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ANTI�CRISIS MANAGEMENT MEASURES HEALTHCARE INSTITUTION

У статті розглянуто особливості управління закладом охорони здоров'я в умовах кризи. Оха%
рактеризовано основні проблеми у сфері охорони здоров'я, що призводять до кризового стану
у медичній установі. В Україні причина нинішніх проявів кризи має фундаментальний характер
і пов'язано це з крахом тієї радянської моделі медичного обслуговування, на яку орієнтувалися
багато десятиліть. Своєчасне виявлення кризи та розуміння її характеру створюють можливість
для її зниження. Розкрито ключові моменти, що характеризують кризу як передумову підви%
щення діяльності закладу охорони здоров'я. В умовах кризових явищ, що торкнулися всіх сторін
суспільного життя, потрібно сформувати нові підходи до управління діяльністю установ охоро%
ни здоров'я. Життєвий цикл кожного медичного закладу обов'язково включає в себе стадію
занепаду, що характеризується кризою, проявом якої є порушення стабільності роботи, зни%
ження економічних показників, зростання кількості скарг від пацієнтів, труднощі у вирішенні
питань зі збереження та укріплення здоров'я, виникнення неузгодженості в колективі, пору%
шення злагодженості в роботі закладу охорони здоров'я. З одного боку, криза створює пробле%
ми, але з іншого — відкриває перед медичною установою нові можливості, що полягають у ство%
ренні більш ефективної системи управління організацією, підборі найбільш кваліфікованого
персоналу, оптимізує витрати, сприяє підвищенню показників діяльності, а також конкурен%
тоздатності установи на ринку медичних послуг. Cистема антикризового менеджменту закладів
охорони здоров'я має грунтуватись на сучасних інформаційних технологіях. Подолання кризо%
вих ситуацій потребує від медичних установ реалізації комплексних антикризових програм.
Однак ситуація ускладнюється тим, що не кожен заклад охорони здоров'я має кваліфікованих
кадрів, що володіють знаннями та компетенціями в галузі кризових комунікацій. Метою впро%
вадження медичної інформаційної системи є створення умов для ефективного використання
фінансових та матеріальних ресурсів, підвищення якості та доступності медичної допомоги У
статті запропоновано дієві заходи антикризового управління, що допоможуть установам охо%
рони здоров'я гнучко реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища та сприяти%
муть зменшенню наслідків впливу кризових явищ. Усе це надасть можливість створити систе%
му ефективного менеджменту медичної установи з компетентними керівниками і спеціаліста%
ми високого рівня, що забезпечить безперервний ефективний розвиток установи.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління сучасними підприємствами здійснюєть�

ся в умовах високої нестабільності зовнішнього еконо�

мічного середовища. Вірогідність настання кризи існує

для кожної організації, зокрема, закладу охорони здо�

ров'я. Охорона здоров'я — особлива сфера, в якій по�

слуги реалізуються через прямий контакт зі спожива�

чем. Медичні установи надають соціальні послуги, і саме

суспільство визнає їх значущість. Зміни потребує подо�

лання застарілих практик та інертного мислення, "роз�

повсюджених стереотипів", що домінують у вітчизняній

сфері охорони здоров'я.

Характерною особливістю ринкової економіки є те,

що кризові ситуації можуть виникати на всіх стадіях

життєвого циклу підприємства. Короткострокові кризові

ситуації можуть бути нейтралізовані за допомогою опе�

ративних заходів. Якщо робота підприємства загалом

неефективна, економічна криза набуває затяжного ха�

рактеру, аж до банкрутства. Гостроту кризи можна зни�

зити, якщо врахувати її особливості, вчасно розпізнати

та побачити її початок. У цьому відношенні будь�яке

управління повинно бути антикризовим, тобто побудо�

ваним на врахуванні можливості та небезпеки кризи.

