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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 та з фахових  видань для головного лікаря і його заступників, які 
забезпечують їх найактуальнішою інформацією у сфері управління закладом 
охорони здоров’я. Дайджест формується з видань, що надійшли до фонду 
бібліотеки в період з 2015 по 2016 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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Біла В. Головний лікар: менеджер, клініцист чи управлінець? /В.Біла,   
Л.  Сазоненко //Управління закладом охорони здоров’я.–2016. – N2. – С.42–
50 

Протягом останнього десятиліття у всьому світі, і в Україні зокрема, 
помітно зросла зацікавленість проблемами організації та менеджменту в охороні 
здоров'я. Однією з причин такої уваги дослідників і практиків у галузі 
громадського здоров'я є закономірні інтеграційні процеси, що відбуваються у 
системах охорони здоров'я, консолідування структур, які у тому чи тому обсязі 
забезпечують збереження і поліпшення здоров'я населення: пологових будинків, 
лікарень, поліклінік, страхових і фармацевтичних компаній, органів управління, 
установ соціального захисту тощо. 

Відбуваються процеси, спрямовані на перспективу змін як на рівні 
національних систем охорони здоров'я, так і в міжнародних масштабах: 
впровадження медичного страхування; державне замовлення у сфері медичного 
обслуговування; автоматизація медичних закладів з переходом до фінансування 
залежно від обсягів та якості медичних послуг, які вони надають; оптимізація 
мережі лікувальних закладів відповідно до надання медичних послуг. В умовах 
пріоритетності економічних складових розвитку держави характер охорони 
здоров'я як частини соціальної структури суспільства виявляється ще й у тому, 
що установи та суб'єкти системи охорони здоров'я забезпечують економічну 
стабільність населення і як медичні структури відіграють важливу роль у 
відповідальності за продуктивність праці і здоров'я нації. 

Види закладів охорони здоров'я та типи управлінців 

На сьогодні велику увагу приділяють підвищенню ефективності виконання 
медичними установами своїх завдань саме шляхом професійного управління. 
Ефективність визначається тим, наскільки якісно налагоджена адміністративна 
та допоміжна робота, яка впливає на остаточний результат діяльності закладу. 

Особливістю сучасного менеджменту у галузі охорони здоров'я є потреба у 
двох типах керівників: менеджерах та управлінцях, що пов'язано з 
функціонуванням у нашій країні декількох типів лікувальних установ. 

Перший тип – державні заклади охорони здоров'я (лікарні, пологові 
будинки, поліклініки, клініки при медичних науково-дослідних інститутах, 
санітарно-епідеміологічні станції, центри здоров'я, планування сім'ї тощо), які не 
є самостійними суб’єктами господарювання і отримують фінансування з дер-
жавного бюджету, держава чітко визначає і контролює всі статті витрат. Згідно з 
Конституцією України медична допомога у нашій державі надається населенню 



безкоштовно, і державні лікувально-профілактичні заклади не установлюють за 
неї плату. Перелік медичних послуг, які можуть сплачуватися пацієнтами, 
незначний. Тому керівників державного лікувально-профілактичного закладу 
доцільно називати управлінцями,  а не менеджерами. 

Також до цієї категорії управлінців у сфері медицини належать державні 
службовці, працівники органів державної влади, керівники органів управління 
охороною здоров'я. Вони формують державну політику та стратегію у галузі 
охорони здоров'я, організовують соціальне управління охороною громадського 
здоров'я тощо. 

Другий тип – заклади охорони здоров'я недержавної форми власності, що 
функціонують як самостійні суб’єкти господарювання в умовах ринку. 
Управління такими закладами забезпечують менеджери в галузі охорони 
здоров'я, а сам процес управління, відповідно, має більш персоніфікований 
характер. Прийняття управлінських рішень диктують насамперед економічні 
параметри, виявляється особлива чутливість до витрат, тобто у приватних 
закладах чітко дотримуються принципу прямого взаємозв’язку між доходами 
і витратами. Усе це дає приватному сектору змогу ліпше задовольняти 
індивідуальні запити населення на більш високому технологічному рівні, 
забезпечуючи високу якість обслуговування. 
 
Голєва Н. Індивідуальні трудові спори: порядок розгляду /Н.Голєва 
//Журнал заступника головного лікаря.–2016. – N1. – С.6 –12 

Трудові спори розглядаються: 
• комісіями з трудових спорів; 
• районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами. 
 Такий порядок розгляду трудових спорів, що виникають між працівником і 
власником або уповноваженим ним органом, застосовується незалежно від 
форми трудового договору. 

Водночас встановлений порядок не поширюється на спори про дострокове 
звільнення від виборної платної посади членів громадських та інших об'єднань 
громадян за рішенням органів, що їх обрали. 

Особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих пра-
цівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ проку-
ратури, які мають класні чини, встановлюються спеціальним законодавством. 

Організація комісій з трудових спорів та їх компетенція 
За загальним правилом первинним органом розгляду індивідуальних 

трудових спорів є комісія з розгляду трудових спорів. Комісія з трудових спорів 
обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу 
підприємства, установи, організації з числом працівників не менш як 15 чоловік. 



Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визна-
чаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, 
установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії з трудових 
спорів підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія з 
трудових спорів обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря 
комісії. 

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу закладу 
можуть бути створені комісії  з трудових спорів у цехах та інших аналогічних 
підрозділах.Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же 
підставах,  що й комісії з трудових спорів закладів. У комісіях з трудових спорів 
підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих 
підрозділів. Комісія з трудових спорів закладу має печатку встановленого зразка. 
Комісія з трудових спорів є обов'язковим первинним органом з розгляду 
трудових спорів, що виникають у закладах, за винятком спорів суддів, 
прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та 
інших установ прокуратури, які мають класні чини, а також спорів, що 
підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті, міських 
чи міськрайонних судах. 

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії з трудових спорів лише за 
умови, що працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що 
представляє його інтереси, не врегулював розбіжності під час переговорів із 
власником або уповноваженим ним органом. Тобто працівник, перш ніж 
звернутися до комісії з трудових спорів, зобов'язаний ужити відповідних заходів 
з урегулювання розбіжностей, що виникли в процесі його трудової діяльності. 
 
Житкова І. Строк дії посадових (робочих) інструкцій: чи встановлено 
законодавством /І.Житкова //Управління закладом охорони здоров’я.–2016.–
N2.– С.76 –77. 

Роблячи припис, інспектор із праці має послатися на відповідні норми 
законодавства. 

Однак нормативного акта, який містив би обмеження щодо строку дії 
посадових і робочих інструкцій (як і більшості організаційно-розпорядчих 
документів), не затверджено. 

Для посадових (робочих) інструкцій визначено строк зберігання – 5 років 
(п. 43 Переліку типових документів, що створюються під час діяльності 
державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, 
підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5; 
далі – Перелік № 578/5). Цей строк є єдиним як для підприємств, установ, 
організацій (далі – заклад), при діяльності яких створюються документи 



Національного архівного фонду, так і для закладів, що не належать до джерел 
формування Національного архівного фонду. 

Водночас приміткою до статті 43 Переліку № 578/5 уточнено, що 
п'ятирічний строк зберігання інструкцій встановлюється після заміни цих 
документів новими. Тобто після заміни посадової інструкції новою примірник 
інструкції, що втратив чинність, заклад має зберігати 5 років. А чинна інструкція 
зберігається у документа поточного діловодства.В окрему групу приміткою до 
статті 43 Переліку № 578/5 виокремлено посадові інструкції наукових 
працівників, посадові та робочі інструкції працівників, що працюють на важких 
роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Строк 
зберігання цих документів становить 75 років. 

Документом, який містить настанови щодо розроблення посадових 
інструкцій, їхньої структури та змісту, внесення змін до них, є Випуск 1 
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» 
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 
(далі – Випуск 1 ДКХП). А саме – розділ «Загальні положення» Випуску 1 
ДКХП. 

Форму посадової інструкції наведено у Збірнику уніфікованих форм 
організаційно-розпорядчих документів, схваленому протоколом засідання 
Методичної  комісії Держкомархіву України від 20.06.2006 № 3. Ані «Загальні 
положення» Випуску 1 ДКХП, ані уніфікована форма посадової інструкції  не 
передбачають зазначення відомостей про строк дії посадової (робочої) 
інструкції. 

Відповідно до «Загальних положень» Випуску 1 ДКХП до посадових 
інструкцій може бути внесено зміни та доповнення лише на підставі наказу 
керівника закладу за таких обставин: 
• у разі перерозподілу обов'язків між працівниками у зв'язку зі скороченням 
чисельності, раціоналізацією бізнес-процесів; 
• при зміні назви закладу, підрозділу, посади. 

Отже, посадові (робочі) інструкції є документами, що діють протягом 
тривалого часу. У закладах, де їх створено не «для полички», а як інструмент 
ефективної організації праці, до інструкцій регулярно вносять уточнення. 
Що може зумовити потребу переглянути чи змінити інструкції? Із-поміж 
найпоширеніших причин це: 

перейменування закладу чи підрозділів; 
• зміна організаційної структури; 
• зміна штатного розпису; 

 

 



• перегляд завдань структурних підрозділів і внесення змін до положень про     
них; 
• розширення чи зміна обов'язків працівників; 
• поява нових видів робіт і, відповідно, перерозподіл посадових обов'язків. 

Строк зберігання посадових (робочих) інструкцій становить 5 років 
після заміни новими. 

Роботодавець може визначити періодичність перегляду посадових (ро-
бочих) інструкцій (наприклад, раз на рік чи на три роки) у локальному нор-
мативному акті – в Інструкції з діловодства або в окремому Положенні про 
роботу з посадовими (робочими) інструкціями. 

Передбачити, з якою періодичністю відбуватимуться події, що зумовлюють 
зміни у посадових (робочих) інструкціях, неможливо. Тому у локальному акті 
доцільно визначити події, при настанні яких необхідно вносити зміни до 
посадових (робочих) інструкцій, а також перелік посад працівників, які мають 
право виступати з такою ініціативою (керівник закладу, керівники структурних 
підрозділів тощо). 

