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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 щоквартального 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  2013 по 2014 

роки. Інформація представлена українською та російською мовами. 

 З електронною версією цього інформаційного видання запрошуємо ознайомитися на 

нашому сайті у розділі «Власні ресурси ДОНМБ». 

Документи, які пропонує дайджест, у друкованому варіанті можна отримати у відділі 

обслуговування бібліотеки. 
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Андрієвський І.Ю. 

Що таке індукований лікарем попит і його вплив на ринок 

медичних послуг /І.Ю. Андрієвський //Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров’я.-2013.-№4.С.57-63. 

    У статті наведено теоретичне підґрунтя основи розвитку теорії 

індукованого лікарем попиту, яка залежить від асиметричності інформації 

між медичним персоналом і пацієнтом та спроможності вибору програми дій. Описано 

вплив попиту на ринок медичних послуг на основі моделі, прийнятої Організацією 

економічної співпраці і розвитку. Показано взаємозв'язок між індукованим лікарем попитом 

та національними системами охорони здоров'я в окремих країнах (Австралія, США, 

Великобританія). 

Незважаючи на досягнення в організації надання медичної допомоги населенню 

України, впровадження стандартів медичних технологій, клінічних протоколів, 

реформування первинної та вторинної медичної допомоги, залишається низькою якість 

медичних послуг. З огляду на це виникає питання про попит населення на медичні послуги. 

Як і багато інших теорій природничих наук, теорія індукованого лікарем попиту (ІЛП) 

з'явилася для пояснення реалій, які не вміщались у рамки класичних теорій ринкової 

поведінки. 

       Мета роботи: розглянути теоретичні основи розвитку теорії ІЛП та її вплив на 

сучасний стан медичної допомоги населенню. 

       Матеріали і методи. На основі системного аналізу літературних джерел проведено 

вивчення проблеми індукованого лікарем попиту. 

Результати дослідження та їх обговорення. Створення теорії ІЛП пов'язують з Робертом 

Евансом, який виявив, що у Британській Колумбії спостерігалась мала варіація в прибутках 

лікарів, незважаючи на суттєві варіації забезпеченості ними різних місцевостей. Оскільки 

лікарі не могли встановлювати ціни на послуги, висновок очевидний - обсяг послуг на 

пацієнта був пропорційний рівню забезпеченості лікарями. Цей факт можна було пояснити 

і класичними теоріями ринку: чи пропозиція медичних послуг адаптувалась до нового 

попиту (зокрема зменшенням цін), чи попит закономірно зріс внаслідок покращання 

доступності і якості послуг. Саме у поясненні цього феномену, який підтвердився і 

наступними незалежними спостереженнями, виросли відмінності його інтерпретації. 

Опоненти теорії ІЛП доводили, що феномен пояснюється у рамках класичних теорій, і ІЛП 

недоказова. Проте прибічники ІЛП наполягали, що варіація у 200-400 відсотків не 

«вміщується» у ці рамки і виходить далеко поза межі впливу віку, статі, прибутку, важкості 

стану. 

      Більш ґрунтовний статистичний аналіз феномену опублікований у 1972 р. 

американськими економістами Фачсом і Крамером . У цій і наступних публікаціях інших 

спеціалістів забезпеченість лікарями характеризувалась ендогенністю і залежала від 

привабливості місця роботи. Як незалежна змінна рівняння попиту, ендогенна 

забезпеченість лікарями мала суттєвий детерміністичний вплив, що доводило існування 

ІЛП- ефекту. 

Цей підхід пізніше підлягав методологічній критиці, і для підтримки теорії ІЛП були 

використані інші методологічні підходи. Наприклад, у багатьох дослідженнях виявлено 

вражаючий ріст обсягів медичних послуг внаслідок «замороження» прямої оплати 

пацієнтами, який не підлягав жодним поясненням, за винятком ІЛП. Напевно, найбільш 
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гідне уваги рандомізоване контрольоване дослідження - відомий і поки що єдиний у світі 

експеримент Rand Health Insurance Experiment. Рандомізовано лікарі університетської 

клініки були розміщені в дві групи. Лікарі однієї групи отримували зарплату, іншої - вина-

городи від пацієнтів (feeforservice). Пацієнти рандомізовано розподілялись між лікарями 

обох груп. У ході експерименту з'ясувалось, що лікарі, що отримували винагороди за 

послуги, призначали майже на 30% більше повторних візитів, більшість з яких, як показала 

наступна експертна оцінка, не були необхідними. Результати дослідження були настільки 

переконливими, що найбільш переконаний опонент теорії ІЛП Чарльз Фелпс став палким її 

прибічником. 

      Майже усі економісти, аналізуючи сектор охорони здоров'я, погоджуються  з тим, що  

ринок медичних послуг має унікальні особливості.  

 

 
       Кривенко Є.М. 

  Інформатизація охорони здоров я як складова управління галуззю  /Є.М. 

Кривенко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони 

здоров’я.-2013.-№4.-С.71-76. 
 

 
  Інформатизація охорони здоров'я у системі управління галуззю є складним 

багатогранним процесом, який охоплює усі сторони її діяльності і забезпечує 

роботу як з плановою, так і з оперативною інформацією. Метою роботи було 

розробити концептуальні підходи до інформатизації системи охорони здоров'я 

з позиції управління процесами її функціонування та підвищення якості медичної допомоги. 