The article considers the peculiarities of health care management in a crisis. The main problems in
the field of health care that lead to a crisis in a medical institution are described. In Ukraine, the
cause of the current manifestations of the crisis is fundamental and is due to the collapse of the
Soviet model of health care, which focused on for many decades. Timely detection of the crisis and
understanding of its nature create an opportunity to reduce it. The key points that characterize the
crisis as a prerequisite for improving the activities of health care facilities are revealed. In the context
of crisis situations that affect all aspects of public life, it is necessary to develop new approaches to
managing the activities of health care institutions. The life cycle of each medical institution necessarily
includes a stage of decline, characterized by a crisis, the manifestation of which is a violation of
stability, declining economic performance, increasing the number of complaints from patients,
difficulties in maintaining and strengthening health, inconsistencies in team, violation of coherence
in the work of the health care institution. On the one hand, the crisis creates problems, but on the
other — opens new opportunities for the medical institution, which are to create a more effective
management system, select the most qualified staff, optimize costs, improve performance and
competitiveness of the institution in the medical market. The system of anti%crisis management of
health care facilities should be based on modern information technologies. Overcoming crisis
situations requires medical institutions to implement comprehensive anti%crisis programs. However,
the situation is complicated by the fact that not every health care institution has qualified personnel
with knowledge and competencies in the field of crisis communications. The purpose of the medical
information system is to create conditions for efficient use of financial and material resources,
improve the quality and availability of medical care. crisis phenomena. All this will provide an
opportunity to create a system of effective management of the medical institution with competent
managers and high%level specialists, which will ensure the continuous effective development of the
institution.

Ключові слова: охорона здоров'я, криза, антикризове управління, кадровий потенціал, якість медично"

го обслуговування.
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Управляти медичною установою зі старим багажем

знань з кожним роком стає все складніше. Щоб медич�

на установа в складний час ефективно функціонувала

потрібно вчасно реагувати на зміну норм, стандартів,

законодавства, а також необхідно застосовування гра�

мотної системи антикризового управління.

У рамках процесу антикризового управління вели�

ка увага повинна приділятись заходам, які дозволили б

стабілізувати стан установ сфери медичних послуг, за�

побігти або вивести їх з кризового становища. Основою

для вибору комплексу оперативних заходів є діагнос�

тика їх фінансово�економічного стану та зовнішнього

середовища. Управлінські відносини, що виникають у

процесі формування механізму антикризового управ�

ління, обумовили необхідність розробки принципів,

яким повинна відповідати превентивна діагностика, мета

якої полягає в передбаченні кризових тенденцій для за�

побігання системної кризи установ охорони здоров'я.

Нині в умовах сучасних глобалізаційних процесів та

соціально�політичної кризи потребує системного вив�

чення питання стратегії антикризового управління зак�

ладом охорони здоров'я з метою забезпечення його

стабільного функціонування та розвитку. Галузь охоро�
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ни здоров'я — надзвичайно важлива сфера національ�

ної економіки, через те, що її діяльність пов'язана з

відновленням найскладнішого ресурсу нашої країни —

людського. Саме тому шляхи впровадження стратегій

стабільного розвитку в результаті виконання завдань ан�

тикризового управління у сфері охорони здоров'я є на

сьогодні актуальними завданнями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні та практичні аспекти розвитку та управ�

ління закладами охорони здоров'я висвітлено у науко�

вих працях вітчизняних та зарубіжних учених Авдоши�

ної З.А., Ахламова А.Г., Гайдаєва Ю.О., Дем'яниши�

на В.Г., Жаліло Л.І., Заколодяжної М.О., Кусик Н.Л., Ле�

хан В.М., Овсяннікової Л.М., Полянскої С.В., Сіташ Т.Д.,

Слабкого Г.О., Тарасюк Г.М., Шевченко М.В., Штоддарт

Г. Враховуючи думки зазначених авторів, можна зро�

бити висновок, що на сьогодні вітчизняна система охо�

рони здоров'я вимагає розробки ефективних заходів

щодо попередження та ліквідації кризових явищ та

впровадження стратегії антикризового управління ме�

дичною галуззю.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні теоретичних

основ та розробці практичних рекомендацій щодо ефек�

тивних заходів антикризового управління закладом охо�

рони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Криза може виникнути в кожній організації, її при�

чини обумовлюються не тільки неефективним управ�

лінням. Вона може настати і в результаті циклічного

розвитку економіки та політичних подій. Криза у вітчиз�

няній сфері охорони здоров'я — це реалії сьогодення.

