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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державна політика України в галузі охорони здоро-

в'я грунтується на твердженні: держава забезпечує бага-
тоукладність економіки охорони здоров'я і багато-
канальність її фінансування; підтримує і заохочує індиві-
дуальну підприємницьку діяльність в галузі охорони здо-
ров'я. Розвиток бізнесу та підприємницької діяльності в
сфері охорони здоров'я потребує якісного керівництва [1].

В Україні поки що не розроблено необхідні механіз-
ми, технології та процедури державного регулювання
підготовкою таких менеджерів, не визначено кваліфі-
каційні державні вимоги до них, не проведений структур-
но-функціональний аналіз професійних функцій типових
комплексних завдань їх професійної діяльності, що да-
вали б змогу повною мірою реалізувати завдання, виз-
начені державною політикою в галузі охорони здоров'я.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Концептуальні засади підготовки керівників ліку-

вально-профілактичних закладів сформовані в науко-
вих працях Вороненко Ю.В., Криштопи Б.П., Журавля
В.І., Радиша Я.Ф., Надюк З., Левченко Ф.М., Т.Курило
та інших [2—3; 5—10].

При визначенні моделі фахівця особливого значен-
ня набуває визначення необхідних якостей і властивос-
тей працівника. В сучасній літературі визначено основні
групи якостей, які характеризують керівника системи
державного управління в сфері охорони здоров'я. В
першу чергу це: вміння правильно формулювати життєві
цінності, особиста організованість, самодисципліна,
емоційно-вольовий потенціал та самоконтроль [10].
Т. Курило виокремлено загальне, особливе та індивіду-
альне в умовах, змісті та процедурах підготовки керів-
ників лікувально-профілактичних закладів [7].
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Проте, особливістю галузі охорони здоров'я є те,
що організація роботи і управління лікувально-про-
філактичними установами потребує керівників кількох
якісних рівнів: фахівців з державного управління охо-
роною здоров'я, керівників з лікувально-профілактич-
ної роботи установи та менеджерів [11]. Останні мають
забезпечувати організацію раціональної фінансово-гос-
подарської діяльності медичної установи, а також до-
цільне використання матеріальних, фінансових і трудо-
вих ресурсів, керівництво проектами, управління мар-
кетинговою діяльністю організацій. Розвиток добро-
вільного медичного страхування показав необхідність
цієї категорії фахівців при зміні моделі організації та
фінансування галузі за рахунок обов'язкового соціаль-
ного медичного страхування на випадок хвороби.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Мета дослідження полягає у науковому обгрунту-

ванні кваліфікаційних державних вимог щодо підготов-
ки сучасного бакалавра з менеджменту підприємств і
організацій в галузі охорони здоров'я.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В Україні освітньо-кваліфікаційна характеристика

випускника вищого навчального закладу є державним
нормативним документом, у якому узагальнюється зміст
освіти: мета освітньої та професійної підготовки; виз-
начається місце бакалавра з менеджменту у структурі
галузі; окреслюються вимоги до його компетенції [4].

 Підготовка бакалаврів з менеджменту підприємств
і організацій в галузі охорони здоров'я має бути орієн-
тована на виконання професійних робіт, зазначених в
Державному класифікаторі професій ДК 003-95 та у
відповідності до Наказу держстандарту України від 15
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квітня 2002 р. № 230 "Щодо включення менеджерсь-
ких професій до Класифікатора професій ДК 003-95".

У відповідності до ГСВО основними напрямами про-
фесійної діяльності бакалавра є:

— організаційно-управлінський;
— адміністративно-господарський;
— інформаційно-аналітичний.
 Організаційна компетентність бакалаврів з мене-

джменту підприємств і організацій у галузі охорони здо-
ров'я формується за рахунок оволодіння вміннями та
навичками з організування підприємницької та госпо-
дарської діяльності у відповідності до специфіки галузі.

