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ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

План 

1. Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту. 

2. Співвідношення категорій «управління» та «менеджмент». 

3. Організація системи управління 

 

 

Управління – це вид діяльності, який залежить від цілого ряду зовнішніх 

чинників, зокрема, державного устрою, типу власності, зрілості ринку, кожен з 

яких вимагає наявності відповідної системи управління, обумовленої новою метою 

та завданнями для її досягнення. Як вид людської діяльності, управління існує з 

давніх часів. Однак за своїми нормами як у державному масштабі, так і на 

галузевому рівні управління не може дати визначеного та загального для всіх 

алгоритму дій . Проголошений у 1994 р. в Україні курс на соціально орієнтовану 

ринкову (змішану) економіку потребує зламу адміністративно-командної системи 

управління та переходу всіх галузей національного господарства, у тому числі й 

системи охорони здоров'я, на засади наукового управління, використання, 

придатних для України, універсальних положень світового менеджменту. 

Заклади охорони здоров’я – це складна соціально-економічна система, з  

матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами, що потребують ефективної 

реалізації регулюючих функцій менеджменту. Без знань про сучасний менеджмент 

неможливо робити правильні висновки, покращувати діяльність системи охорони 

здоров’я.  

Актуальність оволодіння майбутніми медсестрами зумовлена тим, що їм 

доведеться працювати в умовах ринкових відносин. Ринок з його непевністю і 

конкурентністю вимагає від кожного спеціаліста вміння приймати науково 

обґрунтовані управлінські рішення перш за все в межах своєї професійної 

діяльності. Формування для системи охорони здоров'я не лише лікаря, а й 

управлінця якісно нового типу (професійного менеджера) потребує глибокого 

розуміння витоків управління як такого, його критичної оцінки, знань з історії 

становлення та розвитку галузевої вітчизняної системи, знайомства з еволюцією 

світового менеджменту та використання потрібного Україні досвіду. 
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Менеджмент – вид діяльності, спрямований на працівників організації з 

метою координації їх дій для досягнення поставлених перед організацією цілей.  

Предметом є: теоретичні засади управлінської діяльності (закони, 

закономірності, принципи, категорії, механізми, моделі тощо); практика 

управління організаціями (працівниками, колективами працівників, групами, 

організацією тощо); проектування систем менеджменту (формування 

взаємопов'язаних і взаємодіючих управлінських важелів, які забезпечують 

управлінський вплив керуючої системи організації на керовану).  
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Об'єкт менеджменту – процес управління виробничо-господарською 

діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших 

організацій. Організація складається з підрозділів, кожен із яких має свою сферу 

діяльності, а отже, потребує застосування специфічних прийомів та методів впливу 

на нього. Такі підрозділи виступають також об'єктами  управління, але до них 

частіше застосовують термін «керована система». Дослідження процесу 

менеджменту та виокремлення його етапів дають змогу послідовно ознайомитися 

з усіма управлінськими категоріями, виявити взаємозв'язки між ними, зрозуміти 

характер та особливості здійснення управлінського впливу.  

Здійснює функції управління суб'єкт менеджменту, яким може бути одна 

людина чи група людей. Суб'єктом менеджменту є працівники керуючої і 

керованої систем організації, їх професійний та кваліфікаційний рівень, ступінь 

виконання ними повноважень, обсяги відповідальності, а також взаємозв'язки в 

системі менеджменту. Від суб’єкта управління слід відрізняти суб’єкт 

управлінської діяльності, яким може бути тільки фізична особа, індивід. Саме через 

суб'єктів управлінської діяльності, які можуть належати як до суб’єктів, так і до 

об’єктів управління, реалізуються управлінські відносини. Суб’єкт управлінської 

діяльності – особа, що реалізує управлінські відносини.  
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Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90-х 

років XX ст., що було зумовлено падінням командно-адміністративної економічної 

системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір. Поряд із ним 

застосовується термін «управління». Однак між цими термінами існує суттєва 

відмінність, тому їх не можна ототожнювати. Управління – це цілеспрямована дія 

на об'єкт з метою зміни його стану або поведінки у зв'язку зі зміною обставин. 

Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, 

людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише 

управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, 

організацією тощо). Менеджмент – цілеспрямований вплив на колектив 

працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та 

досягнення визначених цілей.  

Менеджмент охоплює процеси планування, організації, мотивації та 

контролю, у процесі яких формуються і досягаються означені цілі. Характерною 

особливістю сучасного менеджменту є тісний зв’язок із соціологією, психологією. 

Парадигми менеджменту дають різнобічне трактування цього поняття і його ролі у 

виробничо-господарській діяльності. Нерідко менеджмент трактується як 

сукупність принципів, методів, засобів, функцій і форм управління організаціями, 

установами з метою реалізації стратегічних планів, досягнення ефективності 

виробництва і збільшення прибутку. З функціонального погляду менеджмент – це 

процес планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, 

покликаний забезпечити формування та досягнення цілей організацій 

(підприємств, товариств, банків, асоціацій та їх підрозділів).  
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За напрямами реалізації функцій менеджмент поділяють на такі види: 

виробничий менеджмент; фінансовий менеджмент; менеджмент персоналу; 

інноваційний менеджмент; управління маркетингом.  

Керування – управління, що характеризується певними  функціональними 

пріоритетами.  

Адміністрування – організаційна діяльність у сфері управління через 

організаційно-розпорядчі методи, що спираються на накази, розпорядження, 

установки, які надходять зверху. У менеджерів-практиків та вчених ще й досі не 

існує єдності поглядів щодо сутності менеджменту: 1) одні вважають, що 

менеджмент – це професія, орієнтована на практичне використання. Головне тут – 

реальний результат, який забезпечується накопиченим досвідом менеджера; 2) 

другі вважають, що менеджмент – це процес досягнення мети організації за 

допомогою інших людей (головне для менеджера – це мистецтво спілкування з 

людьми та керування ними); 3) ще одна точка зору, менеджмент – процес 

прийняття раціональних рішень. В останні роки спостерігається певна 

конвергенція поглядів на те, що ж таке менеджмент.  

У широкому розумінні менеджмент – це одночасно система наукових знань, 

мистецтва та досвіду, втілених у діяльність професійних управлінців для 

досягнення цілей організації шляхом використання праці, інтелекту та мотивів 

поведінки інших людей. У вузькому прагматичному значенні сутність 

менеджменту краще за все сприймається з позицій системного підходу. Робота 

менеджерів саме і полягає в тому, аби поєднати та скоординувати використання 

зазначених ресурсів для досягнення цілей (елементів виходу) організації.  

Основні функцій менеджменту: 1) планування; 2) організація; 3) мотивування; 

4) контроль. Зазначені функції менеджменту виконуються в певній послідовності, 

яка й утворює поняття «цикл менеджменту».  
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 Система – це сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові 

властивості системи, не притаманні її складникам. 

Керована й організована система – це системно упорядковане цілісне 

динамічне утворення,  із сукупності необхідних для виробництва повноцінних 

компонентів, цілеспрямована взаємодія яких забезпечує нові інтегровані якості та 

властивості, що не були притаманні їм, взятим окремо . 

До організованих належать системи  охорони здоров'я та медичної допомоги як 

єдині, цілісні, державні, з рівноправним існуванням усіх форм власності, до складу яких 

входять  численні взаємопов'язані елементи, структури, служби. 

Будь-яка система має такі особливості та властивості: 

   цілісність; 

   сукупність елементів; 

   взаємодія елементів внутрішньої структури; 

   внутрішні та зовнішні зв'язки; 

 Будь-яка система функціонує для досягнення певної мети (у системі охорони 

здоров'я – збереження та зміцнення здоров'я та продовження активного періоду життя 
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населення; у системі медичної допомоги – відновлення здоров'я населення та проведення 

медичної профілактики). 

Найважливішою особливістю кожної системи, у тому числі й медичної допомоги, 

є настільки тісний зв'язок між її елементами, що зміна одного викликає зміну інших, а 

нерідко й системи загалом. Випадіння одного з елементів буде свідчити про порушення 

або відсутність її цілісності. 

У кожній системі існують, як правило, два види компонентів: підсистеми й 

елементи. Галузь охорони здоров'я як самостійна система одночасно є підсистемою          

відносно держави та суспільства, її підсистемами безпосередньо є медичні науки та 

освіта, практична охорона здоров'я і т. д. У свою чергу кожну підсистему утворюють  

численні елементи: окремі медичні заклади, служби,  підрозділи. Тобто система – це не 

проста сума або механічний набір компонентів, а цілісне утворення, між частинами якого 

існують певні зв'язки. 