З отриманням економічної незалежності для українсь�

кого суспільства розпочався дуже складний економіч�

ний період, пов'язаний із формуванням ринкового ме�

ханізму. У центрі цієї локальної кризи знаходиться "не�

зримий" механізм ринкової рівноваги, що торкнувся і

медичної сфери.

В Україні причина нинішніх проявів кризи має фун�

даментальний характер і пов'язано це з крахом тієї ра�

дянської моделі медичного обслуговування, на яку

орієнтувалися багато десятиліть.

Основною проблемою дослідження кризи є те, що

немає єдиного визначення цього поняття, тому що кри�

за — це особливий стан об'єкта управління, який роз�

глядається в динаміці. Безліч об'єктів управління та

різноманітність станів систем, різні способи оцінки кри�

зових явищ різними суспільними групами (акціонерами,

менеджерами, персоналом, споживачами, постачальни�

ками, органами влади, конкурентами) — усе це пере�

шкоджає будь�якій "науковій стандартизації" цього яви�

ща. До того ж кожна наступна криза відрізняється від

попередньої.

Загалом, криза — це здебільшого несподівана гли�

бока зміна, що часто трактується як негативна, але од�

ночасно несе в собі нові можливості для розвитку. Кри�

зи як спосіб оновлення систем є основою навчання со�

ціально�економічних систем. Криза викриває властивості

системи, які в нормальній ситуації не проявляються та

створюють умови, що стимулюють розвиток системи.

Позитивною функцією кризи для систем управління є

руйнування тих її елементів, які найменш стійкі та жит�

тєздатні й порушують її системну єдність. За допомо�

гою такого спрощення відбувається зростання її стій�

кості [9].

В економічних системах криза руйнує безліч слаб�

ких і найменш організованих економічних суб'єктів, за�

вершуючи розвиток застарілих способів виробництва,

форм організації на користь нових, більш сучасних для

нових умов, способів і форм. Системи управління для

виходу з кризи обов'язково повинні стимулювати роз�

виток інновацій, які забезпечують потрібну ефективність

способів діяльності на основі підвищення її технічного

рівня і зменшення витрат.

Причинами виникнення фінансової кризи в закладі

охорони здоров'я є як зовнішні, так і внутрішні чинни�

ки. До зовнішніх чинників відносять усі, що стосуються

організації ззовні, наприклад, державне регулювання,

фінансові кризи, політичні зміни та ін. До внутрішніх

відносять: неефективність менеджменту, негнучкість

системи управлінського обліку.

Основними проблемами у сфері охорони здоров'я,

що призводять до кризового стану в медичній установі

є [10]:

— несприйняття процесів трансформації сфери охо�

рони здоров'я;

— зростання вартості медичних послуг та немож�

ливість оплати за послугу;

— низька якість медичних послуг та медичної до�

помоги;

— недостатність кваліфікованих управлінських та

медичних кадрів;

— наявність проблем з доступністю медичної допо�

моги, особливо в сільській місцевості;

— недостатність здійснення заходів щодо про�

філактики захворювань;

— демографічна криза населення;

— недостатність фінансових ресурсів у сфері охо�

рони здоров'я; наявність екологічних проблем;

— економічна криза та погіршення економічного

стану країни, який призводить до зниження життєвого

рівня, добробуту населення, що має вплив на сферу

охорони здоров'я.

Діяльність вітчизняних закладів охорони здоров'я

характеризується фінансовою розпорошеністю та ре�

сурсною деформованістю структури медичних послуг.

В умовах фінансової кризи це сприяє погіршенню про�

блем медичного обслуговування населення та потребує

трансформації системи охорони здоров'я щодо забез�

печення зростаючого попиту населення у медичній до�

помозі й стримуванні зростання витрат на охорону здо�

ров'я.