У відповідності до ГСВО було визначено зміст
функцій, що відповідає організаційній функції менедж-
менту [4]. До функції організування було віднесено такі
типові завдання діяльності:

1. Поєднання всіх видів ресурсів, організування ко-
лективної праці для досягнення місії підприємств і орга-
нізацій в галузі охорони здоров'я. Для виконання цього
виду завдань менеджер має оволодіти системою умінь
щодо:

— підтримки раціональної структури і збалансова-
ного поєднання всіх ресурсів підприємств і організацій
галузі охорони здоров'я;

— розробки і впровадження раціональних форм
організації праці;

— забезпечення виконання основних операцій при
виробництві товарів медичного призначення, лікарських
засобів, медичному обслуговуванні населення, наданні
косметологічних та інших послуг із збереження та від-
новлення здоров'я з використанням раціональних форм
та методів організації праці;

— розподілу діяльності у часі та просторі, забезпе-
чення упорядкованості організаційної системи, підтрим-
ки її у стані динамічного розвитку;

— забезпечення безпеки і ризикозахищеності діяль-
ності підприємств і організацій галузі охорони здоро-
в'я різних форм власності;

— створення належних умов для збереженості то-
варно-матеріальних цінностей; приймання, зберігання,
відпускання та контролю якості лікарських засобів;

— забезпечення організації надання медичної до-
помоги в амбулаторних та стаціонарних умовах різним
категоріям пацієнтів, у різних сферах клінічної меди-
цини;

— створення належних умов для здійснення ліку-
вально-діагностичного процесу в лікувально-профілак-
тичних закладах;

— організації лікувального харчування в лікуваль-
но-профілактичних закладах;

— створення належних умов для застосування ліку-
вального та профілактичного масажу, лікувальної фіз-
культури в різних клінічних підрозділах;

— забезпечення дотримання правил асептики і ан-
тисептики в лікувально-профілактичних закладах,
організації проведення дезінфекції та стерилізації;

— організації інформаційного забезпечення діяль-
ності лікувально-профілактичних закладів: організація
системи обліку та управління матеріальними ресурса-
ми закладу; впровадження та забезпечення діяльності
програм обліку та аналізу діяльності закладу, системи
обліку та управління персоналом, програм ведення ста-

тистики, медичних реєстрів населення в зоні обслуго-
вування лікувально-профілактичного закладу, баз да-
них пацієнтів, обліку лікарських засобів тощо;

— організації, впровадження та забезпечення діяль-
ності Інтернет-технологій та телемедичних технологій у
закладах охорони здоров'я;

— організація досягнення безпеки надання медич-
них та косметологічних послуг, клінічної та економіч-
ної ефективності процесу надання послуг.

2. Організація та раціоналізація робочих місць. Для
виконання цього виду завдань бакалавр-менеджер має
оволодіти системою умінь щодо:

— розробки раціональних схем планування та ор-
ганізації робочих місць за результатами їх оцінки і ате-
стації в залежності від спеціалізації підприємств і орган-
ізацій у галузі охорони здоров я;

— впровадження передового досвіду оснащення
робочих місць та їх обслуговування на підприємствах і
організаціях галузі охорони здоров'я;

3. Організація процесів управління. Для виконання
цього виду завдань менеджер має оволодіти системою
умінь щодо:

— ефективного розподілу повноважень у структурі
апарату управління підприємств і організацій галузі охо-
рони здоров'я, використовуючи принципи та методи
організації управлінської праці;

— здійснення делегування повноважень на базі
інформації про можливості підлеглих;

— організації виконання функціонально пов'язаних
дій та поєднання зусиль членів групи, враховуючи гру-
пові норми, кваліфікацію та статус членів групи.

4. Прийняття управлінських рішень. Для виконання
цього виду завдань бакалавр-менеджер має оволодіти
системою умінь щодо:

— формування інформаційного забезпечення
підприємств і організацій галузі охорони здоров'я з ви-
користанням різних джерел інформації;

— формулювання виробничої, економічної, соці-
альної постановки задач, участі у розробці алгоритмів і
програм;

— оперативної обробки масивів різноманітної
інформації, проведення діагностики управлінської си-
туації в умовах обмеженості часу при ефективному ви-
користанні можливостей автоматизованого робочого
місця;

— оцінювання альтернатив, обгрунтовування й
здійснення вибору оптимальної альтернативи, виходя-
чи з критеріїв соціально-економічної та лікувально-оз-
доровчої ефективності та екологічної безпеки на основі
наукових методів і моделей;

— оптимізації рішень з використанням сучасного
програмного забезпечення, специфічних програм ме-
дичної статистики та телемедичних технологій;

— забезпечення участі у прийнятті рішень праців-
ників усіх рівнів.

