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ПЕРЕДМОВА
Стан здоров’я населення слугує інтегральним показником 

загального стану суспільства, є важливою складовою людського 
капіталу країни. Формуючи суспільне здоров’я, впливаючи на 
потенціал робочої сили, зайнятої в усіх сферах національної 
економіки, охорона здоров'я надає іншим галузям національ-
ного господарства та суспільству послуги, які значною мірою 
компенсують негативні наслідки їх функціонування. 

Реформування охорони здоров’я в Україні вимагає зміни 
основних принципів управління у сфері охорони здоров’я. 
Поряд із адміністративним впливом розширюється правова 
і господарська самостійність суб’єктів охорони здоров’я, поси-
люється конкуренція у процесі розподілу ресурсів.

Управління охороною здоров'я населення в Україні є комп-
лексною задачею всього українського суспільства, в реаліза-
ції якої беруть участь безліч секторів національного господар-
ства і структур управління. Здійснення сучасних трансформацій 
у системі охорони здоров’я передбачає використання особли-
вих методів менеджменту та маркетингу з огляду на специфіку 
медичних послуг. У будь-якому разі сучасна система охорони 
здоров'я розглядає медичні організації як, по-перше, специ-
фічні суб'єкти господарювання, що наділені всіма основними 
фінансово-економічними правами і обов'язками, та, по-друге, 
як самостійних учасників ринкових відносин, узятих у всій 
їх складності та суперечності, й одночасно з урахуванням всієї 
специфіки охорони здоров'я.

Отже, вивчення основ менеджменту та маркетингу в охороні 
здоров’я – це необхідний елемент підготовки високопрофесій-
них кадрів для системи управління охороною здоров’я.

Навчальний посібник складається з двох розділів. 
Перший розділ «Менеджмент в охороні здоров’я» присвяче-

ний питанням основ менеджменту в охороні здоров’я; пробле-
мам управління персоналом закладів охорони здоров’я та оплати 
праці; можливостям фінансування охорони здоров’я; питанням 
основ стратегічного менеджменту в охороні здоров’я.

Розглянуто основні поняття менеджменту в охороні здо-
ров’я як науково обґрунтованого процесу управління, зокрема, 
на мікрорівні: закладів охорони здоров’я державної та приватної 
форм власності, та на макрорівні: національних систем охорони 
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здоров’я. Надано базові засади управління персоналом в закла-
дах охорони здоров’я, особливості кадрової політики та підбору 
персоналу в медичних закладах, основи оплати праці в охороні 
здоров’я, базові форми та системи оплати праці медичного пер-
соналу та мотиваційні механізми управління медичним персо-
налом. Представлено сутність фінансово-економічних відносин 
та процесів в охороні здоров’я, фінансове середовище, основні 
моделі та системи фінансування охорони здоров’я. Описано 
базові засади та основні поняття стратегічного менеджменту в 
охороні здоров’я, особливості стратегічного планування закладів 
охорони здоров’я. 

Другий розділ «Маркетинг в охороні здоров’я» присвячений 
основам маркетингу в охороні здоров’я; питанням комплексного 
вивчення ринку в системі маркетингу охорони здоров’я; пробле-
мам ціноутворення в охороні здоров’я; питанням стратегічного 
маркетингу в охороні здоров’я та основ стратегічного аналізу.

Розглянуто основні поняття маркетингу в охороні здоров’я, 
функціонування ринку медичних послуг та напрямки маркетин-
гових досліджень, перспективи використання медичного марке-
тингу в охороні здоров’я. Представлено особливості комплекс-
ного вивчення ринку в системі маркетингу охорони здоров’я, 
можливості використання маркетингових моделей та особли-
вості позиціювання медичних послуг на ринку. Розглянуто 
основи ціноутворення в охороні здоров’я, зокрема, акцент 
зроблено на структурі ціни медичної послуги та особливостях 
ціноутворення в охороні здоров’я на державному рівні. Надано 
базові засади та основні поняття стратегічного маркетингу 
в охороні здоров’я. Акцент зроблено на маркетингових страте-
гіях у системі управління закладом охорони здоров’я та процесі 
їх розробки. Розглянуто особливості стратегічного маркетинго-
вого планування на основі технологій стратегічного аналізу та 
маркетингового бізнес-планування в медицині. 

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої 
освіти та викладачів медичних спеціальностей закладів вищої 
освіти. 

Також матеріал навчального посібника може бути корис-
ним для широкого кола користувачів, зацікавлених вивченням 
менеджменту та маркетингу в охороні здоров’я.

Вікторія Борщ, Олена Рудінська, Наталія Кусик
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1.1

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ  
В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я

1.1.1. Базові засади менеджменту охорони здоров’я.
1.1.2. Менеджмент у закладах охорони здоров’я.
1.1.3. Управління національними системами охорони 

здоров’я.

1.1.1. Базові засади менеджменту охорони здоров’я

Управління як діяльність 
існувало впродовж всієї істо-
рії людства. Можна ска-
зати, що управління існувало 
з того моменту, коли у людей 
виникла потреба в спільній 
роботі. Певна форма управ-
лінської діяльності з’яви-
лася, коли треба було зібрати 
податки, створити армію, 
нагодувати людей, які самі не виробляли продовольство.