Актуальними проблемами у закладах охорони здо�

ров'я України є: низька оплата праці медичних праців�

ників, проблема безпеки на робочому місці (з кожним

роком рівень профзахворювань медиків зростає); низь�

ка якість кадрового забезпечення сфери охорони здо�

ров'я (відсутність зацікавленості дільничних лікарів у

підвищенні своєї кваліфікації), дефіцит у медицині ква�
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ліфікованих молодих спеціалістів, низька якість підго�

товки медичних кадрів.

У період кризи важливо вміти своєчасно діагносту�

вати критичні стани медичної установи. Важливо розу�

міти, локальною чи системною є криза. Ознаками по�

чаткової кризи в установі є скорочення оборотного ка�

піталу, зростання змінних витрат, зниження якості ме�

дичних послуг, зростання плинності кадрів.

Для створення дієвих та ефективних антикризових

програм потрібно визначити чинники, що спричинили

появу кризи. З цією метою потрібно виконати діагнос�

тику на стратегічному та тактичному рівнях [2].

На стратегічному рівні це означає: аналіз статистич�

них даних щодо витрат та доходів установи, ефектив�

ності системи управління; аналіз роботи адміністратив�

ного блоку організації, відділень, результати яких не�

гативно впливають на діяльність медичного закладу;

дослідження відповідності організаційної структури

поставленим цілям та завданням; проведення оцінки

організаційної культури.

На тактичному рівні потрібно провести аналіз якості

виконаної роботи з врахуванням людського чинника.

Цей етап дозволяє визначити ключові моменти в управ�

лінні медичним персоналом, відповідність наявної кад�

рової стратегії, принципи відбору та прийняття на ро�

боту працівників, а також відповідність їх кваліфікації

виконанню поставлених завдань.

Загалом послідовність дій у процесі прогнозування

кризи така:

1) визначення часового діапазону прогнозування

кризи;

2) дослідження джерел і обставин кризи, її сутності

та характеру;

3) ідентифікація неефективних і перспективних еле�

ментів системи, ядра оновленої соціально�економічної

системи;

4) визначення простору та масштабу кризи;

5) ідентифікація зовнішніх факторів розвитку кри�

зи, взаємодії циклів, їх синхронізації і резонансного

впливу;

6) дослідження способів виходу з кризи, аналіз аль�

тернативних варіантів виходу з кризи для різних умов;

7) визначення помилок у прогнозі, внесення корек�

тив до плану дій, визначення не залучених, але важли�

вих факторів;

8) аналіз кризи як закономірного соціально�еконо�

мічного явища [1; 3; 4; 7; 12].

В умовах кризи головним завданням керівництва

медичної установи є задоволення об'єктивно зростаю�

чих потреб у медичній допомозі у зв'язку з погіршен�

ням стану здоров'я населення. Для вирішення зазначе�

ного завдання потрібно:

— збільшення витрат на медикаменти та витратні

матеріали;

— збільшення витрат на підтримку у робочому стані

та по можливості придбання нового обладнання;

— збільшення витрат на оплату праці;

— збільшення витрат на харчування;

— збільшення витрат на підготовку кадрів.

Мета антикризового управління полягає в підготовці

бази для наступного старту розвитку та вдосконалення

діяльності медичного закладу: збільшення ефективності

використання ресурсів, ритмічне функціонування орга�

нізації за рахунок високої фінансової стабільності та

своєчасного попередження, уникнення та нейтралізації

господарських ризиків.

Василенко В.О. розглядає антикризове управлін�

ня як різновид управління, що спрямований на попе�

редження, аналізування та ліквідацію факторів кри�

зи, а у разі її виникнення — розроблення та реаліза�

цію заходів, що дадуть змогу упоратися з кризою заз�

наючи мінімальних при цьому витрат та втрат для

підприємства. Автор зводить поняття антикризове уп�

равління до можливості передбачення, пришвидшен�

ня, випереджання та відтермінування кризових явищ,

необхідності підготовки до кризи, забезпечення не�

обхідними знаннями, уміннями та навиками для про�

тистояння викликам та можливістю пом'якшувати кри�

зу [4].