Наведено концептуальну модель інформатизації охорони здоров'я як складової управління 

галуззю. 

       Реформа системи охорони здоров'я, яка проводитиметься в Україні, використання 

дорогих ресурсів, проблеми якості та стандартизації медичних послуг вимагають 

використання ефективних управлінських прийомів, які неможливо реалізувати без 

інформаційних технологій та сучасного комунікаційного забезпечення. Традиційна 

адміністративна система управління вичерпала свої можливості. Система охорони здоров'я 

країни працює з великою напругою, але з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії. Для 

подальшого вдосконалення діяльності охорони здоров'я потрібні типові рішення і висока 

дисципліна виконання. Сьогодні якісну охорону здоров'я важко уявити без відповідності 

світовим стандартам. Охорона здоров'я має користуватися перевіреними моделями, а 

пацієнти мають право вимагати надійні технології надання медичної допомоги. І це 

неможливо запровадити без належного управління галуззю, що у свою чергу неможливе без 

цілісної системи її інформатизації. 

Мета роботи: розробити концептуальні підходи до інформатизації системи охорони 

здоров'я з позиції управління процесами її функціонування та підвищення якості медичної 

допомоги. 

Матеріали і методи. При виконанні роботи використані наступні методи: 

бібліосемантичний, структурно-логічного аналізу, системного підходу та аналізу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Загальними вимогами до єдиної 

інформаційної системи охорони здоров'я (ЄІСОЗ) є те, що вона повинна надавати 
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можливість збереження та обробки інформації з усіх питань управління організації галуззю 

в єдиному інформаційному просторі на усіх рівнях управління. 

Для цього ЄІСОЗ повинна забезпечувати: - єдину систему прав доступу до електронних 

медичних записів (ЕМЗ), звітів і функцій системи; 

- одноразове введення даних; 

- можливість передачі масивів даних між системами, що підвищує ступінь захищеності сис-

теми; 

- можливість побудови моделей на стику функціональних компонент: медична 

інформаційна система, управління кадрами, паспортизація, управління фінансами, 

управління якістю медичних послуг тощо; 

- єдиний набір функціональності для всіх рівнів реалізації системи, що спрощує процеси 

супроводу та доопрацювання; 

- наявність розвинених технологічних засобів інтеграції з іншими прикладними системами 

та базами даних. 

Крім того, система повинна допускати використання досить широкого спектра 

обладнання, як в серверній її частини, так і в клієнтській, а звідси витікає вимога її 

багатоплатформності. Система повинна функціонувати в різних мережевих середовищах 

(Іnternet/Іntranet) і при цьому забезпечувати високий ступінь захисту своїх даних від 

несанкціонованого доступу та руйнування. 

Територіальна розподіленість інформаційної системи і неможливість, у деяких 

випадках, забезпечення постійного зв'язку з центром, є характерною особливістю для 

системи охорони здоров'я. Це вимагає побудови автономних (периферійних) 

інформаційних вузлів з власними базами даних. Автономності системі надає наявність 

власної клієнт-серверної архітектури в кожному віддаленому підрозділі. Прикладами 

можуть бути територіальні управління, обласні, районні лікарні, поліклініки. До розряду 

автономних може бути віднесено також підрозділ закладу охорони здоров'я (З0З), що має 

таку виділену лінію зв'язку з центром, яка не забезпечує необхідної пропускної 

спроможності для он-лайнової роботи або не відповідає вимогам надійності. 

                                               

Геник    С.М. 

Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю/С.М.Геник    

//Галицький лікарський вісник.-2014.-№1.-С.94-100.  

Реноме: Високе робоче навантаження, нічні чергування, збільшення 

кількості хворих на одного лікаря, недостатнє матеріальне і моральне 

винагородження за виконану роботу, недостатнє забезпечення лікарень і 

висока відповідальність призводять до синдрому професійного вигорання 

лікарів хірургічного профілю. 

     Синдром вигорання у лікарів хірургічного профілю виникає на фоні 

хірургічного стресу і є причиною виснаження емоційно-енергетичних і 

особистих ресурсів людини. Для нього характерним є втрата зацікавленості до професії, 

поява замкненості, підвищеної роздратованості, образи, незадоволення, зміни стану 

здоров'я. 

       Основними факторами, що викликають синдром вигорання, є високе навантаження, що 

передбачає нічне чергування, роботу у вихідні дні, збільшення числа хворих на одного 

лікаря, а також недостатнє матеріальне і моральне винагородження за виконану роботу. 
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Значне емоційне напруження у лікарів викликають такі моменти їхньої діяльності, як 

відсутність необхідного медичного інструментарію і обладнання, відсутність необхідних 

лікарських препаратів і перев'язочних матеріалів. Це вносить дисонанс в роботу. А всі 

емоції лікар за етичними нормами своєї професії зобов'язаний стримувати, бути добро-

зичливим і терпимим, що приводить до додаткових нервових перевантажень. 

Сюди також накладаються переживання за наслідок виконаних операцій, особливо 

коли виникли такі моменти, як неточність дотримання техніки операції, погіршення стану 

хворого, розвиток ускладнень. 