 
Клименко О. Атестація працівників у закладах охорони здоров’я 
/О.Клименко //Практика управління закладом охорони здоров’я.–2016.–N2.–
С.34–51 

Для визначення рівня кваліфікації, знань, практичних навичок працівників, 
встановлення їх відповідності (невідповідності) робочим місцям або посадам, які 
вони обіймають, та виявлення їх потенціальних можливостей для професійного 
зростання майже в усіх закладах здійснюється атестація працівників. Атестація 
працівників закладів охорони здоров'я, звичайно, має особливості. Зокрема, 
атестація різних категорій персоналу (лікарів, молодших спеціалістів з 
медичною освітою, професіоналів з немедичною освітою тощо) у закладах 
охорони здоров'я регулюється різними нормативно-правовими актами, хоча 
відповідні працівники можуть працювати в одному закладі. 

Правова основа для атестації працівників 
Основним законодавчим актом у сфері атестації працівників є Закон Украї-

ни «Про професійний розвиток працівників» від 12 січня 2012 р. № 4312-VI(далі 
– Закон № 4312), який, серед іншого, містить і спеціальний розділ III «Атестація 
працівників». Відповідно до статті 1 Закону № 4312 атестація працівників – це 
процедура оцінки відповідності професійного рівня працівників кваліфікаційним 
вимогам і посадовим обов'язкам, оцінки їх професійного рівня. 
До інших нормативно-правових актів (далі– НПА) у сфері атестації персоналу, 
які регулюють окремі питання атестації персоналу та є чинними, належать: 

• постанова Ради Міністрів СРСР «Про введення атестації керівних, 
інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій 



промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту та зв'язку» від 
26 липня 1973 р. № 531;  

• Положення про порядок проведення атестації керівних, інженерно-
технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій про-
мисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку, 
затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і 
техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та 
заробітної плати від 5 жовтня 1973 р. № 470/267; 

•  Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та 
інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, 
транспорту і зв'язку та інших галузей народного господарства, що підлягають 
атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р.                 
№ 531, затверджений постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та 
Держкомпраці СРСР від 22 жовтня 1979 р. № 528/445.  

Зазначені НПА Радянського Союзу діють відповідно до постанови 
Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України 
окремих актів законодавства СРСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-ХІІ. Водночас 
у сфері охорони здоров'я зазначеними НПА слід керуватися (із врахуванням 
специфіки закладів охорони здоров'я) лише під час проведення атестації тих 
працівників, які належать до окремих категорій господарсько-обслуговуючого 
персоналу (бухгалтери, економісти, юристи, інженери тощо). Атестацію 
медичних і споріднених з ними інших працівників слід проводити відповідно до 
спеціальних НПА у сфері охорони здоров'я, а саме: 

• Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого 
наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 359 (далі – Положення № 359); 

• Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, за-
твердженого наказом МОЗ України від 23 листопада 2007 р. № 742 (далі – 
Положення № 742); 

• Положення про проведення атестації професіоналів з вищою немедичною 
освітою, які працюють в системі охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ 
України від 12 серпня 2009 р. № 588 (далі – Положення № 588); 

• Положення про порядок проведення атестації провізорів (далі– Положення 
№ 818/п) та Положення про порядок проведення атестації фармацевтів (далі— 
Положення № 818/ф), затверджених наказом МОЗ України від 12 грудня 2006 р. 
№818. 
 
 
 
 

 



Кунинець О.Перевірка закладу охорони здоров'я Держсанепідслужбою: що 
потрібно знати керівнику /О.Кунинець //Управління закладу охорони 
здоров’я.–2016.–N1.–С.8–17 
 

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється спеціалістами 
територіальних органів Державної санітарно-епідеміологічної служби України 
(далі – Держсанепідслужба) відповідно до Законів України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004-ХІІ 
(далі – Закон № 4004), «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 
06.04.2000 № 1645-ІІІ (далі – Закон № 1645) та інших нормативних актів. 

Порядок перевірок (планових і позапланових) суб'єктів господарювання, 
якими, зокрема, є лікувально-профілактичні заклади, визначає Закон України 
«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі – Закон № 877). 

Планування перевірок здійснюється також відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та 
епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення 
планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-
епідеміологічною службою та її територіальними органами» від ЗО. 11.2011                      
№ 1405. 

Лікувально-профілактичні заклади, які надають стаціонарну медичну 
допомогу населенню, належать до суб'єктів господарювання з високим ступенем 
ризику, а отже, підлягають плановій перевірці не частіше, ніж раз на рік. 

Лікувально-профілактичні заклади, які надають амбулаторну медичну 
допомогу населенню, належать до суб'єктів господарювання із середнім 
ступенем ризику та підлягають плановій перевірці не частіше, ніж раз на три 
роки. 