До системи належать три самостійні, але пов'язані між собою частини або 

підсистеми: суб'єкт управління – керуюча підсистема; об'єкт управління – керована 

підсистема та блок наукового регулювання системи – служба інформаційно-

аналітичного забезпечення. Функцію управління реалізують шляхом впливу суб'єкта 

(органу управління системою охорони здоров'я) на об'єкт управління (підвідомчі мережі, 

окремий медичний заклад та ін.). 

В основу організації системи покладено системний підхід, який на відміну 

від традиційних методів дослідження дозволяє ширше, масштабніше, з різних 

позицій і комплексно оцінити те чи інше явище в конкретній системі, а також на 

державному, регіональному, міському і районному рівнях чи в окремому закладі. 

Така оцінка дозволяє приймати більш виважене та науково обґрунтоване 

управлінське рішення. 

Системний підхід – це універсальний метод дослідження та вивчення стану, 

організації, структури, взаємодії різних аспектів функціонування, ресурсів, 

внутрішніх та зовнішніх зв'язків моделюючої або функціонуючої системи. 

До загальних принципів  системного підходу  належать: 

 визнання досліджуваного об'єкта як системи з характерними 

особливостями та властивостями; 

 уявлення про цілісність досліджуваного об'єкта, здатність розглядати його 

як цілісне утворення, а не просту механічну сукупність окремих елементів; 

 визнання у досліджуваному об'єкті наявності численних і різноманітних 

типів зовнішніх та внутрішніх зв'язків; 

 виявлення структурності системи, тобто вивчення її складу, властивостей 

окремих елементів цілісного об'єкта, проявів їх взаємодії, характеру 

структурного об'єднання частин в інтегроване ціле; 

 функціональний підхід до вивчення системного об'єкта тощо.  

Застосування системного підходу має свій алгоритм, складовими частинами 

якого є визначення мети та завдань і послідовне вирішення компонентного, 

функціонального, структурного, комунікаційного, інтегративного та історичного 

аспектів. 

Цілеспрямованість є важливою функцією керівника. Правильне визначення 
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мети та завдань завжди приводить до економії ресурсів. Крім того всі аспекти 

системного підходу прямо залежать від цілей системи.  

Визначення цілі (генеральної або тактичних) приводить до формування 

управлінського завдання, яке потребує його осмислення та вирішення шляхом 

визначення реального й обґрунтованого "задуму" та конкретних, спрямованих дій. 

Визначення цілі та декомпозиція її на підцілі є вихідною позицією процесу 

управління для обґрунтування конкретних оперативних, ситуативних або 

стратегічних напрямків діяльності в межах просторових і часових характеристик. 

Ціль системи – це бажані для досягнення результати діяльності. Крім 

головної (генеральної), розрізняють також цілі більш низького порядку (підцілі). 

Якщо, наприклад, головною ціллю системи охорони здоров'я є забезпечення 

здоров'я населення та його працездатності, то цілями більш низького рівня його 

окремих підсистем можуть бути, наприклад, профілактика захворювань, лікування 

хворих і т. д. Їх, у свою чергу, можна розподілити на підцілі ще більш низького 

рівня. 
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ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

План: 

1. Сутнiсть i   класифiкацiя органiзацiй.  

2. Поняття та види структури організації. 

3. Організація та її середовище. 

4. Життєвий цикл організації. 

- 1 - 

         Базовим  поняттям менеджменту є органiзацiя. Поняття «органiзацiя» 

вживається у двох значеннях: органiзацiя як функцiя управлiння i органiзацiя як 

пiдприємство, установа (заклад). 

         Органiзацiя - це група людей, дiяльнiсть яких свідомо координується для 

досягнення загальної мети або цілей. 

Органiзацiя - специфічне соціальне утворення, систематично орієнтоване на 

виробництво товарів i (або) послуг. 

В основі поняття "організація" знаходиться відповідність певної групи кільком 

обов'язковим вимогам: 

- наявність хоча б двох людей, котрі вважають себе частиною цієї групи; 

- наявність хоча б однієї мети (тобто бажаного кінцевого результату), яку при-

ймають як загальну всі члени певної групи; 

- наявність членів групи, які навмисно працюють разом, щоб досягнути значущої 

для всіх мети. 

Організації можна класифікувати за такими ознаками: 

- способом та метою утворення: формальні організації та неформальні; 

- кількістю цілей: прості та  складні організації; 

- величиною виділяють великі, середні та малі організації; 

- юридичним статусом: юридичні особи  та неюридичні особи; 

- формами підприємництва організації: господарські товариства, банки, 

страхові компанії, інвестиційні фонди. 

За способом та метою утворення організації поділяють на формальні і 

неформальні. Формальні організації - це групи працівників, діяльність яких свідомо 

планується, організується, мотивується, контролюється та регулюється з метою 

досягнення певної мети. Прикладами формальних організацій можуть бути 
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підприємства, відділи, підрозділи, служби, комітети, факультети, кафедри тощо. 

Неформальні організації виникають і функціонують спонтанно. Найчастіше вони 

входять у склад формальної організації і фактично створюються на засадах урахування 

спільних інтересів. Прикладами неформальних організацій можуть бути групи 

любителів певних видів спорту, туризму, мистецтва, музики, економічних підходів. 

Організація має одну ціль - то це проста організація. Але в економіці в основному 

функціонують складні організації, які ставлять перед собою комплекс взаємопо-

в'язаних цілей. За величиною виділяють великі, середні та малі організації. 

У великих організаціях працюють тисячі працівників, в середніх - сотні, а в малих - 

десятки. Офіційно зареєстровані організації отримують статус юридичної 

особи (офіційне визнання, атрибути державної реєстрації, рахунок в банку, форма 

підприємництва тощо). Усі інші організації є неюридичними особами. За формами 

підприємництва організації ділять на підприємства, господарські товариства, 

банки, страхові компанії, інвестиційні фонди тощо. 

Організація є системою, тобто сукупністю взаємопов'язаних, взаємодіючих еле-

ментів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від 

властивостей складових елементів. На сучасному етапі усі організації розглядаються 

як відкриті системи, тобто такі, внутрішні елементи яких взаємодіють не лише між 

собою, але й із зовнішнім середовищем. 

Можна виділити такі загальні риси організацій: установлення місії та цілей; 

наявність ресурсів; залежність від зовнішнього середовища; горизонтальний та 

вертикальний поділ праці; необхідність управління; наявність формальних та 

неформальних груп; здійснення певних видів діяльності. 

- 2 - 

Організаційна структура – це впорядкована сукупність підрозділів, які 

формують рівні управління, їх взаємозв'язки та дозволяють управляти організацією. У 

склад організаційної структури управління входять: ланки управління на кожному 

рівні управління; розміщення, зв'язки і підпорядкованість цих ланок; права, 

обов'язки, повноваження і відповідальність кожної ланки в межах виконання 

загальних і конкретних функцій управління; чисельний і професійно-
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кваліфікаційний склад працівників; ступінь централізації і децентралізації функцій 

управління. Існують дві основні структури управління - лінійна та функціональна. 

Лінійна організаційна структура управління складається із 

взаємопідпорядкованих органів у вигляді ієрархічної драбинки. Ця структура 

характеризується простотою, чіткістю і зрозумілістю взаємовідносин ланок 

і працівників управління, проте менш гнучкою, може використовуватись тільки в 

умовах відносно простої організаційної системи з постійними умовами, завданнями і 

функціями менеджменту. 

Функціональна організаційна структура управління будується на ієрархії 

органів, які забезпечують виконання кожної функції управління на всіх рівнях. Керівники 

спеціалізуються на окремих управлінських функціях, які виконуються відповідними 

спеціалістами.  

Переваги функціональної структури: 

- висока компетентність фахівців, які відповідають за здійснення конкретних 

функцій; 

- звільнення лінійних менеджерів від рішення деяких спеціальних питань; 

- стандартизація, формалізація і програмування явищ і процесів; 

- виключення дублювання і паралелізму у виконанні управлінських функцій; 

- зменшення потреби у фахівцях широкого профілю. 