Організаційні недоліки, обмеження у висловленні справжніх емоцій, переживання за 

результат своєї діяльності впливають на психологічний стан лікарів. Роздратованість і 

тривоги виникають у всіх категорій лікарів, які займаються оперативним лікуванням, при 

чому в 22% лікарів роздратованість інколи переходить в агресію /2,5/. А відчуття безна-

дійності свого положення відчувають від 23 до 45% лікарів. Майже в кожного третього 

нейрохірурга, гінеколога і хірурга зустрічається такий стан, як депресія і відчуття вини. 

Внаслідок організаційних недоліків на робочому місці і морального перенапруження 

лікарі відзначають зміни у своїй професійній діяльності. Водночас, такий психоемоційний 

стан лікарів відбивається на їхніх сімейних взаємовідносинах, в середньому, в кожного 

п'ятого. Через невміння залишати свої негативні емоції, пов'язані з професійною діяль-

ністю, на робочому місці. Майже половина лікарів уникають спілкування вдома. Так вони 

економлять емоції. А якщо це не вдається, то спрацьовують певні захисні реакції. Вони 

можуть проявлятися в байдужості, цинізмі і навіть агресії до членів сім'ї. В них немає 

бажання і сил займатися домашніми справами. Це приводить до конфліктів, непорозумінь в 

сім'ї і зниження стійкості шлюбів. 

Всі ці фактори відбиваються на задоволенні спеціаліста своєю професійною діяльністю. 

Деякі лікарі вважають, що помилилися у виборі професії або профілі діяльності.

 

Дячук Д. Д. Наукові основи та концептуальні підходи до удосконалення 
системи управління закладом охорони здоров я /Д.Д.Дячук  //Главный 
врач.-2014.-№4.-С.13-21.  

          Резюме. Дослідження присвячено вирішено актуальної наукової проблеми удосконалення 

системи управління багатопрофільним клінічним закладом охорони здоров'я. На підставі 

комплексного медико-соціального дослідження визначено недоліки в 

системі управління багатопрофільним клінічним закладом охорони 

здоров'я, що стосувалися організації та якості медичного обслуговування, 

задоволеності пацієнтів і медичного персоналу, реалізації функцій 

менеджменту. Визначено стратегічні і тактичні напрями удосконалення 

процесів управління у відповідності до яких запропоновано 

концептуальний підхід до оптимізації системи управління. Його апробацію 

здійснено з позицій організаційно-структурного розвитку закладу охорони 

здоров'я на тлі застосування науково-освітнього практичного підходу. Результати 

впровадження якісно нової системи управління довели доцільність та ефективність 

проведеного удосконалення. 

            Вступ. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що єдиної 

концепції менеджменту, яка була б застосована для всіх закладів охорони здоров'я (З0З) та 

в будь-яких умовах, не існує. Загальновизнано, що з точки зору досягнення поставлених 

цілей, одним з найбільш ефективних підходів до управління є використання сучасних інно-
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ваційних технологій менеджменту, проведення самооцінки діяльності 303 для виявлення 

напрямів оптимізації системи управління. 

В програмі ВООЗ «Здоров'я-2020: основи європейської політики на підтримку дій 

держави та суспільства в інтересах здоров'я та добробуту» удосконалення систем 

управління на всіх рівнях керування медичним обслуговуванням взагалі та закладами 

охорони здоров'я зокрема, відноситься до пріоритетних     напрямів перебудови медичної 

галузі. 

                  Проблема удосконалення системи управління є актуальною для різних ланок охорони 

здоров'я. Однак 303, що надають як первинну, так і спеціалізовану медичну допомогу, 

більшою мірою відчувають необхідність розробки та запровадження нових наукових 

принципів і технологій управління, оскільки при поєднанні з оптимізацією використання 

ресурсів вони є гарантією ефективності модернізації галузі. 

            Управлінню системою охорони здоров'я присвячена значна кількість досліджень, однак, 

при всій їх цінності, вони містять вирішення завдань, що знаходяться поза сферою впливу 

медичної установи і не зачіпають проблем управління на рівні 303, а в нечисленних роботах 

щодо окремих аспектів управління на рівні закладу охорони здоров'я бракує системного 

підходу до його оптимізації. 

Як наслідок, система управління охороною здоров'я в Україні, яка в основному 

залишається у вигляді адміністративно-командної моделі, вступає у протиріччя з 

ідеологією соціально-економічних перетворень, модернізацією медичної галузі, впрова-

дженням ринкових механізмів. 

          
Солоненко І.М. Організаційні зміни у сфері охорони здоров’я 

/І.М.Солоненко //Главный врач.-2014.-№4.-С.29-42. 
 

                                                   Для удосконалення необхідні зміни; для досягнення досконалості 

необхідні часті зміни 
  Уінстон Черчілль

Здатність держави до самозбереження  полягає у здатності до 

змін                                                                     Едмунд Берк 

     Управління у сфері охорони здоров'я спрямоване на здійснення різних 

видів організаційних змін і оновлення - починаючи від впровадження нових медичних 

технологій, обладнання, програм із збереження, покращення та відновлення стану 

суспільного здоров'я і закінчуючи зміною цілей діяльності організації. Зміни 

відрізняються від інновацій. Зміни - це родове поняття, що стосується модифікації будь-

якої діяльності, структури чи кінцевих продуктів, що їх створює організація, тоді як 

інновація - поняття більш обмежене і визначається як будь-яка ідея, практика або 

матеріальний артефакт, що сприймається як новий відповідним суб'єктом, який його 

застосовує - організацією, підрозділом, робочою групою чи окремою людиною. Отже, всі 

інновації - це зміни, але не всі зміни - це інновації. 