Відносини управління в медицині відбуваються на таких рівнях:
– макрорівень: на рівні державного адміністрування 

(загальнодержавний рівень законодавчої та виконавчої гілок 
влади), регіо нальному, місцевому, галузевому, відомчому рів-

нях, тобто на рівні управ-
ління системою охорони 
здоров’я країни;

– мікрорівень: на рівні 
управління окремим медич-
ним закладом (медичні уста-
нови, страхові компанії, гро-
мадські організації, фонди 
медичного страхування).
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В управлінні системою охорони здоров’я необхідно розрізняти:
– адміністрування охорони здоров’я;
– менеджмент медичних установ.

Більшість фахівців вва-
жає, що дефініції «управ-
ління» та «менеджмент» 
є синонімами, але їх зміст 
відмінний – як з урахуван-
ням мікро-, так і макро- 
економічного підходів. 
Тому дослідники вважають, 
що для макрорівня доціль-
ніше використовувати тер-

мін «управління», а для мікрорівня – термін «менеджмент».
Менеджмент як загальне поняття можна трактувати:
– з одного боку – як процес впливу на кого-небудь або 

що-небудь;
– з другого боку – як систему суб'єктів управління, об’єктів 

управління і управлінських дій.
Менеджмент в охороні здо-

ров’я як макросистеми – 
це наука управління, регулю-
вання і контролю фінансових, 
трудових і матеріальних ресур-
сів органами і установами охо-
рони здоров’я.

Мета менеджменту в охороні 
здоров’я – зниження втрат суспільства від захворюваності, інва-
лідності та смертності населення при наявних ресурсах.

Завдання менеджменту в охороні здоров’я – найефективніше 
досягнення мети шляхом підвищення якості лікувальних, діа-
гностичних і профілактичних заходів та раціонального викорис-
тання ресурсів охорони здоров’я.

Об’єкт менеджменту в охороні здоров’я – медична установа 
(медичне підприємство, заклад, клініка і т. д.).

Суб’єкт менеджменту в охороні здоров’я – управлінський 
апарат, органи управління (наприклад, Міністерство охорони 
здоров’я, головні лікарі, завідувачі відділеннями, начальники 
клінік і т. д.).
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Менеджмент в охороні здоров’я 
як мікросистеми – це управління безпосе-
редньо медичною установою як самостій-
ною фінансово-господарською одиницею.

Менеджмент у медицині можна розгля-
дати з двох позицій:

1. З одного боку, менеджмент у меди-
цині – це процес впливу на матеріальні, 
трудові і фінансові відносини (мате-
ріальні, трудові та фінансові ресурси), 
їх організацію для реалізації економічної і соціальної політики 
медичної установи.

2. З другого боку, менеджмент у медицині – це сукуп-
ність всіх органів апарату управління медичною установою 
та їх управлінських дій.

Менеджмент визначається принципами, методами, функціями 
і цілями управління.

Принципи менеджменту (загальна класифікація):
1. Організаційні, координаційні і оперативні принципи, які 

направлені на активізацію і посилення мотивації діяльності 
кожного співробітника і всього колективу. Серед них: влада 
і відповідальність; єдиноначальність; єдність керівництва; 
централізація; лінійне управління; порядок; стабільність; ініці-
атива та ін.

2. Принципи розвитку, які направлені на оптимізацію взає-
мостосунків і підвищення ефективності колективної діяльності. 
Серед них: дисципліна, справедливість, підкорення індивідуаль-
них інтересів загальним, кооперативний дух, постійність персо-
налу, винагороди та ін.

3. Принципи підвищення іміджу, авторитету, представництва 
установи.

Методи менеджменту (загальна класи- 
фікація):

– організаційно-розпорядливі;
– економіко-господарчі;
– правові;
– соціально-психологічні.
Крім того, до методів управ-

ління відносять: методи підкріплення 
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і стимулювання; методи регулювання поведінки; методи з опти-
мізації трудового процесу і зростання відповідальності співробіт-
ників; методи розвитку ініціативи співробітників і підвищення 
індивідуальної майстерності.

Функції менеджменту визначаються рівнем системи управління.
Система управління будь-якого об'єкта має три рівні:
– стратегічний – на цьому 

рівні визначаються цілі і можливі 
результати в перспективі;

– тактичний – цей рівень 
дозволяє оптимально визначити 
конкретні завдання, організацію, 
поетапне виконання і контроль 
результатів;

– оперативний – цей рівень забезпечує ефективне вико-
нання виробничих процесів з оптимальним використанням 
наявних ресурсів (наприклад, облік, контроль і аналіз діяльності 
структур, що вже функціонують).

Функції менеджменту (загальна класифікація):
1. Перша функція вклю-

чає вивчення обстановки, збір 
та обробку інформації (аналіз 
ситуації, що склалася).

2. Друга функція включає 
прийняття рішення до попе-
редніх розрахунків або перетво-
рення інформації. Після отри-
мання комплексної, повної, 

достовірної та своєчасної інформації (дані про фактичний стан 
об’єкта) приймається управлінське рішення і здійснюється пла-
нування його виконання.

3. Третя функція полягає в організації здійснення при-
йнятого рішення шляхом упорядкування сил і засобів, нала-
годження необхідних виробничих зв’язків та контроль за його 
виконанням (попередній, спрямувальний, фільтрувальний, 
завершальний контроль).

Для кожної складової управління системою охорони здо-
ров’я, що здійснюється на різних рівнях, характерною є діяль-
ність з розробки, прийняття та виконання управлінських 

 

 