Функціями антикризового управління є діяльність,

що відображає предмет управління та визначає його ре�

зультат. Серед основних функцій можна виділити:

— передкризове управління;

— управління в умовах кризи;

— управління процесами виходу з кризи;

— стабілізація нестійких ситуацій;

— мінімізація втрат та втрачених можливостей;

— своєчасне прийняття рішень.

Система антикризового управління використовуєть�

ся суб'єктами управління для вирішення таких завдань:

— передбачення кризи та адекватна (відповідно до

ступеню загрози) підготовка до неї;

— вияснення причин, що викликають кризу та по�

шук способів їх нейтралізації;

— визначення засобів та методів управління в умо�

вах кризової ситуації;

— управління динамікою розвитку кризи (приско�

рити, уповільнити, посилити);

Рання діагностика кризових явищ 

Терміновість реагування на кризові явища 

Адекватність реагування підприємства на 
ступінь реальної загрози 

Повна реалізація внутрішніх можливостей 
виходу підприємства з кризи 

Рис. 1. Принципи антикризового управління

Джерело: складено авторами за [4].
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— обгрунтування ефективності антикризових за�

ходів;

— забезпечення життєдіяльності організації в кри�

зовому стані;

— послаблення негативних наслідків кризи;

— використання чинників та наслідків кризи для

розвитку організації.

Причини виникнення криз різні, тому й управління

ними також може відрізнятись. Це виявляється в алго�

ритмах розробки управлінських рішень та особливо у

механізмі управління. Має бути створено стратегічний

підхід щодо організації розробки системи державного

антикризового управління охороною здоров'я, що пе�

редбачає впровадження ефективних механізмів, які да�

ватимуть змогу сприйняти зміни, ідентифікувати їх і за�

безпечити відповідну адаптацію нормативно�правових

актів до вимог ЄС, а також господарської, фінансової

та інвестиційної діяльності у сфері охорони здоров'я [6].

Система антикризового управління в закладі охо�

рони здоров'я грунтується на таких принципах (рис. 1).

Антикризове управління закладом охорони здоро�

в'я проявляється у застосуванні різних форм, методів

та процедур, що спрямовані на соціально�економічне

оздоровлення фінансово�господарської діяльності ме�

дичної установи, створення та розвиток умов для вихо�

ду з кризового стану. Антикризове управління діє на всі

види діяльності організації. Воно сприяє залученню

інновацій, оновленню техніки та технологій, тобто нау�

ково�технічному розвиткові. Особливістю антикризово�

го управління є прискорена реакція на суттєві зміни зов�

нішнього середовища на основі попередньо розробле�

ної процедури альтернативних варіантів прийняття

рішень, що передбачають різні трансформації в ме�

дичній сфері в залежності від конкретної ситуації.

Антикризова програма закладу охорони здоров'я

складається з таких етапів:

— формування робочої групи з числа зацікавлених

осіб, підбір експертів;

— розробка плану�графіка проведення підготовчих

робіт;

— проведення поглибленого аналізу фінансово�гос�

подарської діяльності організації, визначення причин

існуючого стану та потреб, що стримують подальший

розвиток;

— розробка антикризових альтернатив, тобто су�

купності можливих заходів антикризової програми, гіпо�

тез стосовно розвитку внутрішнього та зовнішнього ото�

чення, прогнозування можливих наслідків їх реалізації;

— колегіальне обговорення сутності, наслідків та

доцільності окремих висунутих альтернатив на засіданні

групи експертів;

— підготовка експертного висновку з повною ха�

рактеристикою кожного запропонованого антикризо�

вого заходу для особи, що приймає рішення;

— здійснення процедури вибору раціональних аль�

тернатив, підготовка проєкту антикризової програми;

узгодження проєкту антикризової програми з зацікав�

леними особами — населенням, органами державного

управління та контролю тощо (відповідно до норматив�

них вимог);

— прийняття антикризової програми та доведення

її положень до виконавців [11].

Модель взаємодії елементів механізму антикризо�

вого управління можна розглядати у вигляді сукупності

послідовних заходів управлінського впливу (рис. 2).