      До організаційних змін можна підходити з різних сторін. їх можна розглядати як з 

погляду внутрішньої політики організації з мінливими коаліціями і неформальними 

групами, так і з історичної точки зору, а також з перспективи розвитку організації, 

зокрема зміни організаційно-правових засад діяльності (автономізація, кластеризація 

тощо). 
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     Інший підхід полягає в дослідженні «життєвого циклу» організації. Ця біологічна 

метафора хоч і удосконалена, але вона нагадує нам про те, що організації не перебувають 

вічно в одному і тому ж стані. Організації народжуються, зростають і з часом зане-

падають. В окремих сферах організації інколи відроджуються, або повністю зникають. 

     Організаційні зміни можна визначити як еволюцію чи трансформацію традиційної 

організаційної форми з метою підвищення ефективності діяльності в мінливому 

оточуючому середовищі. Очевидно, що виживання організації є основним випробуванням 

для неї, але в будь-який момент часу все, що в ній відбувається основане, з одного боку, 

на викликах оточуючого середовища, а з іншого - на цілях самої організації. Відмінність 

змін, зумовлених зовнішніми причинами, або орієнтацією на оновлення цілей організації, 

відносяться до основних проблем, що зумовлюють сучасні дискусії стосовно еволюції 

організаційно-правових засад закладів охорони здоров'я, як в Україні, так і в багатьох 

країнах світу. 

       Інновації вужче поняття, а ніж зміни, оскільки вони можуть мати наслідки для 

невеликої частини організації. Інновація є відхиленнями від існуючої практики або 

технології і являє собою відхід від усталеного рівня майстерності в той момент, коли вона 

появилася. Діапазон інновацій - від дрібних змін в сучасній практиці охорони здоров'я до 

найрадикальніших, які потребують значної переорієнтації. Практика організаційного 

скорочення є найбільш драматичною формою інновації, яка має далекосяжні наслідки не 

тільки для організації, яка скорочується, але й для зовнішнього оточення. 

 

 

       Крячкова Л.В.Створюємо систему оцінки  діяльності    

персоналу                /Л.В. Крячкова //Головна медична 

сестра.-2014.-№4.-С.11-13. 

 
  Розробка системи критеріїв оцінки діяльності персоналу вимагає 

застосування різних статистичних підходів. Якщо не має чіткого уявлення 

про методи обробки даних, то в результаті ми можемо не отримати бажаного 

результату. Тому під час розробки критеріїв оцінки діяльності персоналу 

необхідно пригадати основні статистичні прийоми, що стануться нам у нагоді. 

Критерії оцінки діяльності можуть бути представлені різними статистичними величинами - 

абсолютним, відносними та середніми.Абсолютні числа, можуть мати самостійне значення 

для характеристики об'єму та розмірів явища                  (2 запізнення на роботу, 8 робочих 

годин, випадки особливо небезпечних захворювань), а також слугувати основою для 

розрахунку похідних величин. 

              Проте, при аналізі роботи персоналу завжди виникає необхідність у порівнянні 

отриманих результатів, а порівняння абсолютних даних може призвести до помилкових 

висновків. В більшості випадків використання абсолютних величин є проміжною стадією 

для визначення похідних величин. 

Яку похідну величину розрахувати? Для цього потрібно подивитися кількісний 

(виражений числом) або якісний (виражений словом) у нас критерій. 

Існують дві групи похідних величин: відносні - як узагальнююча характеристика 

явища за якісною ознакою, середні - узагальнююча характеристика за кількісною ознакою. 



 

Розрізняють відносні величини інтенсивності, екстенсивності, співвідношення та наочності. 

Показник інтенсивності характеризує рівень, частоту, поширеність явища у середовищі, де 

воно проходить та з яким органічно пов'язане. 

Відносні величини можуть бути виражені у відсотках (%), якщо основа прийнята за 

100, в промілях (%о), якщо основа прийнята за 1000 і т. д. 

Розмір основи для визначення явища, вибирають таким чином: чим більше воно 

розповсюджене, тим менша основа. Так, загальні показники смертності, народжуваності, 

захворюваності та інше визначаються на 1000 населення, спеціальні показники цих явищ - 

часто на 10000 чи 100000 населення, показники захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності - на 100 працюючих, летальності -на 100 хворих. 

Для визначення інтенсивного показника потрібно брати тільки те середовище, де 

проходить явище, що вивчається. Наприклад, захворюваність серед всього населення, чи 

окремих його груп, летальність серед усіх госпіталізованих до лікарні, чи тільки серед 

хворих, госпіталізованих після 24 годин з початку захворювання та інше. Явище і 

середовище повинні бути пов'язані між собою. 

Формула розрахунку інтенсивного показника: 

    Явище                   х 100 (1000,10000…,) 

    Середовище 

Інтенсивні показники можна порівнювати за часом та в просторі завдяки зведенню їх 

до спільного знаменника (100,1000, 10000 та інше). 
 

Вороненко Ю.В. Самооцінювання як складова підготовки системи 

управління якістю медичної допомоги закладу охорони здоров'я до 

сертифікації на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009/ Ю.В. Вороненко, 

Н.Г. Гойда, В. В. Горачук //Український медичний 

часопис.-2014.-№2. - С.36-39. 

 Внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 

14.03.2011 р. № 142 щодо наявності сертифіката відповідності системи 

управління якістю медичної допомоги Національному стандарту ДСТУ 

ISO 9001:2009 як обов'язкової умови для отримання закладами охорони 

здоров'я третинного і вторинного рівня вищої акредитаційної категорії 

привертає особливу увагу керівників закладів охорони здоров'я. З метою 

методичної підтримки прийняття управлінського рішення з підготовки до сертифікації, 

на основі системного, змістовного і контент-аналізу положень сімейства міжнародних 

стандартів щодо системи управління якістю, чинних нормативно-правових актів та 

наукових джерел запропоновано використовувати самооцінювання існуючої системи 

управління якістю на відповідність вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, що дозволить 

уникнути дублювання функцій і організаційної структури, які вже запроваджені у закладі 

охорони здоров 'я. 

         Вступ 

      Проблема якості медичної допомоги тривалий час залишається найбільш актуальною 

складовою в світових і вітчизняній системах охорони здоров'я (Европейское региональное 

бюро Всемирной организации здравоохранения, 2008; Проект ЄС «Сприяння реформі 

вторинної медичної допомоги в Україні», 2009; Всемирная организация здравоохранения, 

2010). Слід зазначити, що наукова спільнота та практики все більше схиляються до того, 

що якість будь-якої послуги, у тому числі медичної, залежить від якості системи 



 

управління нею (Ковалев А.И., 2008). Свідченням підтримки європейської політики щодо 

розвитку якісних систем охорони здоров'я слід вважати затвердження наказом 

Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України від 20.12.2013 р. № 1116 «Про внесення 

змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 р. № 142 «Про вдосконалення державної 

акредитації закладів охорони здоров'я» обов'язкової умови для отримання закладами 

охорони здоров'я третинного і вторинного рівня вищої акредитаційної категорії, яка 

полягає в наявності сертифіката відповідності системи управління якістю медичної 

допомоги Національному стандарту України ДСТУ ISO 9001:2009. 

               Прийняття такого відповідального управлінського рішення на галузевому рівні слід 

вважати знаменною віхою на шляху розвитку вітчизняної системи управління якістю 

медичної допомоги — нині система стандартизації в охороні здоров'я, яка представлена 

вимогами до ліцензійних умов, стандартами акредитації, медико-технологічними стан-

дартами: уніфікованими клінічними протоколами медичної допомоги (УКПМД) та 

локальними протоколами медичної допомоги (ЛПМД), державними формулярами лікар-

ських засобів (ДФЛЗ) та їх локальними аналогами — локальними формулярами (ЛФЛЗ), 

клінічними маршрутами пацієнтів (КМП), табелями оснащення, доповнюється 

стандартами на систему управління якістю. Таким чином регламентовано суб'єкт і об'єкт 

управління в системі, отже, створено реальні підстави для поліпшення якості медичної 

допомоги за умови розробки, ефективного впровадження та підтримки діяльності, спря-

мованої на дотримання стандартів. 

           Нагальною проблемою для керівників закладів охорони здоров'я на теперішньому 

етапі, після виходу наказу МОЗ України від 20.12.2013 р.        № 1116, слід вважати при-

йняття управлінського рішення про імплементацію системи управління якістю, яка 

відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009, у систему управління закладом охорони 

здоров'я. Важливо врахувати елементи системи, які вже функціонують відповідно до 

положень чинних галузевих нормативно-правових актів, з метою уникнення дублювання 

функцій і перенавантаження організаційної структури, для чого необхідно провести 

самооцінювання існуючої системи управління якістю. 

 

     Кубанський С. Важливі аспекти відпусток медичних працівників 

     /С.Кубанський//Управління  закладом охорони здоров’я.-2014.-№4.- 

     С.59-65.    
     Відпустка — це один з видів часу відпочинку, що надається працівнику  

на встановлений законом строк і на час якого за працівником  

зберігаються його місце роботи, посада та зберігається або ні середньомісяч- 

ний  заробіток.  

Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 

№ 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) право на відпустки мають 

громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, 

виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у 

фізичної особи. На рівні з громадянами України право на відпустки мають іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні. 



 

 

Яка мінімальна тривалість щорічної основної відпустки? 

Законодавчо встановлено мінімальну тривалість щорічної основної відпустки, яка 

не може бути меншою ніж 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який 

відлічується з дня укладення трудового договору. 

        Також статтею б Закону про відпустки встановлено подовжену тривалість 

щорічної основної відпустки для таких категорій працівників: 

• керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних 

(педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів; педагогічним, науково-

педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна 

відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом 

Міністрів України; 

• інвалідам І і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних 

днів; 

• інвалідам III групи — 26 календарних днів; 

  • особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка 

тривалістю 31 календарний день. 

 

           Якої тривалості має бути відпустка, якщо лікар працює 

на 0,5 ставки? 

Відповідно до частини третьої статті 56 Кодексу законів про працю України від 

10.12.1971 № 322-УІІІ (КЗпП) робота працівника на умовах неповного чи скороченого 

робочого дня (тижня), у тому числі на 0,25, 0,5 чи 0,75 ставки, не є підставою для змен-

шення гарантованої законом тривалості щорічної основної відпустки. Отже, такий 

працівник має право на таку саму тривалість відпустки, як і працівник, що працює на 

повну ставку. 