Строки проведення перевірок 
Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти 

робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва – п'яти робочих днів, якщо 
інше не передбачено законом. Строк здійснення позапланової перевірки не може 
перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва – 
двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом. 

У разі, коли за результатами двох останніх планових перевірок не виявлено 
фактів порушення вимог законодавства у сфері санітарно-епідемічного 
благополуччя населення, наступна планова перевірка такого суб'єкта гос-
подарювання проводиться не раніше ніж через період часу, встановлений для 
відповідної групи ризику, збільшений у 1,5 рази. Однак ця норма не 
поширюється на суб’ єктів господарювання з високим ступенем ризику. 



 Підстави для проведення позапланових перевірок 
Здійснення позапланових заходів проводять відповідно до вимог статті                 

6 Закону № 877. Нею визначено 6 підстав для здійснення позапланових 
заходів. 

Насамперед це подання суб'єктом господарювання письмової заяви до 
територіального органу Держсанепідслужби про здійснення заходу державного 
нагляду (контролю) за бажанням суб'єкта господарювання. 

Іншою підставою є виявлення та підтвердження недостовірності даних, 
заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом 
господарювання. 

Причиною позапланового візиту перевіряльників може стати й перевірка 
виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших 
розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, 
виданих за результатами проведення планових заходів органом державного 
нагляду (контролю). 

Перевіряти виконання розпорядчих документів, виданих за результатами 
позапланових перевірок, законодавець не дозволяє. Тому контролюючий орган 
змушений довіряти інформації, отриманій від суб'єкта господарювання про стан 
виконання припису, розпорядження тощо. Відповідальність у цьому випадку 
повністю покладається на заклад і його керівника, який своїм підписом засвідчує 
достовірність інформації, перевірити яку можна лише під час проведення 
наступної планової перевірки. На практиці часто виникає нерозуміння цієї 
ситуації з боку громадськості чи журналістів, особливо, якщо перевірка об'єкта 
пов'язана із розслідуванням спалаху інфекційного захворювання, вивченням 
причин виникнення професійної хвороби тощо. 

Четвертою підставою є обгрунтоване звернення фізичної особи про 
порушення суб'єктом господарювання її законних прав. Слід зазначити, що, 
починаючи з 2014 року, законодавець передбачив відповідальність, внісши 
відповідні зміни до закону, фізичних осіб, які подали безпідставне звернення про 
порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.  

 
 
 

Меленко А. Правове регулювання застосування телемедицини у сфері 
охорони здоров’я /А.Меленко //Практика управління закладом охорони 
здоров’я.–2016.–N1.–С.16–17 

Донедавна  порядок застосування телемедицини у сфері приватної охорони 
здоров'я фактично не регулювався законодавством. Єдиний спеціальний 
нормативно-правовий акт у цій сфері – наказ Міністерства охорони здоров'я 
України «Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я» від                  



26 березня 2010 р. № 261 – визначав механізм організації такого консультування 
тільки в закладах охорони здоров'я державної форми власності. Так, діяльність у 
сфері телемедицини у приватних закладах охорони здоров'я та фізичних осіб – 
підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, 
залишалась поза полем правового регулювання. Однак, із набуттям чинності 
наказом МОЗ України «Про затвердження нормативних документів щодо 
застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я» від 19 жовтня 2015 р.                 
№ 681 (далі –  Наказ № 681) було законодавчо встановлено механізм організації 
надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини для медичних 
закладів усіх форм власності.  
Наказом № 681 затверджено: 
• Порядок організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спе-
ціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням 
телемедицини (далі –  Порядок застосування телемедицини); 
• Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я (далі –  
Положення про кабінет телемедицини); 
• форму первинної облікової документації № 001/тм «Запит на телемедичне 
консультування» та інструкцію щодо її заповнення; 
• форму первинної облікової документації № 002/тм «Висновок консультанта» та 
інструкцію щодо її заповнення; 
• форму первинної облікової документації № 003/тм «Журнал обліку теле-
медичних консультацій» та інструкцію щодо її заповнення. 

Так, згідно з пунктом 2 розділу I Порядку застосування телемедицини 
телемедицина – це комплекс дій, технологій і заходів, що застосовуються під 
час надання медичної допомоги, із використанням засобів дистанційного 
зв'язку у формі обміну електронними повідомленнями. 
До послуг у сфері телемедицини, зокрема, належать: телемедичне консуль-
тування, домашнє телеконсультування та телеметрія. 

Телемедичне консультування – це надання медичної допомоги пацієнту 
лікарем із застосуванням телемедицини (п. 2 р. І Порядку застосування телеме-
дицини). Телемедичне консультування повинно здійснюватися лікарем у спе-
ціально обладнаних для цього кабінетах, що створюються та функціонують у 
складі закладів охорони здоров'я. Вимоги до оснащення кабінету телемедицини 
визначені в Табелі оснащення кабінету телемедицини, наведеному у додатку до 
Положення про кабінет телемедицини. Водночас відповідно до пункту 6 розділу 
І Порядку застосування телемедицини надання телемедичного консультування 
фізичними особами – підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з 
медичної практики, можливе без створення для цього спеціального кабінету. 