Зазначена модель взаємодії елементів механізму

антикризового управління включає такі інструменти

впливу на бізнес�процеси в установах медичної сфери:

превентивна діагностика; диверсифікація управління ан�

тикризовим розвитком, розробка та реалізація програ�

ми антикризового розвитку, що відображає причинно�

наслідкові зв'язки управлінського впливу, будучи допо�

міжним інструментом підвищення ринкової вартості

підприємств сфери послуг, їх ділової репутації та кон�

курентних переваг.

Принципами, яким мають відповідати методи пре�

вентивної діагностики є:

— відповідність завданням превентивної діагности�

ки — можливість ідентифікації проявів кризи, виявлен�

ня орієнтирів для усунення негативного впливу загроз�

ливих тенденцій;

— система діагностичних показників має забезпе�

чувати можливість обліку галузевих характеристик уста�

нов охорони здоров'я, отримання порівняльної оцінки,

інтерпретацію даних та характеристику результату діаг�

ностики.

Головним завданням діагностики кризи економі�

чної ефективності системи управління є визначення

якості управління господарськими ресурсами. Це

відбувається на основі системи економічних показ�

ників ефективності діяльності установ охорони здо�

ров'я, зокрема, ефективності використання госпо�

дарських ресурсів, фінансової віддачі результатів

фінансово�господарської діяльності, фінансової від�

дачі засобів, авансованих у формування окремих

видів ресурсів.

Нині керівниками медичних установ розробляють�

ся різні плани антикризових заходів. Але вони, як пра�

вило, мають хаотичний, несистемний характер і нагаду�

ють швидше за все точкові ін'єкції в проблемні зони.

Навіть професійні менеджери, що впровадили нові

інформаційні технології, продовжують застосовувати

Превентивна  
діагностика 

Реалізація програми 
антикризового розвитку 

Диверсифікація управління 
антикризовим розвитком 

Розробка програми 
антикризового розвитку 

Чинники 
кризи 

Рис. 2. Модель антикризового управління в закладах охорони здоров'я

Джерело: складено автором за [8].
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старі управлінські організаційні моделі, що є складни�

ми і нерезультативними в кризових ситуаціях.

В умовах кризи ефективна робота закладу охоро�

ни здоров'я може бути забезпечена тільки раціональ�

ним витрачанням фінансування. На етапі формування

антикризової програми варто проаналізувати витрати та

розробити заходи щодо їх скорочення. Наприклад, до

таких заходів можна віднести:

— медичній установи перейти зі статусу дрібно�

оптового покупця в крупнооптовий, це дозволить зни�

зити витрати на 20—30% (при закупівлі бахіл, медич�

них рукавичок, систем для крапельниць, ланцетів, ваку�

тайнерів та ін.);

— здійснювати закупівлі на більш довготривалий

термін, по можливості скласти графіки поставки меди�

каментів, харчування, обладнання, інструментів, пред�

метів догляду, реагентів, витратних матеріалів, що ви�

користовуються в процесі надання медичної допомоги;

— з метою економії електроенергії в медичній уста�

нові необхідно замінити звичайні лампи на енергозбе�

рігаючі.

Cистема антикризового менеджменту закладів

охорони здоров'я має грунтуватись на сучасних

інформаційних технологіях. Метою впровадження ме�

дичної інформаційної системи є створення умов для

ефективного використання фінансових та матеріаль�

них ресурсів, підвищення якості та доступності медич�

ної допомоги [11]. Основою вдосконалення управлі�

ння наданням медичної допомоги є ефективний про�

цес прийняття рішень фахівцями з використанням

можливостей сучасних інформаційних технологій,

зокрема, вітчизняні медики використовують систему

"eHealth". Практичною користю для керівників вітчиз�

няних медичних закладів від впровадження єдиної

інформаційної системи є підвищення ефективності

управління лікувально�профілактичним закладом

(відстеження потоків пацієнтів і черг, планування об�

сягів медичної допомоги, швидкість прийняття управ�

лінських рішень), а для лікарів цих закладів користь

полягає в отриманні максимально повної інформації

про здоров'я пацієнта, підвищення ефективності

прийняття рішень щодо лікування, підвищення швид�

кості заповнення амбулаторних карт, історії захворю�

вань.