 

              Через який період роботи працівник можне повністю 

використати відпустку? 

У перший рік роботи щорічна відпустка надається після того, як працівник 

безперервно відпрацює шість місяців. У випадку надання працівнику щорічної 

відпустки до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи її тривалість 

визначається пропорційно відпрацьованому часу. 

Відпустки за другий та наступні роки роботи надаються працівникові в будь-який 

час відповідного робочого року. 

 

 

 

 

 



 

Чернетенко О. Атестація робочих місць за умовами праці у закладах 

охорони здоров’я /О.Чернетенко //Управління закладом охорони 

здоров’я.-2014.-№3.-С.58-79. 

 

         Проведення атестації робочих місць за умовами праці відіграє  

головну роль у встановленні об'єктивних показників умов праці на 

робочому місці працівника. Результати атестації використовуються  

підприємствами і організаціями для встановлення пільг і 

компенсацій  за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, а 

також для здійснення заходів щодо поліпшення умов праці. У 

закладах охорони здоров'я проведення атестації має свої особливості. 

        Законом України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (далі — Закон 

про охорону праці) встановлено, що працівники, зайняті на роботах із шкідливими і 

важкими умовами праці, мають право на пільги та компенсації, які надаються в 

порядку, встановленому законодавством. 

Віднесення робіт до категорії «із шкідливими умовами» можливе лише за    

результатами атестації робочих місць за умовами праці. 

 Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником і 

працівниками у галузі реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільгове 

пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. 

    Правові підстави для проведення атестації робочих місць 

Правовими підставами для проведення атестації робочих місць за умовами праці є 

такі нормативно-правові акти: Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 

322-VIII, закони України «Про охорону праці» від 14.10.1992      № 2694-ХІІ, «Про 

пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-ХІІ, «Про відпустки» від 15.11.1996 № 

504/96-ВР, Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких 

дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.01.2003 № 36, Списки виробництв, цехів, професій і посад, 

зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із 

шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджені по-

становою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290, Перелік виробництв, 

цехів, професій і посад із шкідливими умовами 

праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163, тощо. 

Отже, атестація робочих місць за умовами праці в обов'язковому порядку має бути 

проведена на тих робочих місцях, на яких зайняті працівники, які мають право хоч би 

на одну з пільг і компенсацій за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, що 

надаються відповідно до зазначених вище нормативних документів. 

 

       Завдання атестації робочих місць за умовами праці 

Атестація робочих місць за умовами праці передбачає: 

• виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів та 

причин їх виникнення; 

• дослідження санітарно-гігієнічних факторів виробничого середовища, 

важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; 



 

• комплексне оцінювання факторів виробничого середовища і характеру праці 

щодо відповідності їх вимогам стандартів, санітарних норм і 

правил. 

 

Нахметова А.  

Правові аспекти надання медичної допомоги іноземцям та особам без  

громадянства /А.Нахметова //Управління закладом охорони 

здоров’я.-2014.-№3.- С.36-43. 
 

     Імідж країни на світовій арені залежить від багатьох чинників. Це 

і зовнішня політика, і фінансові відносини, і соціальна сфера. Не 

останню роль відіграє й толерантне ставлення до іноземців. Однак 

часто у іноземців та осіб без громадянства виникають складнощі при 

отриманні ними медичної допомоги. Наш експерт розповість про 

права іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 

території України, у галузі охорони здоров'я. Щороку декілька 

мільйонів іноземців та осіб без громадянства відвідують Україну у приватних, 

комерційних та службових справах. Тому країна має створити такі умови для життя 

іноземців, аби вони не почувалися чужими і були рівними в правах з громадянами 

нашої країни, окрім певних винятків, які визначені законодавством України та 

передбачені міжнародними договорами. До населення України — сукупності людей, 

що проживають у межах території України і підлягають її юрисдикції, крім громадян 

України належать також іноземці та особи без громадянства (апатриди). 

Визначення основних понять 

Для більш точного розуміння, про кого саме йтиме мова у цій статті, слід 

звернутися до положень Основного Закону. У Конституції України чітко розмежовані 

поняття «іноземець» та «особа без громадянства». В статті 1 Закону України «Про 

громадянство України» від 18.01.2001 № 2235-ІП визначено ці поняття: іноземець — 

особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої 

держави або держав; особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно 

до свого законодавства не вважає своїм громадянином. Основний принцип, за яким 

встановлюється правовий статус іноземців в Україні, закріплено у статті 26 

Конституції України: іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі обов'язки, що і громадяни України, — за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. Одним із таких прав 

є право іноземців на медичну допомогу.  Конституція України гарантує усім 

громадянам, іноземцям та особам без громадянства, які перебувають на території 

України на законних підставах, тобто постійно проживають на території України, 

безоплатну медичну допомогу. В одному з рішень Конституційного Суду України 

було надане тлумачення конституційних положень щодо того, що у державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безкоштовно. 

Це положення слід розуміти так, що у державних та комунальних закладах охорони 

здоров'я медична допомога надається всім громадянам незалежно від її обсягу та без 

попереднього, поточного або наступного їх розрахунку за надання такої допомоги. 