5. Організація реалізації управлінських рішень. Для
виконання цього виду завдань менеджер має оволоді-
ти системою умінь щодо:

— структурування завдань відповідно до кількості
виконавців, визначення черговість робіт, розрахунку
терміну їх виконання, складання плану заходів щодо
реалізації рішення, враховуючи специфіку роботи
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підприємств і організацій галузі охорони здоров'я;
— підбору виконавців відповідно до їх кваліфікації

та ділових якостей, організовування їх діяльність щодо
виконання рішення, проведення інструктування вико-
навців, враховуючи специфіку підприємств і організацій
галузі охорони здоров'я;

— регламентування та нормування роботи конкрет-
ного виконавця управлінського рішення;

— побудови комунікаційної мережі для обміну
інформації і зворотного процесу, враховуючи специфі-
ку роботи підприємств і організацій галузі охорони здо-
ров'я.

6. Організація ділових контактів підприємств і орга-
нізацій галузі охорони здоров'я з зовнішнім середови-
щем. Для виконання цього виду завдань бакалавр-ме-
неджер має оволодіти системою умінь щодо:

— визначення вплив факторів зовнішнього середо-
вища, статистичних даних щодо здоров'я населення Ук-
раїни, демографічних показників на діяльність підпри-
ємств і організацій галузі охорони здоров'я, адаптуван-
ня їх до цих змін;

— встановлення, підтримка і розвиток плідних діло-
вих стосунків з організаціями і установами інших галу-
зей народного господарства;

— встановлення, підтримка і розвиток плідних діло-
вих стосунків з організаціями-партнерами в наданні
медичних (косметологічних) послуг, на фармацевтично-
му ринку, на ринку товарів медичного призначення та
медичної техніки;

— обережного розповсюдження нових наукових
методів лікування по непрофесійних каналах.

7. Управління якістю та конкурентоспроможністю
лікарських засобів, товарів медичного призначення та
медичної техніки. Для виконання цього виду завдань
бакалавр-менеджер має оволодіти системою умінь
щодо:

— організації забезпечення створення, проведен-
ня доклінічних та клінічних досліджень лікарських за-
собів, їх реєстрації, виробництва та реалізації у відпов-
ідності до вимог міжнародних стандартів (GLP, GCP,
GMP, GDP, GPP), рекомендацій ВООЗ і ММФ, націо-
нальної законодавчої бази, що регулює фармацевтич-
ну діяльність;

— впровадження наукових методів управління які-
стю;

— формування банку стандартів, технічних умов,
сертифікатів; відстеження змін у них.

8. Управління якістю та конкурентоспроможністю
медичної допомоги та медичного сервісу, косметичних
послуг. Для виконання цього виду завдань бакалавр-
менеджер має оволодіти системою умінь щодо:

— забезпечення дотримання галузевих уніфікова-
них стандартів медичних технологій діагностично-ліку-
вального процесу;

— організації порівняльно-аналітичного моніторин-
гу споживчої якості медичного сервісу та косметологіч-
них послуг;

— дослідження реакції пацієнтів та їх законних
представників на якість медичних послуг та медичного
сервісу;

— формування банку державних соціальних стан-
дартів, клінічних протоколів та клінічних рекомендацій,

формулярів; відстеження змін у них;
— забезпечення проведення процедури акредитації

лікувально-профілактичного закладу;
— впровадження наукових методів управління які-

стю надання медичної допомоги.
9. Розробка раціональних форм організації управ-

ління. Для виконання цього виду завдань бакалавр-ме-
неджер має оволодіти системою умінь щодо:

— складання посадових інструкцій та положень про
технологічні (медичні, фармацевтичні, тощо) та функц-
іональні (економічні, господарські) структурні підроз-
діли підприємств і організацій галузі охорони здоров'я;

— вдосконалення організаційних, технологічних
взаємозв'язків між підрозділами та службами під-
приємств і організацій галузі охорони здоров'я, фор-
мування механізмів їх координації;

— делегування повноважень, розподілу прав, відпо-
відальності та обов'язків між виконавцями.