На успішну реалізацію антикризових заходів у за�

кладі охорони здоров'я впливатиме наявність таких чин�

ників:

1. Інформаційне забезпечення медичного персона�

лу. Колектив має бути проінформований про реальний

стан справ в установі, своєчасне інформування підлег�

лих актуальною інформацією дозволить уникнути дес�

табілізації обстановки в відділенні.

2. Створення в колективі сприятливого психологіч�

ного клімату. В умовах передкризової та кризової си�

туації мікроклімат особливо необхідний, щоб не було

психологічного перевантаження, непорозумінь у колек�

тиві, що здатні призвести до конфліктів.

3. Навчання медичного персоналу. Існує вірогід�

ність, що будуть потрібні додаткові навички, компетенції

співробітників для реалізації кризових умов та вимог.

Адже передумовою ефективного антикризового управ�

ління у медичній установі та формування її стабільного

розвитку є підготовка та постійне підвищення кваліфі�

кації медичних кадрів.

4. Швидкість вирішення поставлених антикризових

завдань [5].

Велике значення має також розвиток інноваційно�

го потенціалу установи, що передбачає впровадження

власних оригінальних розробок, залучення нових спе�

ціалістів, придбання нової техніки (нові медичні техно�

логії в хірургічній, терапевтичній практиці, лабораторній

та функціональній діагностиці).

ВИСНОВКИ
Економічна криза залишає свій відбиток практично

в усіх сферах управління, не дивлячись на зусилля дер�

жави її наслідки відображаються і на медичній галузі.

Подолання кризи — це керований процес. Успіх управ�

ління залежить від своєчасного розпізнавання кризи,

симптомів її настання. Для боротьби з кризою та її пе�

редумовами важливо вміти не тільки ідентифікувати

кризу, а й аналізувати причини та чинники її появи з ме�

тою успішної розробки антикризової стратегії, згідно з

якою застосовувати заходи профілактики.

Система антикризового управління в рамках орга�

нізації ефективної роботи повинна створювати умови,

що визначають пріоритетність підвищення професіона�

лізму та кваліфікації медичного персоналу всіх рівнів.

Це вимагає послідовного впровадження заходів з удос�

коналення культури управління закладом охорони здо�

ров'я на оперативному і стратегічному рівнях.

Подолання кризових ситуацій потребує від медич�

них установ реалізації комплексних антикризових про�

грам. Однак ситуація ускладнюється тим, що не кожен

заклад охорони здоров'я має кваліфікованих кадрів, що

володіють знаннями та компетенціями в галузі кризо�

вих комунікацій. Нині кадровий потенціал є основою,

що забезпечує функціонування цілої системи охорони

здоров'я. Виходячи з цього, можна виділити перелік

проблем, які впливають на рівень надання медичних по�

слуг: недостатній рівень якості підготовки медичних пра�

цівників; проблема укомплектованості штату медичної

установи; диспропорції в кількості працівників у місті та

сільській місцевості; недостатній рівень мотивації ме�

дичного персоналу; низький рівень соціального захис�

ту медичних працівників. Для ефективного функціону�

вання системи охорони здоров'я потрібно забезпечен�

ня достатнього рівня кваліфікації та професійного роз�

витку, а також ефективний механізм планування потре�

би в медичних кадрах.

Універсальних антикризових заходів для закладів

охорони здоров'я не існує, оскільки всі ситуації різні.

Для успішного виходу з кожної потрібен персональний

підхід, що вимагає високої компетенції керівника. Ке�

рівнику закладу охорони здоров'я потрібно ретельно

виконувати постійний моніторинг діяльності установи та

при виявленні ситуацій, що свідчать про наближення

небажаного стану справ, варто розробляти заходи ан�

тикризової програми з врахуванням особливостей своєї

медичної установи та запропонованих заходів.
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