Недоліки функціональної структури: 

-  надмірна зацікавленість у реалізації цілей і завдань "своїх" підрозділів; 

- труднощі в підтримці постійних взаємозв'язків між різними 

функціональними службами; 

- поява тенденцій надмірної централізації; 

- тривалість процедур прийняття рішень. 

Недоліки лінійної і функціональної структури значною мірою усуваються 

лінійно-функціональними структурами. Така структура управління завдяки 

лінійному підпорядкуванню забезпечує оперативну реалізацію управлінських рішень, 

сприяє підвищенню ефективності роботи функціональних відділів, дає змогу досить 

швидко маневрувати ресурсами, що вкрай необхідно на етапі зміцнення ринкових 
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позицій фірми. Але така структура непридатна для підприємств, що здійснюють 

технологічні зміни, оскільки терміни підготовки та прийняття управлінських рішень 

розтягуються. Більш ефективною у цьому разі може виявитись ще одна симбіотична 

різновидність — лінійно-штабна структура управління, яка передбачає створення 

поліфункціональних штабів на рівні лінійних керівників, що забезпечує концентрацію 

зусиль для вирішення конкретного управлінського завдання. 

-3- 

Фактори впливу на організацію – це рушійні сили, які впливають на 

виробничо-господарську діяльність організації і забезпечують певний рівень 

отриманих результатів.  

Фактори класифікують за двома ознаками:  

• рівень впливу (макрорівень, мікрорівень);  

• середовище впливу (внутрішнє, зовнішнє).  

За рівнем впливу виділяють:  

• мікроекономічні фактори (цілі, структура, завдання, технологія, працівники, 

ресурси, партії, постачальники, споживачі, конкуренти тощо), які здійснюють 

вплив на рівні підприємств;  

• макроекономічні фактори (законодавчі акти, державні органи влади, система 

економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне 

оточення, науково-технічний прогрес, політичні обставини, соціально-культурні 

обставини, особливості міжнародних економічних відносин), які здійснюють вплив 

на рівні галузей та держави.  

За ознакою середовища впливу виділяють:  

• фактори внутрішнього середовища організації (формують організацію із 

середини);  

• фактори зовнішнього середовища організації (пов'язані із розглядом 

організації як відкритої системи).  

Залежно від того, як на підприємстві здійснюється виробничогосподарська 

діяльність, фактори внутрішнього та зовнішнього середовища можуть чинити як 

позитивний, так і негативний вплив.  
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Внутрішнє середовище організації визначається внутрішніми факторами, 

тобто ситуаційними рушійними силами всередині організації. Основними 

факторами внутрішнього середовища в будь-якій організації є цілі, структура, 

завдання, технологія, працівники та ресурси. Зовнішнє середовище містить такі 

елементи, як споживачі, конкуренти, органи державного управління, фінансові 

організації, джерела трудових ресурсів тощо.  

Фактори зовнішнього середовища доцільно поділяти на дві групи:  

- прямої дії, які безпосередньо впливають на діяльність організації та 

залежать від цієї діяльності);  

- непрямої дії, які впливають не безпосередньо, а через певні механізми й 

взаємовідносини), тобто мають властивість впливати через фактори прямої дії. 

Оцінюючи фактори зовнішнього середовища, менеджер має враховувати такі 

їхні характеристики: складність зовнішнього середовища (численні фактори, 

великий спектр способів впливу); динамічність зовнішнього середовища (змінність 

оточення організації); невизначеність зовнішнього середовища (обмеженість 

інформації); взаємозалежність факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ.  

- 4 - 

Будь-яка організація має циклічний характер розвитку, тобто проходить через 

певні етапи життєвого циклу, що визначають характер виробничо-господарської, 

інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності тощо. Найбільш частіше 

науковці виділяють такі етапи життєвого циклу організації: 

 • «народження»;  

• «дитинство»;  

• «юність»; 

 •«рання зрілість»;  

• «завершальна зрілість»;  

• «старіння»;  

• «відродження».  
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ТЕМА 3. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я 

ПЛАН 

1. Зміст, основні характеристики процесу управління. 

2. Технологія управління в системі охорони здоров'я 

 

-1- 

Процес управління – це діяльність об’єднаних, у певну структуру, суб’єктів та 

об’єктів управління, спрямована на досягнення поставлених цілей управління 

шляхом реалізації певних функцій та застосування відповідних методів та 

принципів управління. 

Ця діяльність має макроплан – процеси між всіма або групами органів 

управління та мікроплан – процеси всередині органу управління, на окремо взятому 

робочому місці і т. ін. 

Процес управління має три основні характеристики: змістовну, організаційну 

та технологічну. 

Змістовна характеристика визначається характером розв’язуваних проблем 

і являє собою сукупність стадій (операцій), які характеризують послідовність 

якісних змін робіт у процесі управління. У зв’язку з цим розрізняють: 

- методологічний зміст процесу управління - передбачає виділення певних 

закономірно минаючих етапів та стадій, які відображають специфічні риси 

управлінської діяльності. Виходячи з цього, процес управління можна уявити як 

послідовність двох основних станів: перший - підготовка та прийняття 

управлінського рішення; другий - організація виконання управлінського рішення; 

- функціональний зміст– виявляється у масштабній послідовності та реалізації 

основних функцій управління: прогнозування, планування, організації, 

регулювання і контролю; 

- економічний зміст– втілюється у формі визначення економічних потреб, 

оцінці, розподілі та використанні ресурсів; 

- соціальний зміст– визначається тим, що суб’єктом та об’єктом соціального 

управління завжди є людина; 

- організаційно-правовий зміст процесу управління виявляється у 

послідовності використання організаційних важелів впливу: регламентування, 

нормування, інструктування, відповідальності з відповідним правовим 

закріпленням; 

- інформаційний зміст полягає– полягає у нерозривному зв’язку процесу 

управління та процесів добування, передавання та обробки інформації. 

У багатьох джерелах використовується і така характеристика процесу 

управління, як його властивості. Процес управління володіє такими 

специфічними властивостями: безперервність, циклічність, послідовність, 

мінливість (динамічність), сталість. 

Безперервність відображає необхідність постійності управлінської діяльності, 

реалізується черговими частинами. 
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Циклічність виявляється у закономірному повторенні етапів та стадій процесу 

управління все в нових і нових циклах. Результатом управлінської діяльності є 

переведення керованої системи, або її частини, в новий стан, що приводить до 

постановки нової мети управління або до корегування попередньої. При цьому 

стадії і етапи управлінського циклу повторюються.  

Послідовність характеризує певний порядок здійснення етапів та стадій 

процесу управління.  

Мінливість (динамічність) виявляється в постійній зміні процесу управління 

за його спрямованістю, проблематикою та характером перебігу, в активній 

взаємодії його різних етапів, стадій, операцій. Процес управління здійснюється в 

усій системі управління, і цей вплив залежно від мети буде різним для різних 

частин системи. Властивість мінливості визначає оперативність управління, що 

дуже важливо для ефективності всієї управлінської діяльності.  

Сталість виявляється у виникненні в процесі управління і відповідному 

закріпленні певних форм та каналів його перебігу. Це виявляється у структурі 

системи управління, що закріплюється в організаційних актах, її стабілізації, і 

служить організуючим фактором процесу управління. 

види процесів управління: 

цільовий  (має місце тоді, коли в процесі управління, незалежно від його 

масштабів, умов та особливостей, мета відіграє провідну роль і визначає характер 

усіх управлінських дій); 

програмний заснований на ретельній розробці конкретних завдань, що 

розподіляються між ланками системи управління з вказівкою послідовності їх 

виконання. Сукупність таких завдань, що ведуть до реалізації поставлених цілей, 

називається програмою. 

ситуаційний  має місце тоді, коли меті в процесі управління не надається 

великого значення і її статус не дуже високий; 

лінійний  (характеризується суворою послідовністю здійснення його етапів та 

стадій і використовується тоді, коли є повна та достатня визначеність відносної 

мети впливу, ситуації і т. д.); 

коригований (характеризується необхідністю додаткового коригування 

кожної стадії процесу управління після проходження попередньої стадії); 

розгалужений  (полягає в методологічному розподілі робіт на окремі частини 

на певних стадіях); 

пошуковий  (виходить із повної ясності мети управління, але неможливості 

оцінити ситуацію та сформулювати проблему). 