10. Здійснення комерційної діяльності. Для виконан-
ня цього виду завдань бакалавр-менеджер має оволод-
іти системою умінь щодо:

— формування попиту на товари медичного призна-
чення, лікарські засоби, медичну техніку, медичні та
косметологічні послуги, здійснення маркетингової пол-
ітики просування товарів та послуг на ринку;

— прийняття рішення щодо каналів постачання та
реалізації товарів медичного призначення, лікарських
засобів, медичної техніки, медичних та косметологічних
послуг;

— визначення, розрахунку і аналізу комерційних ри-
зиків у галузі охорони здоров'я;

— здійснення ринкового коригування цін на товари
медичного призначення, лікарські засоби, медичну тех-
ніку, медичні та косметологічні послуги;

— визначення оптимальних маркетингових комуні-
кацій у галузі охорони здоров'я;

— укладання угод з постачальниками та покупця-
ми, враховуючи специфіку фармацевтичного ринку, рин-
ку медичної техніки, медичного та косметологічного
ринків;

— організації рекламної діяльності, стимулювання
продажу товарів медичного призначення, лікарських
засобів, медичної техніки, медичних та косметологічних
послуг;

— підготовки та проведення сезонних ярмарок з
охорони здоров'я, виставок-продажів, інших форм ак-
тивного продажу, пов'язаних з товарами медичного при-
значення, лікарськими засобами, медичною технікою,
медичними та косметологічними послугами;

— повного ведення замовлень клієнтської бази:
контролю своєчасності постачання, платежів, ведення
відповідної документації;

— співпраці з провідними фахівцями і клініками з
відповідного специфічного напряму, проведення пере-
говорів щодо постачання продукції, надання медичних
(діагностичних, лікувальних, консультаційних) послуг;

— просування продукту (послуги) в лікувально-
профілактичних установах, аптечних мережах з подаль-
шим продажем;

— організації виконання плану продажу, проведен-
ня звітності;

— збору аналітичної інформації про конкурентів,
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продукцію на фармацевтичному ринку, ринку медичної
техніки та товарів медичного призначення, медичні та
косметологічні послуги;

— підготовки попередніх комерційних пропозицій
на основі проведення маркетингового аналізу;

— взаємодії з регіональними представниками під-
приємств і організацій галузі охорони здоров'я в питан-
нях локального попиту на продукцію (послуги);

— проведення презентацій продукту медичного при-
значення, лікарського засобу, медичної техніки, медич-
ної або косметологічної послуги для фахівців;

— організації регіональної роздрібної дистрибуції
виробів медичного призначення, лікарських засобів,
діагностичних, в тому числі телемедичних послуг.

11. Співпраця з банками та іншими кредитно-фінан-
совими установами. Для виконання цього виду завдань
бакалавр-менеджер має оволодіти системою умінь
щодо забезпечення своєчасного виконання зобов'язань
перед державним бюджетом.

12. Організація роботи з кадрами у відповідності до
специфіки галузі охорони здоров я. Для виконання цьо-
го виду завдань бакалавр-менеджер має оволодіти си-
стемою умінь щодо:

— добору, оцінювання, наймання, проведення спів-
бесід з претендентами, їх тестування, розвитку та ви-
вільненні кадрів, враховуючи специфіку підприємств і
організацій (підрозділів) галузі охорони здоров'я;

— проведення обліку та аналізу використання ро-
бочого часу медичного (фармацевтичного) персоналу
та іншого персоналу підприємств і організацій галузі
охорони здоров'я;

