 

управління. Усе це свідчить про необхідність ґрунтовного вивчення, оцінки, 

аналізу та визначення шляхів підвищення якості системи управління підпри-

ємствами. 

Відповідно до визначення якості, встановленого МС ІСО 9000:2000, під 

якістю управління організацією слід розуміти ступінь відповідності сукуп-

ності власних характеристик управління встановленим вимогам. Версія МС 

ІСО 9001:2008 зберегла поточні вимоги, ще раз підтвердивши високу якість 

підходу МС ІСО 9001:2000. Зміни внесені переважно для того, щоб прояснити і 

уточнити окремі формулювання. Вони розроблені, щоб допомогти виробникам 

продукції визначити свою потребу в конкретних діях. Організація повинна 

розробити, задокументувати, упровадити і підтримувати в робочому стані 

систему управління якістю, постійно покращувати її результативність. 

Для виконання вимог МС ІСО відносно системи управління організація 

повинна: а) визначити процеси, необхідні для системи управління якістю і їх 

застосування для всієї організації; б) визначити послідовність описаних 

процесів; в) визначити критерії і методи, необхідні для забезпечення резуль-

тативності управлінських процесів; г) визначити наявність ресурсів і інформації, 

необхідних для підтримки цих процесів; д) здійснювати моніторинг, вимір і 

аналіз цих процесів; е) приймати заходи, необхідні для досягнення запланованих 

результатів і постійного поліпшення цих процесів. Міжнародні стандарти ІСО 

серії 9000 встановили єдиний, визнаний у світі, підхід до оцінки систем 

управління якістю і одночасно регламентували відношення проміж виробником і 

споживачем. Таким чином стандарти ІСО затверджують головним в цій ланці  

споживача продукції. 
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