У процесі телемедичного консультування беруть участь пацієнт, його 
лікуючий лікар, лікар (лікарі), який (які) надає (ють) консультацію (в Наказі 
№681 зазначаються як лікарі-консультанти), персонал кабінету телемедицини. 
          Відповідно до пункту 4 розділу І Положення про кабінет телемедицини до 
персоналу кабінету належать: лікарі, які під час присвоєння (підтвердження) 
професійної кваліфікаційної категорії пройшли підготовку з питань надання 
медичної допомоги із застосуванням телемедицини на факультетах підвищення 
кваліфікації лікарів під час післядипломного навчання; сестри медичні, які 
ведуть медичну та статистичну документацію в електронній формі та у формі 
документа на папері. 
 
Миронова Г. Дії медичного працівника у разі відмови пацієнта підписувати 
Інформовану добровільну згоду/Г.Миронова //Управління закладом 
охорони здоров’я.–2016.–N1.– С.18–19 

Особа прийшла на прийом до стоматолога, однак відмовляється 
підписувати Інформовану добровільну згоду пацієнта на проведення  
діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (форма № 003-
6/о). Як за таких обставин діяти лікарю? Чи має останній право відмовити 
пацієнту у наданні медичної допомоги, якщо на те відсутні екстрені показання? 
Інформована добровільна згода пацієнта при одержанні медичної допомоги є 
одночасно і чинником реалізації прав пацієнта, і засобом запобігання 
юридичним конфліктам. Зрозуміло, що заклад через пропозицію заповнити 
передбачені письмові документи прагне захиститися від можливих претензій та 
їхніх юридичних наслідків, пов'язаних із порушенням вимог законодавства. 
Проте трапляються нестандартні випадки, коли пацієнт відмовляється 
заповнювати запропоновані форми або взагалі будь-що підписувати. Із огляду на 
конкретні обставини (причини відмови пацієнта, його емоційний стан, 
схильність до компромісу тощо), можна застосувати один із двох можливих 
варіантів правового виходу з цієї ситуації. 
Перший варіант 

Якщо лікар відчуває недобросовісність пацієнта та можливість несумлінної 
поведінки з його боку, зокрема, наміри пред'явити у подальшому претензії, то 
можна діяти за таким алгоритмом. Лікар мотивує, що відповідно до статті                       
43 Основ законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 № 2801 -
XII (далі – Основи законодавства про охорону здоров'я) згода інформованого 
відповідно до статті 39 пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, 
профілактики та лікування. Оскільки пацієнт не надає згоди, йому пропонується 
підписати письмову відмову від медичного втручання. 

Якщо і в цьому випадку пацієнт відмовляється підписувати документ, то 
його відмову слід задокументувати відповідним актом у присутності свідків 



відповідно до абзацу 3 статті 43 Основ законодавства про охорону здоров'я. Акт 
про підтвердження відмови від медичного втручання та від письмового 
оформлення відмови оформлюють обов'язково за участю свідків, які можуть 
підтвердити, що пацієнт у момент відмови був спроможний адекватно 
сприймати та аналізувати надану йому інформацію, відповідав на запитання та 
сам їх ставив. Щодо змісту акта про відмову пацієнта, то в ньому також 
необхідно відобразити факт інформування пацієнта та стислий зміст наданої 
йому інформації. 

Важливим елементом складання акта є процес залучення свідків. Для засвід-
чення акта про відмову пацієнта від медичного втручання слід залучати тільки 
тих осіб, яким медична та особиста інформація про пацієнта відома через 
виконання професійних або службових обов'язків, або осіб, проти яких не 
заперечує пацієнт. 
Згода інформованого пацієнта 

Відповідно до статті 43 Основ законодавства України про охорону здоров'я 
від 19.11.1992 № 2801-ХІІ згода інформованого пацієнта необхідна для 
застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Згода пацієнта чи 
його законного представника на медичне втручання не потрібна лише у разі 
наявності ознак прямої загрози життю пацієнта за умови неможливості  
отримання з об'єктивних причин згоди на таке втручання від самого пацієнта чи 
його законних представників 
Другий варіант 

Чинним законодавством загалом не передбачено обов'язковості письмової 
згоди на кожне медичне втручання (за певними винятками, передбаченими ст. 44, 
47-49 Основ законодавства про охорону здоров'я). Крім того, Етичний кодекс 
лікаря України, прийнятий і підписаний на Всеукраїнському з'їзді лікарських 
організацій та X З'їзді Всеукраїнського лікарського товариства від 27.09.2009, 
містить вимогу, за якою добровільну згоду пацієнта на обстеження, лікування чи 
дослідження з його участю лікар повинен одержати при особистій розмові з ним                  
(п. 3.5). Із огляду на це, наявність усної згоди пацієнта не суперечить 
законодавству. Адже пацієнт має право, а не обов'язок, на інформацію. І сам 
факт звернення пацієнта до лікувально-профілактичної установи може свідчити 
про наявність усної згоди. За таких обставин особливу увагу слід приділяти 
веденню медичної документації, роз'ясненню всіх деталей пропонованого медичного 
втручання за всіма необхідними пунктами. 
        Основним доказом правомірних дій лікаря в такому випадку буде ретельне 
та грамотне ведення необхідної документації відповідно до відомчих інструкцій 
Міністерства охорони здоров'я України. Зокрема, відповідно до пункту                              
5 Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації форму     
№ 003-6/о «Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, 