— розрахунку показників плинності кадрів, аналізу
її причин та впровадження заходів щодо стабілізації ко-
лективу;

— забезпечення високого рівня трудової, виробни-
чої дисципліни; аналізу та проведення профілактичних за-
ходів щодо усунення несприятливих наслідків медичної
допомоги, дефектів надання медичної допомоги: лікарсь-
ких помилок, халатності, упущення та недбалості;

— розробка та організація виконання планів роз-
витку персоналу, своєчасної атестації на підтверджен-
ня або підвищення кваліфікаційної категорії медичних
та фармацевтичних кадрів, управлінських кадрів під-
приємств і організацій галузі охорони здоров'я; фор-
мування резерву;

— здійснення вивільнення кадрів, враховуючи спе-
цифіку підприємств і організацій галузі охорони здоро-
в'я у відповідності з чинним законодавством.

 13. Формування і розвиток організаційної культу-
ри закладу охорони здоров я. Забезпечення дотриман-
ня сукупності норм медичної та фармацевтичної етики
та деонтології. Для виконання цих видів завдань бака-
лавр-менеджер має оволодіти системою умінь щодо:

— організування діяльності підприємств і органі-
зацій на принципах законності, професіоналізму та ком-
петентності, об'єктивності та чесності, партнерства та
незалежності, гуманності, конфіденційності та індиві-
дуального підходу до кожного пацієнта;

— сприяння раціональному призначенню й засто-
суванню лікарських засобів та виробів медичного при-
значення;

— забезпечення гарантій якості та безпеки засто-

сування лікарських засобів та виробів медичного при-
значення, а також запобігання помилкам при виготов-
ленні, контролі, просуванні та відпуску лікарських за-
собів;

— організації боротьби з розробкою, виготовлен-
ням, просуванням та розповсюдженням фальсифікова-
них, субстандартних, незареєстрованих в Україні
лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— розробки заходів впливу на суспільство у сфері
збереження здоров'я населення, зокрема з питань
профілактики захворювань;

— розробки і впровадження організаційних заходів
дотримування норм медичної та фармацевтичної етики
та деонтології;

— забезпечення надання повної інформації про
лікарські засоби, у тому числі про їх побічну дію та про-
типоказання до застосування, а також гарантувати, що
всі види інформації та реклами щодо його практичної
діяльності є конкретними, правдивими й відповідають
вимогам професійної етики;

— забезпечення пріоритетності інтересів пацієнта
по відношенню до комерційних інтересів продажу
лікарських засобів та виробів медичного призначення;

— забезпечення поваги до гідності та честі пацієн-
та, а також пріоритету його прав та інтересів;

— забезпечення надання медичної або фармацев-
тичної допомоги кожній людині незалежно від її націо-
нальності, політичних та релігійних переконань, майно-
вого стану, статі, віку та соціального статусу;

— створення умов для співробітництва фармацев-
тичних працівників з медичними представниками фар-
мацевтичних компаній і лікарями у сфері просування
лікарських засобів базуючись не тільки на їх економіч-
них характеристиках, а, насамперед, на показниках
якості, ефективності, біодоступності цих засобів;

— організації робочого місця лікаря з можливістю
зберігання конфіденційної інформації про пацієнта;

— впровадження в діяльність лікувально-профілак-
тичного закладу біотичних принципів медичного втру-
чання: одержання добровільної згоди пацієнта або його
законних представників; збереження лікарської таєм-
ниці та забезпечення конфіденційності інформації про
пацієнта; вільний вибір лікуючого лікаря;

— забезпечення прав пацієнта щодо: вільного ви-
бору лікувального закладу, лікуючого лікаря, конфіден-
ційності особистої інформації, отримання адекватної
інформації щодо характеру та мети медичного втручан-
ня, пов'язаним з ним ризику та можливих альтернатив-
них методів лікування.