Організаційна характеристика  процесу управління охоплює ряд моментів: 

 наявність характеристики учасників процесу управління та визначення 

порядку їх взаємодії; 

 визначення процедури взаємодії різних органів, підрозділів, конкретних 

виконавців у процесі управління шляхом передбачення стандартних управлінських 

дій. Перелік таких дій залежить від змісту процесу управління, а також завдань, 

поставлених перед ним; 
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- організація процесу управління описує його як змінювані у часі етапи та 

стадії процесу, а також включає аналіз процесу управління як процесу прийняття 

та реалізації управлінського рішення. 

Технологічна характеристика процесу управління включає компоненти: 

1. Організацію системи управлінської інформації  – це сукупність зведень 

про стан об’єкта і суб’єкта управління; 

2. Діловодство (документування та документообіг) схема 

документування зв’язків повинна відповідати структурі органу управління та 

зовнішнім його зв’язкам; 

3. Процедури, що розробляються для всіх основних видів управлінської 

діяльності: підготовки плану основних організаційних заходів, проведення 

службової наради, оперативної наради, засідання колегії, пресконференції тощо; 

4. Техніка управління– знаряддя та засоби праці, що призначені для 

виконання інформаційних перетворень у процесі управління.  

-2- 

Технологія управління в системі охорони здоров'я складається із наступних етапів: 

Перший етап. Визначення мети і завдань медичної організації, які грунтуються на 

вивченні стану здоров'я обслуговуючого населення, потребі населення в медичній 

допомозі, а також можливостей лікувально-профілактичного закладу задовольнити 

цю потребу. Чітко визначати, чого немає в медичній організації для повного 

забезпечення цієї потреби населення: професійних кадрів, матеріально-технічних 

ресурсів, нових методів обстеження і лікування хворих, профілактичних заходів, 

нових медичних технологій. 

Другий етап. Визначення шляхів досягнення визначеної мети і завдань. Серед них 

- це підбір, розстановка кадрів, підвищення їх кваліфікації, оволодіння кадрами 

новими методами діагностики, лікування, реабілітації хворих, новими медичними 

технологіями, новими засобами управління станом здоров'я обслуговуючого 

населення, новими методами профілактики захворювань. Проводиться широка 

комп'ютеризація лікувально-діагностичного процесу, удосконалюється сама 

управлінська структура, методи, техніка, управління; автоматизація системи 

управління і автоматизація обробки управлінської інформації. Розробляються 

системи контролю досягнення поставленої мети і завдань. Установлюються 

поточні терміни досягнення поставленої мети і завдань, показники діяльності 

медичної організації, рівень якості і ефективності. 

Третій етап. Реалізація планів досягнення поставленої мети і завдань. Створюються 

засоби економічного і морального стимулювання для досягнення поставленої мети 

і завдань. Втілюються методи поточного контролю. Мобілізуються всі фізичні і 

духовні сили колективу для виконання поставленої мети і завдань. 

Четвертий етап: зворотний зв'язок - це вивчення, що саме дало реальне виконання 

поставленої мети і завдань для обслуговуючого населення, для показників 

діяльності медичної організації, її рівня якості та ефективності, для самих членів 

колективу, покращання якості життя і якості роботи кожного працівника. 

На підставі цього вивчення приймаються нові управлінські рішення. 
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ТЕМА 4. ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

План:  

1. Поняття маркетингу в охороні здоров’я.  

2. Ринковий механізм послуг охорони здоров’я та його основні елементи.  

-1- 

Функціонування охорони здоров’я в ринкових умовах господарювання 

вимагає від керівників і фахівців охорони здоров’я високого професіоналізму і 

глибоких знань в галузі маркетингу.  

На ринку медичної діяльності діють такі групи суб’єктів:  

1. виробник, продавець медичних послуг і товарів (медична установа, 

медичний працівник);  

2. покупець – пацієнт (здоровий або хворий), працедавці різних форм 

власності, ділерські компанії, фонди обов’язкового і добровільного медичного 

страхування, страхові медичні організації.   

Для маркетингу у сфері охорони здоров’я характерні:  

• асиметрія інформації у виробника і споживача відносно споживацьких 

властивостей одержуваної послуги;  

• майже абсолютне довір’я до продавця медичних послуг;  

• медична послуга, яку можна легко продати, повинна бути якісною;  

• висока пріоритетність медичних послуг;  

• відсутність чіткого взаємозв’язку між витратами праці медичних працівників 

і кінцевим результатом;  

• пріоритетність соціальної і медичної ефективності перед економічною. 

Основними видами маркетингу в охороні здоров’я є:  

• маркетинг медичних послуг, включаючи процес розробки, просування і 

реалізації медичних послуг з урахуванням потреб населення;  

• маркетинг організацій (створення, підтримка відносин населення з медичною 

установою);  

• маркетинг окремих осіб (створення, підтримка відносин з конкретним 

фахівцем);  
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• маркетинг місць (створення, підтримка відносин населення з конкретною 

місцевістю, де знаходиться медична установа);  

• маркетинг ідей (розробка і реалізація форм і методів суспільного характеру; 

формування здорового способу життя, відмова від шкідливих звичок, планування 

сім’ї).  

В охороні здоров’я, маркетинг – це система принципів, методів і заходів, що 

базуються на комплексному вивченні попиту споживача і цілеспрямованому 

формуванні пропозицій медичних послуг виробником. Ринок медичних послуг 

роздільний на сегменти. Кожний продавець медичних послуг виявляє 

найпривабливіші сегменти ринку, які він у змозі ефективно обслужити. При 

сегментації ринку медичних послуг використовують географічні, демографічні, 

психографічні і поведінкові змінні за:  

• географічним принципом (розбиття ринку на різні географічні одиниці: 

республіки, галузі, міста, райони, селища, села).  

• демографічним принципом (розбиття на основі таких демографічних 

змінних, як: стать, вік, розмір сім’ї).  

• психографічним принципом (здійснюється серед споживачів медичних 

послуг, які можуть підрозділятися на групи по ознаках приналежності до 

суспільного класу, способу життя або особових характеристик).  

• поведінковим принципом проводиться на основі поведінкових особливостей 

споживачів медичних послуг.  

Ринок медичних послуг – сукупність медичних технологій, виробів, медичної 

техніки, методів організації медичної діяльності, фармакологічних засобів, 

лікарської дії і профілактики, які реалізуються в умовах конкурентної економіки. В 

маркетинговій діяльності медичної установи (або лікаря) важливе значення має 

проведення маркетингових досліджень, які повинні випереджати реальний початок 

будь-якої медичної діяльності. Маркетингові дослідження – систематичне 

визначення кола даних, необхідних у зв’язку з маркетинговою ситуацією, що стоїть 

перед організацією, їх відбір, аналіз і звіт про результати.  

Дослідники маркетингової діяльності звичайно вирішують такі задачі:  
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• вивчення характеристик ринку;  

• виміри потенційних можливостей ринку;  

• аналіз розподілу часток ринку між фірмами;  

• аналіз збуту; 

• вивчення тенденцій ділової активності;  

• вивчення товарів і послуг конкурентів;  

• короткострокове прогнозування;  

• вивчення реакції на новий товар і його потенціал;  

• довгострокове прогнозування;  

• вивчення політики цін.  

Медичні установи при маркетингу медичних послуг повинні враховувати:  

• можливості споживача (кількість, концентрація, платоспроможність, 

структура захворюваності);  

• можливості лікувальної установи (оснащеність, стан кадрів, ліцензування 

послуг, озброєність новою технікою, досвід комерційної діяльності);  

• якість, рівень і доступність медичних послуг (набір послуг, їх кількість, 

додаткові, бажані і обов’язкові послуги, можливості вдосконалення і оновлення 

послуг, їх новизна, практичний і медичний ефект і ін.);  

• конкуренцію (кількість аналогічних послуг, їх якість і ефективність, 

оснащеність новітньою технікою, професійний рівень фахівців і їх авторитет в 

інших установах).  

-2- 

З розвитком елементів ринкових відносин в охороні здоров’я з’явилося 

поняття медичний суб’єкт як виробник медичних послуг. Під медичним суб’єктом 

розуміється будь-яка медична установа (підприємство, організація або колектив), 

що проводить послуги в галузі охорони здоров’я, незалежно від форм власності.  

Партнери медичного суб’єкта можуть бути самі різні:  

• медичні установи, що беруть участь в реалізації складного лікувально-

діагностичного процесу; підприємства, що є постачальниками устаткування, 



17 

 

інструментарію, лікарських препаратів і інших матеріальних ресурсів медичної 

праці.   