лікування та на проведення операції та знеболення», затвердженої наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 № 110, форму № 003-6/о 
можна використовувати у медичній карті амбулаторного хворого                           
(формі № 025/о). Форма № 025/о є основним первинним медичним документом 
хворого, який лікується амбулаторно або вдома, і заповнюється на усіх хворих 
при зверненні до закладу охорони здоров'я, який надає амбулаторно-
поліклінічну допомогу. 
 
Слабкий  Г. Шляхи  інноваційного розвитку обласної клінічної лікарні в 
умовах реформування системи охорони здоров’я /Г.Слабкий //Практика 
управління закладом охорони здоров’я.–2016.–N2. – С.8 –16 

Важливою складовою оптимізації кадрової політики в лікарні є обґрун-
тований, виходячи з реальних потреб, а не жорстких централізованих 
нормативів, штатний розпис із диференційованим підходом до оплати праці 
медичних працівників (за визначеними критеріями), що є підставою для 
професійної конкуренції між ними. 

Іншою важливою складовою є облік лікарських помилок як чинник 
навчання, а не притягнення до відповідальності. 

Впровадження ефективних медичних технологій діагностичного та 
лікувального процесів, які базуються на даних із доведеною ефективністю 
здійснюється через систему галузевих стандартів, якими є національні клінічні 
протоколи, затверджені Міністерством охорони здоров'я України. Вони створені 
на базі даних доказової медицини, та їх впровадження забезпечує отримання 
якісної медичної допомоги пацієнтами. Так, на першому етапі оптимізації 
діяльності обласної лікарні слід поінформувати медичних працівників лікарні 
про затвердженні клінічні протоколи та здійснену розробку локальних клінічних 
протоколів. Надалі шляхом стажування медичних працівників у провідних 
клініках країн світу, що є і засобом підвищення рівня професійної майстерності, 
медичні працівники засвоюють нові медичні технології з наступним їх 
впровадженням у лікарні. 

Оснащення лікарні сучасним обладнанням, необхідним для застосуван-
ня сучасних медичних технологій. 

Технічне переоснащення лікарні – це конструктивне управлінське рішення, 
яке спрямоване на наближену та віддалену перспективу використання сучасних 
діагностичних і лікувальних технологій. Переоснащення лікарні має бути 
здійснено із урахуванням світових підходів. Це, зокрема, впровадження сучасних 
комплексів променевої діагностики, лабораторних досліджень, функціональної 
(інструментальної) діагностики, комплексів для здійснення малоінвазивної 
хірургії та проведення інтенсивної терапії й моніторингу за станом пацієнтів. 



 
Важливо знати! 

Потужність як консультативно-діагностичних структур, так і структурних 
підрозділів стаціонарного сектору має відповідати реальній потребі населення в 
конкретному виді високоспеціалізованої медичної допомоги. 

Забезпечення сталого фінансового розвитку лікарні та впровадження 
сучасних ефективних методів фінансового менеджменту є важливою скла-
довою розвитку закладу охорони здоров'я. Основними джерелами фінансування 
лікарні є бюджетні асигнування та кошти державних і регіональних цільових 
програм. Додатковими джерелами фінансових надходжень мають стати: 
благочинна допомога та кошти грантів; кошти добровільного медичного 
страхування; оплата за надані лікарнею послуги за угодами; надходження за 
послуги, які надає лікарня понад нормативи надання безоплатної медичної 
допомоги; оплата за послуги, надані пацієнтам за їх ініціативи; добровільні 
внески та пожертви; інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 

Професійна та наукова співпраця з вищими медичними навчальними 
закладами. 

Попри надзвичайну правову складність питання, користь такої медичної,     
навчальної та наукової співпраці є очевидною. Реалізувати таку співпрацю 
можна двома шляхами: прийняттям відповідного законодавчого акту або 
створенням відповідно до Господарського  Кодексу України лікувально-
навчально-наукового консорціуму.  
 
Хильчук В. Внутрішні комунікації у роботі персоналу лікувального 
закладу/В.Хильчук//Управління закладом охорони здоров’я.–2016.–N2.–
С.68–72. 
 

Почнемо одразу з головного – відповіді на запитання, для чого потрібно 
налагоджувати комунікації у колективі. Налагоджені комунікації гарантують, що 
всі працівники закладу розуміють «напрям його руху». Якщо немає єдиного, 
зрозумілого всім учасникам комунікації, повідомлення, кожен починає діяти на 
власний розсуд. У ліпшому разі підлеглі будуть щиро переконані, що все 
роблять правильно. У гіршому – взагалі не докладатимуть зусиль для досягнення 
цілей закладу. 