Але практика свідчить про неефективність цієї системи, що призводить до порушення 

права на доступ до медичної допомоги. Держава не може забезпечити доступ до 

якісної та дійсно безоплатної медичної допомоги. Деякі заклади охорони здоров'я 

намагаються розв'язати проблему своєрідним чином, — запровадивши сплачення 



 

пацієнтами благодійних внесків. Якщо громадяни країни ще можуть цьому певною 

мірою протистояти і захищати свої права та довести незаконність або необов'язковість 

таких внесків, то іноземці як правило, сплачують їх, вважаючи, що це дійсно перед-

бачено законодавством.  Поняття «медична допомога», умови запровадження добро-

вільного медичного страхування, у тому числі державного, формування і 

використання добровільних медичних фондів, а також порядок надання медичних 

послуг, які виходять за межі медичної допомоги, на платній основі у державних і 

комунальних закладах охорони здоров'я та перелік таких послуг мають бути визначені 

законом. Наразі в Україні діє Перелік платних послуг, які можуть надаватися в 

державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних 

закладах та науково-дослідних установах, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 (далі — Перелік № 1138). Згідно з пунктом 

23 розділу І Переліку № 1138 до платних послуг, що надаються згідно з 

функціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони 

здоров'я, належить медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово 

перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування. 

Шекера О.Г. 

Охорона здоров'я - найважливіша складова державної політики 

України            / О. Г. Шекера, Н. В. Медведовська, Д. В. Мельник 

//Сімейна медицина.-2014.-№2.-С.10-14. 

 
  У статті представлено огляд сучасних наукових підходів до 

проблеми збереження здоров'я населення як в різних країнах світу, 

так і в Україні зокрема. Наведені фактори, що мають суттєвий вплив 

на формування стану здоров'я населення, важливим з яких визначено 

систему надання медичної допомоги, обгрунтовано необхідність 

створення національної ідеології здоров'я і механізмів її реалізації в 

усіх секторах суспільного і державного життя. Ключові слова: 

здоров'я населення, соціальні, економічні та медичні фактори, система охорони здоров'я. 

                Здоров'я людини є основою становлення гармонійної і всебічно розвинутої 

особистості. Високу значущість категорії "здоров'я" можна пояснити тим змістом, 

яким сьогодні наповнює її розвинутий світ. Загальновизнаним є запропоноване 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) визначення здоров'я як стану 

повного фізичного, психічного та соціального благополуччя людини, а не тільки 

відсутність захворювань чи фізичних вад. 

               Здоров'я нації - інтегрований показник її суспільного розвитку. Згідно з 

Декларацією прав людини: «Кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи харчування, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне 

обслуговування, що необхідні для підтримання здоров'я та благополуччя її самої, її 

родини, і право на забезпечення у випадку безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, 

майбутньої старості чи іншого випадку, втрати джерел існування через не залежні від 

неї обставини». 

               Конкретним соціально-медичним кроком щодо втілення в життя такої позиції в 

інтересах країни повинні стати такі положення: 

 існуюча величезна нерівність у рівнях охорони здоров'я людей між 

розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, та в самих країнах, є політично, 

соціально та економічно неприйнятна, а тому становить предмет загальної турботи 

України; 

 охорона і зміцнення здоров'я народу є суттєвою ознакою невпинного 

економічного та соціального розвитку України, сприяє поліпшенню якості життя і 

служить загальному миру; 



 

 уряд держави несе відповідальність за здоров'я свого народу, що може 

бути забезпечене тільки шляхом втілення відповідних медико-санітарних і соціальних 

заходів; 

 первинна медична допомога, що включає основні меди-ко-санітарні 

заходи, має стати доступною окремим особам та членам їхніх родин і є складовою 

частиною розвитку суспільства в напрямку соціальної справедливості; 

  первинна медична допомога становить невід’ємну   частину як 

національної системи охорони здоров'я, так і всього процесу соціально-економічного 

розвитку суспільства; 

 усі уряди мають розробляти національну політику, стратегію та плани 

дій для організації й розвитку первинної медичної допомоги як частини загальної 

системи охорони здоров'я та її координації з іншими секторами; 

 прийнятий рівень здоров'я може бути досягнутий для населення України при 

більш повному та ефективному використанні наявних ресурсів. 

 Справжня політика незалежності, миру, міжнародної розрядки та роззброєння 

може і має сприяти вивільненню додаткових ресурсів для використання в мирних 

цілях і, зокрема, для прискорення соціально-економічного розвитку, важливим 

елементом якого є первинна медична допомога. 

 Невпинно зростаючий рівень здоров'я будь-якого демократичного суспільства 

стає домінувальним ідеалом його життєдіяльності і підпорядковує всі інші суспільні 

інтереси. Відповідно до цих соціальних зрушень зростають вимоги до рівня розвитку 

соціальної медицини й організації охорони здоров'я як науки.  

 
 
 

  Меленко А.   Істотні умови договору поставки медичного обладнання 

/А.Меленко //Практика управління закладом охорони здоров’я.-2014.-

№4.-С.70-73. 

     Успіх роботи медичного центру залежить від поєднання 

професіоналізму його спеціалістів та якості використовуваного 

лікувального і діагностичного обладнання. На останньому аспекті 

слід зупинитися особливо: економія на придбанні 

багатофункціональних та продуктивних пристроїв може звести 

нанівець зусилля співробітників, які працюють з пацієнтами, але вод-

ночас інвестувати в придбання сучасного медобладнання теж треба з 

розумом. 