• фінансово-кредитні установи і організації; 

• держава зацікавлена в залученні медичних установ і підприємств до виконання 

розроблених відповідними урядовими органами програм в галузі охорони здоров’я 

населення в цілому і його окремих соціальних груп зокрема. • громадяни.  

Структура ринку послуг охорони здоров’я:  

• ринок медичних послуг;  

• ринок лікарських препаратів;  

• ринок праці медичного персоналу;  

• ринок науково-технічних розробок;  

• ринок медичного устаткування і техніки  

Форми і методи дії на господарські процеси в охороні здоров’я:  

1. Економічні (регулювання охорони здоров’я через формування і 

використання бюджетних засобів, призначених для покриття потреб всієї системи 

охорони і зміцнення здоров’я, включаючи витрати, пов’язані з підготовкою 

медичних кадрів).  

2. Організаційні (створення державних відомчих служб охорони здоров’я).  

3. Правові (розробка, ухвалення і реалізація законів, інших нормативних 

документів, що встановлюють порядок і регламентують економічну діяльність в 

охороні здоров’я).  

Механізм ринку послуг охорони здоров’я функціонує завдяки взаємодії трьох 

основних параметрів: (1) попиту, (2) пропозиції, (3) ціні.  

1. Попит – це кількість медичних послуг, яку бажають і можуть придбати 

пацієнти за деякий період за певною ціною, тобто це платоспроможна потреба в 

медичних послугах.  

2. Пропозиція – це кількість медичних послуг, яку лікарі можуть надати в 

певний період часу населенню. Залежність між ціною і пропозицією пряма. У міру 

зростання цін виробники пропонують пацієнтам більшу кількість послуг, а у міру 

їх падіння – менше.  
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3. Ціна як грошовий вираз вартості послуги формується при взаємодії на ринку 

носіїв попиту і пропозиції, тобто пацієнта і виробника послуг (лікаря). 

Базисна модель попиту і пропозиції передбачає, що збільшення пропозицій 

будь-якої послуги понизить рівноважну ціну і підвищить рівноважну кількість цієї 

послуги. Поведінку медичної установи на медичному ринку (або стратегію 

маркетингу) можна розглядати з двох сторін: як стратегію відносно продукту 

(послуги); як стратегію відносно ринку.  

Напрями стратегії маркетингу для медичних установ можуть бути такі:  

1. Підвищення якості споживацьких властивостей товару (послуги).  

2. Надійність виробу, його гарантоване обслуговування і ремонт.  

3. Престижність фірми і закріплення її як лідера з даної послуги, виробництву.  

4. Продаж товару (послуг) з супутніми потрібними послугами (товарами). 

5. Наявність новизни, що підвищує впізнанність продукту, поліпшує 

можливість використання і естетичного сприйняття, посилює ефективність.  

Одним з видів маркетингової стратегії в сучасній охороні здоров’я повинна 

стати стратегія соціально-етичного маркетингу, яка припускає ведення лікувально-

профілактичної діяльності, продажу товарів і послуг для окремих спеціальних груп 

населення (пенсіонерів, ветеранів війни і праці, блокадників, самотніх, 

малозабезпечених, багатодітних, осіб з соціально значущими захворюваннями і 

ін.). В комерційній діяльності повинна бути обов’язково передбачена програма 

спонсорства, безкоштовності, зниження цін, добродійності, чесності, етичної 

спрямованості.  
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ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ ТА СТРЕСАМИ 

ПЛАН 

1. Конфлікти: поняття, структурні елементи, класифікація, види. 

2. Особливості конфліктів в організаціях системи охорони здоров’я. 

3. Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності. 

-1- 

Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення, незгода) – це відсутність порозуміння 

між двома чи більше суб'єктами, зіткнення протилежних сторін, які можуть бути 

конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт 

однієї особи. У процесі конфлікту кожен суб'єкт нав'язує свою точку зору, думки, 

гостру суперечку та перешкоджає іншому суб'єкту чинити так само. 

Основні причини конфліктів:  

- розподіл ресурсів;  

- взаємозалежність завдань;  

- відмінності у планах сторін;  

- несхожість цілей;  

- відмінності в уявленнях про певну конкретну ситуацію;  

- різне розуміння та сприйняття цінностей;  

- відмінності в манері поведінки;  

- неправдива інформація;  

- незадовільні комунікації;  

- відмінності в життєвому досвіді;  

- різка зміна подій;  

- демонстрування негативних особистих якостей (недовіра, підозрілість, 

пихатість, ненависть) тощо.  

Класифікація конфліктів: 

За ознакою результатів конфлікти бувають: функціональними 

(конструктивними); дисфункціональними; безрезультатними.  

За змістом можна виділити шість основних типів конфліктів: 

внутрішньоособистісний; міжособистісний (діадний); конфлікт між особою і 

групою; міжгруповий; конфлікт між апаратом управління (керівною системою) та 

виконавчим апаратом (керованою системою); міжорганізаційний конфлікт. 

Центральним елементом моделі є управління конфліктом, методи здійснення 

якого можна поділити на дві групи: структурні; міжособистісні. Дуже важлива роль 

належить вибору стилю поведінки опонентів та керівників відповідно до 

конфліктної ситуації.  

Розрізняють такі стилі поведінки у конфліктній ситуації:  

1) Стиль конкуренції. Передбачає активне розв'язання конфлікту визначеним 

шляхом на засадах співпраці з різними сторонами конфлікту. Ефективний у тому 

випадку, коли менеджер має певну владу. Такий стиль рекомендується 

застосовувати в таких ситуаціях: кінцевий результат дуже важливий для 
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менеджера; рішення необхідно прийняти швидко; якщо немає іншого виходу і 

немає що втрачати; якщо менеджер знаходиться в критичній ситуації, яка вимагає 

миттєвої реакції; якщо менеджер повинен прийняти нестандартне рішення.  

2) Стиль ухилення. Є пасивним стилем. Він прийнятний, коли проблема, що 

обговорюється, не дуже важлива, або коли немає достатньої інформації для 

прийняття рішення. Найбільш типовими ситуаціями, у яких доцільно 

застосовувати стиль ухилення, є: результат не дуже важливий, рішення тривіальне 

і на нього не варто витрачати час, гроші та сили; важко розв'язати конфлікт на свою 

користь; доцільно виграти час, щоб отримати додаткову інформацію; мало влади і 

шансів розв'язати проблему бажаним для себе чином; вирішення проблеми наразі 

небезпечне через велику ймовірність погіршити ситуацію.  

3) Стиль пристосування. Це пасивний стиль. Його варто використовувати, 

якщо результат справи надзвичайно важливий для опонента та не дуже суттєвий 

для менеджера. Доцільно використовувати у таких типових ситуаціях: коли 

необхідно зберегти хороші стосунки з опонентами; коли результат важливий для 

опонентів тощо.  

4) Стиль співпраці. Опоненти беруть активну участь у розв'язанні конфлікту і 

відстоюють власні інтереси, але при цьому намагаються співпрацювати. Цей стиль 

потребує більш продуктивної роботи, оскільки спочатку оголошуються потреби та 

інтереси всіх сторін, а потім відбувається спільне обговорення. Такий стиль є 

особливо ефективним, коли сторони мають різні приховані потреби та існують 

труднощі у встановленні джерел незадоволення. Стиль співпраці доцільно 

використовувати у таких ситуаціях: розв'язання проблеми дуже важливе для всіх 

сторін, і жодна із них не хоче ухилятися від цього процесу; коли в опонентів 

довготривалі та взаємозалежні стосунки; є час пропрацювати проблему, що 

виникла; усі сторони добре ознайомлені з проблемою і їх бажання відомі; усі 

сторони рівноправні, тому на рівних умовах шукають вирішення проблеми.  

5) Стиль компромісу. Передбачає часткове задоволення інтересів обох сторін 

шляхом взаємних поступок, зважаючи на всі «за» та «проти». Якщо опонент 

поступається в чомусь, то у відповідь поступається і та сторона. Цей стиль є 

найефективнішим у випадку, якщо сторони хочуть одного і того ж, але знають, що 

одночасно неможливо досягнути однієї мети. Стиль компромісу є найбільш 

прийнятним, коли: сторони рівноправні та мають спільні інтереси; сторони хочуть 

швидко вирішити проблему; усіх влаштовує тимчасове рішення; інші підходи до 

вирішення проблеми не мали успіху; у результаті компромісу можна зберегти 

хороші взаємовідносини; краще отриматихоча бщось, ніж втратити все. 