Щоб цього уникнути, керівник підбирає вдалі засоби мотивування, 
заохочує спілкуватися. У медицині, яка побудована на взаємодії людей, – це 
критична необхідність. 

Американська асоціація медичних сестер по догляду за критично хворими 
(American Association of Critical-Care Nurses) опублікувала у 2005 році 
дослідження «Silence Kills», у якому йдеться, що тільки у США 195 тисяч осіб 



помирає щороку через медичні помилки, які викликали стурбування медичних 
працівників, але не були висловлені. В Україні таких досліджень не про-
водилося, але складно сперечатися із твердженням, що культура відкритого 
спілкування та обговорення у вітчизняній медичній системі є напрочуд 
важливою. 

Типи внутрішніх комунікацій 

Розглянемо різні внутрішні комунікації, згруповані за напрямами поширення. 
Вони можуть реалізовуватися у друкованій, електронній та усній формі (табл.).  

Приклади деяких внутрішніх комунікативних активностей у лікувальному 
закладі 

 
Як бачимо, у Таблиці більшість способів комунікації перебувають у зоні 

офіційного та вертикального поширення, тобто від керівництва до підлеглих. 
Водночас, щоб охопити найбільшу кількість і найбільш повно донести 
інформацію до працівників, необхідно шукати нові точки контактів. 

Комунікації працюють в усіх напрямках, і що більше їх, то ліпше для 
закладу охорони здоров'я. При цьому важливо забезпечити не тільки 
вертикальний обмін інформацією на рівні «керівник – працівник», а й на 
горизонтальному рівні «працівник – працівник». Люди володіють різноплановою 
інформацією, їхня компетенція також перебуває на різних рівнях. Якщо керівник 
хоче, щоб у його закладі панувала атмосфера злагодженої взаємодії, він має 
запланувати офіційну активність, що допомагає спілкуванню працівників один із 
одним. 

Для цього підійдуть лікарські групи розгляду клінічних випадків, що 
сталися у вашому або інших лікувальних закладах, із обов'язковим аналізом 
причин та кроків, які варто було зробити для успішного розв'язання ситуації. 
Регулярно проводячи такі наради у дружньому, відкритому до обговорень та 

Вид Офіційні Неформальні 
Вертикальні • наради 

• доручення 
• накази 
• подяки 
• внутрішні засоби інформування 

(дошка оголошень, сайти, 
журнали) 

• керовані чутки 
• заходи для працівників 

Горизонтальні • консиліум 
• обговорення клінічних випадків 

• розмова «за кавою» 
• спільні обіди 
• обговорення клінічних 

випадків 
•  чутки 



пропозицій, стилі, керівник забезпечить більшу згуртованість підлеглих, обмін 
досвідом та зростання їхньої компетенції. 

Кризові комунікації 

Особливо підвищується значення комунікацій у кризових ситуаціях. У 
лікарнях щодня стикаються із загрозами для життя, тому ймовірність їх 
виникнення дуже висока. А враховуючи прискіпливу увагу засобів масової 
інформації до негативних боків медичної галузі, марно сподіватися, що ці 
кризові ситуації минуть непоміченими. 

Найперше правило кризових комунікацій – до них потрібно готуватися. 
Адже у більшості випадків можна передбачити чи припустити їх виникнення 
(наприклад, епідемія грипу щозими). Потрібно детально проаналізувати власний 
досвід і спланувати кроки при подібних ситуаціях. 
 
Хімка М. Як оминати неоднозначності  та прогалини у законодавстві 
/М.Хімка //Управління закладом охорони здоров’я.–2015.–N11.–С. 29-42 
 

При розв'язанні робочих ситуацій керівники закладів охорони здоров'я 
часто стикаються із заплутаністю текстів нормативно-правових актів або 
навіть із повною відсутністю правових норм, які регулюють певні відносини 
у сфері охорони здоров'я. Як діяти у такому разі?Куди звертатися для 
отримання тлумачення законодавства?Чи мають юридичну силу офіційні 
листи міністерств? 

Принципами застосування правових норм є законність, обгрунтованість та 
доцільність. Суть законності полягає у тому, що застосування правових норм має 
здійснюватися лише: 
• у межах компетенції, повноважень певного державного органу, закріплених у 
законодавстві; 
• на підставах, передбачених у гіпотезі правової норми, що застосовується; 
• у точній відповідності і за процедурою, встановленою законом; 
• у точній відповідності зі змістом закону; 
• у формі, передбаченій законом. 

Обгрунтованість при застосуванні правових норм полягає у тому, що 
прийняття правозастосувального рішення має базуватися на основі таких знань 
про юридично значущі факти, передбачені гіпотезою застосовуваної норми, які є 
об'єктивно істинними, правильними, вірогідними. 

Хто може тлумачити законодавство? 