        Передусім звернімося до загальних рекомендацій, які можуть стати у пригоді під 

час укладення договору поставки медичного обладнання. 

  По-перше, укладення договору між потенційним покупцем та постачальником 

потребує уваги до деталей, оскільки правильне складання самого договору та 

дотримання низки формальних умов є запорукою уникнення можливих ризиків, які 

можуть обернутися значними витратами, включаючи складність повернення 

дебіторської заборгованості, неможливість стягнення неустойки, визнання правочину 

недійсним та настання інших негативних наслідків. 

      По-друге, ознайомлюючись з проектом договору, необхідно перевірити, чи є 

контрагент зареєстрованим суб'єктом підприємницької діяльності, оскільки договори 

такого виду можуть укладатись між суб'єктами господарювання, які зареєстровані в 

установленому законом порядку. Під час укладення договорів поставки підприємства (а 

також медичні заклади) у цілому керуються положеннями Господарського кодексу 

України від 16 січня 2003 р. № 436-І\/ (далі — ГКУ),оскільки, як уже зазначалось, 



 

сторонами договору поставки можуть бути суб'єкти господарювання, які визначені в 

ГКУ, а саме: 

1) господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до Цивільного 

кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до 

Господарського Кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 

2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 

господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці. 

Необхідно відзначити, що поставка як форма оплатно-грошової реалізації товару за 

юридичною сутністю походить із купівлі-продажу, але має свої певні відмінності. До 

договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та 

спеціальні норми, які визначають особливості регулювання укладення та виконання до-

говорів поставки. Зазначені норми закріплено в Цивільному кодексі України від 16 

січня 2003 p. № 435-IV (далі — ЦКУ) та в ГКУ. 

Відповідно до частини 1 статті 265 ГКУ за договором поставки одна сторона — поста-

чальник зобов'язується передати (поставити) в обумовлені строки (строк) другій 

стороні — покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний 

товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму. 

З метою мінімізації ризику визнання договору недійсним необхідно звернутися до 

чинного законодавства, а саме — до положень ЦКУ. Так, згідно із статтею 638 ЦКУ 

договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних 

умов договору. Тобто задля того щоб укласти договір, необхідно додержуватись двох 

умов — укласти його в належному вигляді та передбачити в ньому всі істотні умови. 

 

Салманов А.Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторії сімейної 

медицини /А.Салманов //Практика управління медичним закладом.-

2014.№4.-С.40-51.    

   Реформа системи охорони здоров'я, яка здійснюється в України, потребує 

правового підґрунтя щодо санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог, 

які висуваються до закладів охорони здоров'я. Відсутність належної 

інформованості медичного персоналу з питань безпеки як пацієнтів, так і 

співробітників часто призводить до негативних наслідків. Сьогодні ми 

докладно зупинимося на питаннях дотримання санітарно-протиепідемічних 

вимог до амбулаторії сімейної медицини.    Згідно з чинним законодавством 

суб'єкти господарювання у сфері охорони здоров'я мають забезпечити належні 

санітарно-гігієнічні та епідеміологічні умови для роботи персоналу і пацієнтів, яким на-

даються медичні послуги. Відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічного 

режиму покладається на керівників суб'єктів господарювання незалежно від форм 

власності та підпорядкування. Будь-яка медична діяльність підлягає ліцензуванню 

відповідно до законодавства України. Обов'язковою умовою для ухвалення рішення про 

видачу ліцензії є подання здобувачем ліцензії санітарно-епідеміологічного висновку про 

відповідність санітарним правилам будинків, споруд, приміщень, обладнання та іншого 

майна, які здобувач ліцензії передбачає використовувати для здійснення діяльності. 

Медична техніка, меблі, обладнання, дезінфекційні і мийні засоби, вироби медичного 



 

призначення, будівельні та оздоблювальні матеріали, а також використовувані медичні 

технології мають бути зареєстровані, дозволені до застосування на території України у 

встановленому порядку. Адміністрація закладу охорони здоров'я повинна встановити 

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів із про-

веденням лабораторно-інструментальних досліджень (у разі необхідності) відповідно до 

чинних нормативних документів.Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за 

дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в амбулаторіях сімейної 

медицини здійснюють Державна санітарно-епідеміологічна служба України та її тери-

торіальні органи один раз на два роки та за епідемічними показниками. 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ЗАКЛАДУ ТА ПРИМІЩЕНЬ 

     Архітектурно-планувальні і конструктивні рішення будинків і приміщень 

закладів охорони здоров'я мають забезпечувати оптимальні умови для лікувально-

діагностичного процесу, дотримання санітарно-протиепідемічного режиму і праці 

медичного персоналу. Приміщення амбулаторії слід чітко розподілити на основні 

функціональні та допоміжні групи: лікувально-діагностичні, адміністративно-

господарські та побутові. 

     Структура, планування, склад, функціональне призначення і площі приміщень 

визначаються завданням на проектування і доповненнями до нього (медичне завдання і 

медична програма), потужністю, видами діяльності закладу відповідно до штатних 

нормативів, запобігання можливості перехрещування потоків з різним ступенем 

епідеміологічної небезпеки. 

      Адміністрація закладу охорони здоров'я повинна встановити контроль за 

дотриманням санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режимів із проведенням 

лабораторно-інструментальних досліджень (у разі необхідності) відповідно до чинних 

нормативних документів. 
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