-2- 

Особливого соціального значення в галузі охорони здоров’я набуває проблема 

конфліктів, як наслідок доволі тісних взаємовідносин лікаря і пацієнта. 

Проблема конфлікту між лікарем та пацієнтом 

Успішне професійне спілкування лікаря з пацієнтом побудоване на вмінні 

розпізнати соціальний контекст ситуації, зрозуміти вербальну і невербальну 

інформацію, правильно інтерпретувати поведінку і особливості пацієнтів. На 
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основі отриманих даних лікарю необхідно прогнозувати можливі негативні зміни 

поведінки пацієнта, які пов’язані із захворюванням і лікуванням. 

Уміння спілкуватись з хворими належить до найцінніших якостей лікаря будь-якої 

медичної спеціальності і визначає ефективність лікувально-діагностичного 

процесу, ступінь задоволеності пацієнта наданою йому допомогою, а також оцінку 

професійності фахівця. 

Одним із показників надання якісної медичної допомоги є відсутність конфліктів 

між пацієнтом та лікарем. Нині медичну допомогу сприймають як послугу, яку 

надає заклад охорони здоров’я. Тому цілком логічно, що пацієнт, прийшовши на 

консультацію або розпочавши лікування, має певні очікування, тобто створює 

ідеалізований образ лікаря та лікувального процесу загалом. 

Зі свого боку, лікар теж має певні очікування щодо того, як хворий має поводитись, 

як він реагуватиме на запропоноване лікування. Ці уявлення ґрунтуються на 

життєвому досвіді кожного з них та соціальних нормах. Невідповідність між 

реальністю та очікуваннями дуже часто стає причиною конфліктів. 

Пацієнти можуть виражати незадоволення організацією медичної допомоги, 

кваліфікацією медичного персоналу, відсутністю необхідного обладнання, 

санітарними умовами у закладі тощо. При цьому досить часто конфлікти 

виникають саме на психологічному рівні і пов’язані з поведінкою кожної із сторін.  

Нерідко лікаря цікавлять показники інструментальних та лабораторних аналізів, а 

суб’єктивні відчуття пацієнта відходять на другий план. Маленький відрізок часу, 

який лікар відводить хворому, часто витрачається неефективно внаслідок 

несформованих комунікативних навиків. 

Також розуміння поведінки хворих залежить від соціального інтелекту лікаря. 

Адже соціальний інтелект – це здатність адекватно розуміти і оцінювати свою 

поведінку і поведінку інших людей, уміння прогнозувати і планувати розвиток 

міжособистісних стосунків, забезпечення саморозвитку, самонавчання, що і 

визначає успішність соціальної адаптації та взаємодії. 

Невміння лікаря налагодити доброзичливі стосунки з пацієнтами може призвести 

до різних негативних наслідків, до яких можна віднести і професійне або емоційне 

вигорання. 

Професійне вигорання у лікарів та його причини 

Професія лікаря має величезну соціальну значимість, тому що на медичних 

працівників покладена відповідальність не тільки за фізичне, а й психічне здоров’я 

пацієнта і його соціально-психологічну адаптацію. 

Професійне вигорання – синдром, що розвивається на тлі хронічного стресу і веде 

до виснаження емоційно-енергетичних і особистісних ресурсів працюючої 

людини. В професійній діяльності лікарів будь-яких спеціальностей найчастіше 

має місце спілкування з хворими, невиліковно хворими, помираючими пацієнтами 

та їх родичами, часто пацієнтами лікарів стають їх власні родичі, тому саме медичні 

працівники схильні до виникнення емоційного та професійного вигорання. Також 

суттєвим фактором ризику є поєднання постійного контролю над проявами 

негативних емоцій, високого рівня тривоги та відповідальності за здоров’я та життя 
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інших, зниження здатності до інтегрованості поведінки в стресових ситуаціях, 

пов’язаних з професійною діяльністю. 

Даний синдром може виникати в ситуації інтенсивного професійного спілкування, 

під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, і проявляється як 

«приглушення» емоцій, втрата гостроти почуттів і переживань, збільшення частоти 

конфліктних ситуацій з пацієнтами та колегами, байдужість і відсторонення від 

переживань іншої людини, втрата розуміння цінності життя, віри у власні сили 

тощо. На думку вчених, професійне вигорання – не епізод, а кінцевий результат 

«повного згорання». 

Причиною синдрому вигорання вважають психологічну і душевну перевтому. 

Найчастіше це виникає за відсутності інших інтересів, крім роботи, та коли робота 

є місцем, де можна «сховатись» від інших життєвих проблем. При цьому медичний 

працівник в процесі спілкування і надання допомоги повністю в ньому 

«розчиняється», забуває про себе, про власні потреби і проблеми. 

Тому профілактичні, лікувальні та реабілітаційні заходи ефективні в тому випадку, 

коли забезпечується адекватне усунення дії стресового чинника (хронічно 

напружена психоемоційна діяльність, надмірні вимоги, відсутність об’єктивних 

критеріїв для оцінки результатів праці, неефективна система мотивування та 

стимулювання, нестабільність робочого графіку та ін.). 

-3- 

Стрес - неспецифічна реакція організму на ситуацію, яка потребує певних 

змін. Фрустрація визначається як стан, викликаний наявністю сильної 

мотивованості для досягнення мети (задоволення потреб) та подолання перешкод 

на шляху до мети. Такими перешкодами для досягнення мети можуть бути причини 

різного характеру: фізичні (позбавлення волі), біологічні (хвороба, старість), 

психологічні (страх, брак інтелектуальних даних), соціокультурні (заборони, 

правила, норми). 

Фрустрація постійно наявна в людині, вона глибоко загнана всередину (в 

людину) і може за певних сприятливих умов вийти назовні у формі агресії як 

поведінки індивіда, спрямованої проти іншого індивіда чи групи людей, що може 

призвести до конфлікту. 

Криза характеризує стан індивіда, що виникає у вигляді проблеми, з якої він 

не може вийти чи вирішити її протягом нетривалого часу, внаслідок чого свідомість 

неначе капітулює перед проблемою. 

Стрес - це сильний прояв емоцій, який викликає комплексну фізіологічну 

реакцію, це стан душевного та поведінкового розладу, пов'язаного з нездатністю 

особистості доцільно діяти у відповідних ситуаціях. За частих стресових ситуацій 

у людини зникає апетит, настає депресія, знижується інтерес до роботи, 

спілкування, настає апатія, знижується ефективність праці. Стресові ситуації 

негативно позначаються на здоров'ї, у людини з'являється цілий букет 

захворювань: виразки, мігрень, гіпертонія, астма, артрит, алергія, діабет, шкірні 

хвороби тощо. 
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До чинників, які призводять до стресу, належать: дефіцит часу, негативні 

емоції, складні проблеми в сім'ї, мікроклімат у колективі, негаразди на роботі тощо. 

Профілактика стресу вимагає від особистості: 
 бути здатним змінити ситуацію; 

 вміти зменшити значення втрати того, до чого прагнув; 

 бути здатним прогнозувати не тільки успіхи, а й невдачі; 

 уміти розрізнити значні втрати від несуттєвих, невдачу - від катастрофи; 

 навчитися розслаблятися, аби дати організму відновити потенції; 

 бути готовим до спілкування з різними людьми ("він іншим бути не може"); 

 уміти навіювати позитивні образи, які б витісняли негативні ("який 

прекрасний день... "); 

 мати почуття гумору - посміятися над собою, розрадити душу ("це ще не 

кінець світу... "); 

 уміти вирізнити дві фундаментальні речі - здоров'я (яке не купиш) і роботу 

(яку можна змінити); 

 навчитися говорити "ні", коли неможливо сказати "так", ураховуючи при 

цьому, що доцільно знайти аргумент для "ні"; 

 намагатися вивчити психологію й тактику начальника та відповідно 

розмовляти з ним так, аби не втратити довіру до себе; 

 не погоджуйтесь із тим, хто висуває суперечливі вимоги, апелюючи до 

негативних наслідків, не займайте при цьому звинувачувально-агресивну позицію. 

Перша допомога в гострій стресовій ситуації: 
 У гострій стресовій ситуації не можна приймати жодних рішень. 