Під тлумаченням норм права слід розуміти діяльність органів держави, 
посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, спрямовану на 



встановлення змісту норм права, розкриття вираженої у них волі соціальних сил, 
що перебувають при владі. Розроблення нових юридичних приписів неможливе 
без тлумачення, оскільки у розвинутій системі законодавства більшість норм, що 
видаються, так чи так пов'язані з уже наявними законодавчими положеннями. 

Великого значення тлумачення набуває і для створення зведень законів, 
збірок і довідників із законодавства, для обліку нормативних актів. Процес 
тлумачення є необхідним при реалізації правових норм органами суду, 
прокуратури, господарськими судами, іншими державними органами, при 
укладанні угод і договорів господарськими структурами, у діяльності партій, 
громадських об'єднань тощо. 

У процесі тлумачення встановлюється зміст норми права, її основна мета і 
соціальна спрямованість, можливі наслідки дії певного акта, виявляються 
суспільно-історичні обставини його прийняття, умови, у яких відбувається 
тлумачення, тощо. Для виявлення дійсного змісту волі, що виражена у 
нормативному акті, необхідно проаналізувати сам текст нормативного акта, 
преамбулу, офіційне і неофіційне його роз'яснення, інші близькі за змістом 
норми, періодичні видання, наукові праці тощо. Проте головним об'єктом 
тлумачення при строгому режимі законності має бути текст нормативного 
акта, оскільки насамперед у ньому виражена воля законодавця. 

Тлумачення необхідне для громадян, оскільки відомо, що незнання закону, 
не звільняє від відповідальності. 

Мета тлумачення –правильне і точне розуміння та застосування закону, 
виявлення його змісту, який законодавець вклав у словесне формулювання. Воно 
покликане протидіяти будь-яким спробам відійти від змісту правових норм, 
протиставити букву і дух закону, виявити зміст того, що сформулював 
законодавець. Основною ідеєю, що має втілювати вчення про тлумачення, є ідея 
охорони і всебічного зміцнення законності. Тлумачення не вносить і не має 
вносити зміни і доповнення до чинних норм. Воно покликане лише 
пояснювати те, що сформульовано у законі. 

Зрозуміло, що тлумачення неможливе без урахування суспільно-політичної 
ситуації у країні, проте це не означає, що у процесі тлумачення під приводом 
урахування зміни умов, потреб соціально-політичного і господарського розвитку 
можна відходити від точного змісту правових норм, змінювати зміст норми, що 
вкладений у неї законодавцем. Законність забезпечує верховенство закону над 
всіма іншими нормативними актами, його вищу юридичну силу. Щодо 
тлумачення це верховенство проявляється у тому, що зміст підзаконних актів 
розкривається у точній відповідності до закону. 
 



Шляхи підвищення управлінської культури керівників закладів охорони 
здоров'я /В.Лисак, І.Голованова, А.Фошина, В.Глєбов //Управління 
закладом охорони здоров’я. – 2015. – N11. – С.76–80 

Сучасні реалії висувають до керівників закладів охорони здоров'я посилені 
вимоги. Керівники мають бути інноваційними, іти в ногу з часом, стежити за 
розвитком сфери охорони здоров'я та орієнтуватися на потреби пацієнтів. 
Досягти цього неможливо за низької управлінської культури у закладі та 
загальної культури персоналу.  

На сучасному етапі кадрова політика в Україні та світі стрімко змінюється. 
Це зумовлено насамперед підвищенням ролі персоналу у досягненні цілей 
закладу, зміною пріоритетів у системі цінностей, підвищенням культурного та 
освітнього рівня працівників. За роки незалежності України змінився зміст праці 
через появу нових технологій, застосування нової техніки, підвищення 
значущості самоконтролю та самодисципліни. Із запровадженням страхової 
медицини і появою великої кількості приватних медичних закладів виникла 
конкуренція на ринку медичних послуг та, відповідно, зросла увага до їхньої 
якості. Саме у цей момент перед менеджерами закладів охорони здоров'я 
постало завдання – підвищити та утримати конкурентоспроможність своїх 
закладів і привернути увагу споживачів медичних послуг саме до них. А 
досягнути високого рівня на ринку та утримати його можна лише маючи 
кваліфікований, освічений та вдало підібраний персонал. 

 Від чого залежить розвиток медицини у державі? – Насамперед від рівня 
культури суспільства, адже саме він формує ставлення громадян до охорони 
здоров'я. Тому левову частку зусиль влада має спрямувати на підвищення 
культурного рівня громадян, у тому числі культури споживання медичних 
послуг, ставлення до власного фізичного, духовного та ментального здоров'я. 
Крім того, у розвитку галузі охорони здоров'я не менш важливу роль відіграє 
рівень управлінської культури керівників медичних закладів. 

 Визнання ролі організаційної культури є одним із тих аспектів, які 
відрізняють сучасні підходи до управління, у тому числі –управління людськими 
ресурсами. У 80-тих роках XX століття відбулося переосмислення ролі 
організаційної культури, яку почали сприймати як чинник створення більш 
ефективних організацій, обов’язкову складову успіху. Нині організаційна 
культура визнається як засіб посилення дієвості закладів приватного та 
державного секторів. 
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