14. Організація інформаційного забезпечення діяль-
ності підприємств і організацій у галузі охорони здоро-
в'я. Для виконання цього виду завдань бакалавр-менед-
жер має оволодіти системою умінь щодо:

— організація та забезпечення діяльності служби
інформаційного забезпечення діяльності підприємств і
організацій галузі охорони здоров'я;

— забезпечення обліку витрат та управління ресур-
сами закладу охорони здоров'я за рахунок автомати-
зованих інформаційних систем;

— адміністративно-господарського забезпечення
інформаційної діяльності підприємств і організацій га-
лузі охорони здоров'я;
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— організація технічного обслуговування та ремон-
ту оргтехніки організації;

— організація придбання оргтехніки та комплекту-
ючих;

— впровадження та забезпечення діяльності кор-
поративної медичної інформаційної мережі;

— забезпечення безперервного доступу через
Інтернет до медичних баз та банків даних;

— забезпечення загально лікарняного зв'язку та
зв'язку роботи між управлінськими, фінансовим серве-
рами, серверами стаціонару, поліклініки, лікувально-
діагностичної служби за допомогою сучасних інформа-
ційних систем;

— впровадження та організації діяльності телеме-
дичних технологій; лікувально-діагностичних консуль-
тацій, телемоніторингу, довідково-консультаційних та
інформаційних систем.

15. Організація адміністративно-господарської ді-
яльності. Для виконання цього виду завдань бакалавр-
менеджер має оволодіти системою умінь щодо:

— організації технічного, метрологічного обслуго-
вування і ремонту діагностичного і лікувального облад-
нання, медичної техніки;

— забезпечення діяльності та обслуговування
транспорту (в тому числі спеціалізованих машин швид-
кої та невідкладної медичної допомоги, санавіації, то-
що) закладу охорони здоров я;

— організації лікувального харчування;
— організації матеріально-технічного забезпечення

та забезпечення лікарськими засобами діагностичних та
лікувальних відділень закладу охорони здоров'я;

— розрахунку норм та забезпечення закладів охо-
рони здоров'я білизною різних категорій: для хворих,
для персоналу, білизни для забезпечення лікувально-
діагностичного процесу;

— оформлення документації та проведення проце-
дури тендерів на придбання лікарських засобів, медич-
них меблів, апаратури, медичної техніки;

— забезпечення холодного та гарячого водопоста-
чання, штучної вентиляції, кондиціювання у відповід-
ності до чинних норм та нормативів;

— забезпечення належного зберігання продукції
медико-фармацевтичного призначення у відповідності
з чинними правилами, нормами, вимогами;

— визначення поточної і перспективної потреби в
продукції медико-фармацевтичного призначення, білиз-
ни, продуктів, палива для формування замовлень при
укладанні угод з постачальниками продукції;

— створення оперативного резерву продукції ме-
дико-фармацевтичного призначення за встановленою
номенклатурою;

— організації обліку, розподілу, витрат і зберіган-
ня матеріалів і медикаментів, в тому числі отруйних і нар-
котичних лікарських засобів;

— створення належних виробничих умов, забезпе-
чення додержання співробітниками правил внутрішньо-
го трудового розпорядку, охорони праці та протипо-
жежного захисту;

— забезпечення дотримання санітарно-гігієнічного
та протиепідемічного режиму закладу охорони здоров'я;

— організації своєчасного проходження медично-
го огляду працівниками лікувально-профілактичного

або аптечного закладу;
— організації роботи відділу із забезпечення насе-

лення та оптових покупців лікарськими засобами і ме-
дичними товарами, що підлягають відпуску з структур-
ного підрозділу.

ВИСНОВКИ ТА НАПРЯМИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, формування кваліфікаційних держав-
них вимог та моделі сучасного бакалавра з менеджмен-
ту підприємств і організацій в галузі охорони здоров'я
має проводитьсь в декілька етапів та включати визна-
чення: професійних назв робіт; основних напрямів діяль-
ності та виробничих функцій, типових завдань діяльності
та умінь щодо їх вирішення. На базі державних кваліф-
ікаційних вимог мають бути розроблені державні вимо-
ги до освітньо-професійної програми підготовки бака-
лаврів з менеджменту підприємств і організацій в галузі
охорони здоров'я.
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