 Прислухайтеся до такої поради: рахуйте до 10. 

 Займіться своїм диханням. Повільно вдихніть повітря носом і на деякий час 

затримайте дихання. Видих здійснюйте поступово також через ніс, зосередившись 

на відчуттях, пов'язаних з вашим диханням. 

Подальші події можуть розвиватися так: 

1. Якщо стресова ситуація спіткала вас у приміщенні: 

 встаньте, попросіть вибачення, вийдіть із приміщення, найдіть можливість 

побути наодинці; 

 знайдіть можливість змочити чоло й артерії на руках холодною водою; 

 роздивіться навусебіч, огляньте приміщення, подумки опишіть його 

зовнішній вигляд; 

 подивіться в небо, зосередьтеся на тому, як пливуть хмаринки; 

 наберіть води і поволі пийте, відчуваючи вологу в горлі; 

 випростайтесь, поставте ноги на ширину плечей, аби голова і руки вільно 

звисали додолу, зробіть глибокий видих, підніміть голову. 

2. Якщо стресова ситуація сталася з вами поза приміщенням: 

 озирніться навколо, у думці назвіть усе, що ви бачите (про себе); 

 знайдіть будь-який маленький предмет (листочок, камінець, гілочку...), 

уважно погляньте на нього (близько чотирьох хвилин), потім заплющіть очі, уявіть 

його; 

 подивіться на небо, намагайтесь роздивитися, що там є; 
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 якщо є можливість випити води, випийте; 

 ще раз простежте за своїм диханням, дихайте повільно, через ніс; вдихніть, 

затримайте дихання і знову повільно - видих, плечі розслабляйте. Для першої 

допомоги - цілком достатньо. 

Так, Г. Сельє пропонує: 
1. Прагнучи доброзичливих стосунків, не заводьте дружби з "важкими", 

нестриманими людьми. 

2. У кожному різновиді досягнень є своя вершина, прагніть до неї і будьте 

задоволені. 

3. Цінуйте радість справжньої простоти життєвого устрою. 

4. З якою б життєвою ситуацією ви не зіткнулися, подумайте, чи варто боротися. 

5. Постійно зосереджуйте свою увагу на світлих сторонах життя. Кращий шлях 

зменшити стресовість - відволіктися. 

6. Навіть після нищівної поразки боротися з гнітючими думками найкраще з 

допомогою спогадів про минулі успіхи. Це сприяє встановленню віри у себе. 

7. Якщо вас чекає неприємна справа, не відкладайте її. 

8. Не забувайте, що немає готового рецепту успіху, що був би придатний для всіх.  

Самозахист від стресу 
Мусимо погодитися, що життя потребує сподіватися на краще, бути готовим до 

гіршого, вчитися сприймати всі проблеми з певною часткою гумору, здорового 

глузду, піддатливістю, не зацикленістю: 

1. Спеціалісти пропонують зустрічати стрес у розслабленому м'язовому та 

духовному стані. 

2. Пам'ятаймо, що все наше життя складається з дрібниць, не розкидаймося ними. 

"Не робіть із мухи слона" - вчить народна мудрість. 

3. Ніколи не скаржтеся. Рано чи пізно більшість із нас отримає те, що насправді 

заслуговує, а тому звертаймо увагу на найголовніші пріоритети (навчання, сім'я, 

діти, робота, родичі, друзі). 

4. Не завжди буває так погано, як того остерігаємося, тому порада: не треба гаяти 

часу на думки про погане, відкидайте їх. 

5. Прагніть любити себе сьогодні більше, ніж до цього часу, думайте про добре, що 

було у вашому житті, і витісніть похмуре. 

6. Якщо ви потрапили у складну ситуацію, розкажіть про це тим, кому довіряєте. 

Можливо, вони допоможуть розв'язати проблеми. Проблема завжди має 

вирішення, важливо його шукати, не опускати рук. 

7. Допомагайте іншим. Вирішення проблем інших подарує вам досвід для вашого 

життя. 

8. Не впадайте у відчай, не припиняйте боротися зі злом. Зло, коли з ним борешся, 

перестає бути небезпечним. 

9. Визнання того, що ви переоцінили себе, послужить сприятливим уроком на 

майбутнє, уникайте завищених само-оцінок. 

10. Уважно поставтеся до власних очікувань. Можливо, доцільно було б знизити 

свої власні потреби, зробити їх реальними, щоб не розчаровуватися. 

11. Уміло відокремлюйте факти від внутрішніх переконань. 
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12. Зупиніться в роздумах над проблемою, по-новому подивіться на світ. У житті 

значно більше цінностей, ніж вирішення цієї проблеми, відведіть на деякий час від 

себе стресовість, розв'язання проблеми з'явиться само собою. 

13. Зверніть увагу на відпочинок, внаслідок зміни психічного стану можуть 

з'явитися цікаві думки щодо того, як вийти з ситуації. 

14. Якщо вас тривожать проблеми, кепський сон, відмовтесь від вечері. Ідеальний 

раціон у такому разі (в стресовому стані) містить сніданок, легкий обід, дуже легку 

непізню вечерю. 

15. Не вживайте алкоголь, щоб "потопити" в ньому свої проблеми. Ним швидко 

уражається головний мозок, погіршується характер, погляд на життєві цінності, 

взаємини з людьми, уражаються внутрішні органи. Тим ви робите собі зайву 

проблему. 

16. Заховайте своє "Я", як твердять психологи. Для того щоб захистити своє "Я" від 

стресів, потрібно його заховати у центр, що розташований у районі сонячного 

сплетіння. Думкою перенесіть його в місце розташування дихального центру, а 

потім "розмістіть" у сонячне сплетіння і там залишіть на певний час. 

17. Щоб зняти стрес, важливо замінити свої психологічні роздуми в напрямку 

власного "хобі". Статистика свідчить, що люди, захоплені цікавою справою, 

стресостійкі. 

18. Зняти психологічне напруження можна прогулянкою, мрією, читанням цікавої 

книги, переміною праці, прослуховуванням музики, спілкуванням з людиною, якій 

довіряєте. 

Змусьте стрес працювати на вас 
Якщо неприємностей неможливо уникнути, то доцільно спробувати одержати, 

наскільки можливо, користь за рахунок зміни точки зору: 

 спробуйте сприйняти негативну подію як позитивну (втрату роботи як 

можливість знайти кращу); 

 поставтеся до стресу як до джерела енергії. У спокійному стані ви не змогли 

б стільки зробити. Сприймайте проблему як виклик; 

 не думайте про минулі події як про поразку; 

 ви не можете відповідати за вчинки інших людей, а можете тільки 

контролювати свою реакцію на них. Головне - перемога над емоціями; 

 не прагніть догодити всім, це нереально, час від часу догоджайте власне собі. 

Лікуйтеся від трудоголізму! 
Трудоголіки - люди, для яких не існує нічого, крім праці. Ознаки такого стану: 

 пониження ефективності в роботі; 

 нехтування сім’ї та громадського життя; 

 деформоване уявлення про важливе в житті; 

 обмеженість світогляду, витіснення певних сфер навколишнього життя зі 

сфери його життєвих інтересів; 

 типовою для них є особливість деформованості критеріїв самооцінки; 

 неадекватна вимогливість, що виявляється через примхливість. 
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Тест "Визначення ступеня схильності до стресу" (для самоконтролю) 

Перед Вами 18 тверджень. Ви повинні визначити, якою мірою кожне твердження 

стосується вас. У відповідях використайте шкалу: 

1 – завжди; 2 – майже завжди; 3 – рідко; 4 – дуже рідко; 5 – ніколи. 

1. Не менше одного разу в день я їм гарячу їжу. 

2. Не менше чотирьох ночей на тиждень я сплю по 7-8 год. 

3. Я отримую від людей позитивний емоційний заряд, сам плачу людям тим самим. 

4. У мене є родичі, на яких я можу покластися. 

5. Я займаюся фізичною зарядкою не менш двох разів на тиждень. 

6. Я викурюю за день менше половини пачки сигарет. 

7. За тиждень я вживаю алкоголь менше п'яти разів. 

8. Моя вага відповідає моєму зростові. 

9. Моя зарплата відповідає моїм витратам. 

10. У мене багато друзів і знайомих. 

11. У мене є товариш, якому я можу довірити свої найпотаємніші думки. 

12. Моє здоров'я в нормі. 

13. Я можу вільно говорити про свої переживання, перебуваючи не в гуморі. 

14. Я обговорюю свої особисті проблеми з людьми, з якими спілкуюся. 

15. Не менше одного разу на тиждень жартую. 

16. Я здатний досить ефективно організувати свій час. 

17. Я випиваю менше як три чашки кави (чаю) на тиждень. 

18. Протягом дня мені вдається деякий час побути наодинці. 

Обробка й оцінка результатів 

1. Підсумуйте отримані вами бали. 

2. Із загальної суми слід відняти 18. 

3. Сума балів близько 25 свідчить про стресовість; 40-65 — стресо-вість значного 

ступеня; більше 65 балів — Ви на грані зриву. 
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ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ПЛАН 

1. Управління персоналом: суть, завдання, основні принципи. 

2. Система управління персоналом. 

-1- 

Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, 

головним об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові 

колективи. Як суб'єкт управління виступають керівники і спеціалісти, які 

виконують функції управління стосовно своїх підлеглих.  

Отже, управління персоналом — це цілеспрямована діяльність керівного 

складу організації на розробку концепції, стратегій кадрової політики і методів 

управління людськими ресурсами. Це системний, планомірно організований вплив 

через систему взаємопов'язаних, організаційно економічних і соціальних заходів, 

спрямованих на створення умов нормального розвитку й використання потенціалу 

робочої сили на рівні підприємства. Планування, формування, перерозподіл і 

раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління 

персоналом. 

Концепція управління персоналом - система теоретично методологічних 

поглядів на розуміння та визначення суті, змісту, цілей, завдань, критеріїв, 

принципів і методів управління персоналом і розробка механізмів їх реалізації в 

умовах конкретної організації. Загальна концепція конкретизується через кадрову 

політику та кадрову роботу.  

Основна ціль управління персоналом: 

- формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу 

персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття 

професійної гордості; 

- забезпечення соціальної ефективності колективу.  

Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції: 

- організаційну — планування потреб і джерел комплектування персоналу; 

- соціально-економічну — забезпечення комплексу умов і факторів, 

спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу; 

- відтворювальну — забезпечення розвитку персоналу. 

Завдання управління персоналом: 

- забезпечення підприємства в потрібній кількості й якості персоналу на 

поточний період і на перспективу; 
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- створення рівних можливостей ефективності праці та раціональної 

зайнятості працівників, стабільного і рівномірного завантаження протягом 

робочого періоду; 

- задоволення розумних потреб персоналу; 

- забезпечення відповідності трудового потенціалу працівника, його 

психофізіологічних даних до вимог робочого місця; 

- максимальної можливості виконання різних операцій на робочому місці. 

Управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і 

функціональний. 

До організаційного відносять: 

- формування персоналу - це прогнозування структури, визначення потреб, 

залучення, підбір та розміщення персоналу й укладання договорів та 

контрактів; 

- стабілізація персоналу — це формування банку даних з питань рівня 

кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів оцінки праці з метою 

визначення потенціалу кожного працівника для організації навчання, 

підвищення кваліфікації і закріплення чи звільнення працівників. 

Функціональний пов'язаний із використанням персоналу, що включає професійно-

кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління кар'єрою), 

створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення морально-

психологічного клімату в колективі. 

Вибір стратегії управління персоналом визначається реальними умовами 

роботи підприємства, з врахуванням яких можна вибирати такі стратегії: стратегію 

економії затрат на персонал. Суть цієї стратегії полягає в тому, що при покрашенні 

економічної кон'юнктури залучають додаткову кількість працівників і звільняють 

їх за умов її погіршення; стратегію узгодження прогнозів потреб персоналу з 

планами розвитку організації; стратегію забезпечення підприємства 

висококваліфікованим персоналом; стратегія додаткових вкладень не тільки в 

підготовку і розвиток персоналу, а й у створення умов для раціонального його 

використання. 

Така стратегія характерна для організації з високим рівнем нових напрямів 

науково-технічного прогресу, який ставить високі вимоги до якості персоналу.           

Управління персоналом ґрунтується на таких принципах: науковість, 

демократичний централізм, планомірність, єдність розпоряджень; поєднання 

одноосібного і колективного підходів, централізації та децентралізації, лінійного, 

функціональною і цільового управління; контроль за виконанням рішень. 

Управління персоналом є складним і складовим компонентом управління 

організацією. Складним тому, що люди за своїм характером відрізняються від 

інших ресурсів і вимагають особливих підходів і методів управління. 
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Управління персоналом уданий час повинно акцентувати увагу на таких позиціях: 

людина — джерело доходу; вся діяльність організації спрямована на досягнення 

економічних результатів і одержання прибутку; успішна робота можлива тільки 

при забезпеченні організації високопрофесійним штатом працівників, фірма цінна 

своїми людьми. 

-2- 

Система управління персоналом включає такі підсистеми:  

1. Аналіз та планування персоналу: до цієї підсистеми належать розробка 

кадрової політики, розробка стратегії управління персоналом, аналіз кадрового 

потенціалу та ринку праці, кадрове планування, прогнозування потреб у персоналі, 

організація реклами та встановлення взаємодії із зовнішніми організаціями, що 

забезпечують підприємство кадрами.  

2. Підбір та наймання персоналу: проведення співбесід, тестів, анкетування 

для вияву інтелектуального рівня, професіоналізму, комунікативності та інших 

необхідних якостей.  

3. Оцінювання персоналу: персональна оцінка - рівень знань, умінь, 

майстерності та особистісної відповідальності; оцінка виконуваної роботи та її 

результатів.  

4. Організація навчання та підвищення кваліфікації персоналу: навчання 

персоналу, перепідготовка та підвищення кваліфікації, введення в посаду, 

організація кадрового зростання, реалізація службово-професійного просування та 

кар'єри співробітників, робота з кадровим резервом. 

5. Атестація і ротація кадрів: проведення заходів, спрямованих на вияв 

відповідності результатів діяльності, якостей і потенціалу особистості працівника 

вимогам, що висуваються до виконуваної роботи.  

6. Управління оплатою праці. Мотивація персоналу: розробка систем 

мотивації, вироблення систем оплати праці, участі персоналу в прибутках і капіталі 

підприємства, розробка форм морального стимулювання персоналу. 

7. Облік співробітників підприємства: облік прийому, переміщення, 

винагород співробітників та стягнень з них, звільнення персоналу, організація 

ефективного використання персоналу, управління зайнятістю персоналу, кадрове 

діловодство. 

8. Організація трудових відносин на підприємстві: оцінювання виконання 

персоналом своїх функціональних обов'язків, формування у співробітників почуття 

відповідальності, аналіз та регулювання групових і міжособистісних відносин, 

управління виробничими конфліктами та стресами, соціально-психологічна 

діагностика, встановлення норм корпоративної культури, робота зі скаргами на 

трудові відносини. 
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9. Створення умов праці: створення безпечних умов для праці 

співробітників; дотримання норм психофізіології праці, ергономіки, технічної 

естетики; кадрова безпека. 

10. Соціальний розвиток та соціальне партнерство: організація харчування, 

медичного і побутового обслуговування, відпочинку та культурно-оздоровчих 

заходів, управління конфліктами та стресами, організація соціального страхування. 

11. Кадрова безпека. Правове та інформаційне забезпечення процесу 

управління персоналом: вирішення правових питань трудових відносин, підготовка 

нормативних документів, що їх регулюють, забезпечення необхідною інформацією 

всіх підрозділів управління персоналом. 

Успіх управління персоналом визначається двома основними чинниками: 

здатністю підприємства чітко визначити, яка поведінка працівників потрібна для 

досягнення його стратегії, і можливістю застосовувати ефективні управлінські 

важелі для спрямування працівників на бажану поведінку. Обидва завдання 

однаково важливі й складні, особливо в умовах ринкової трансформації економіки. 

Найважливішими особливостями сучасного процесу вдосконалення 

управління персоналом є: 

- розширення повноважень виконавців на місцях і зміна форми контролю; 

- спільне прийняття господарських рішень і створення атмосфери довіри на 

підприємстві; 

- розвиток механізмів планування кар'єри для ключових працівників; 

- комплексне бачення проблем і цілісний підхід до людських ресурсів у 

взаємозв'язку зі стратегічними установками підприємства; 

- створення корпоративної культури інноваційного типу. 
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