
індивідуальним. Однак, спробувати його скласти та обдумати -  вже перший 
крок до успіху.
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СИСТЕМ НИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛ ІН СЬКИХ
РІШ ЕН Ь

На сучасному етапі становлення української державності та прагнення 
України до членства в Європейському Союзі, в умовах здійснення масштабних 
реформ адміністративної, політичної, соціальної та іншої спрямованості 
відбувається пошук шляхів щодо підвищення ефективності формування та 
прийняття управлінських рішень в діяльності органів державної влади. Саме 
тому дослідження системного підходу управління у сфері охорони здоров’я, 
процесів підготовки і прийняття управлінських рішень щодо підтримки 
суспільного здоров’я, можливості надання якісної та ефективної медичної 
допомоги кожному громадянинові суспільства є актуальними і складними 
проблемами в управлінні системою охорони здоров’я України.

Основновою прийняття управлінського рішення є стратегічне планування 
розвитку охорони здоров'я на державному й регіональному рівнях повинне 
передбачати рішення таких завдань, як [1]: створення на основі підвищення 
ефективності функціонування систем обов'язкового й добровільного медичного 
страхування ринку медичних послуг, виходячи із забезпечення реальної 
можливості вибору громадянами медичної установи й лікаря; підвищення 
якості медичного обслуговування на основі розширення обсягів і поліпшення 
якості профілактичних заходів, реорганізації мережі медичних установ, у тому 
числі їх роздержавлення; забезпечення стабільності фінансування системи 
охорони здоров'я, фармацевтичної й медичної промисловості за рахунок 
бюджетних асигнувань, залучених коштів, зокрема кредитів міжнародних 
кредитно-фінансових організацій; розробка й впровадження розширеного 
набору медичних послуг, надання яких гарантується кожному власнику 
рахунку обов'язкового медичного страхування; активізація роботи з організації
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діяльності санітарної міліції, у функції якої будуть входити оперативний 
контроль над якістю продовольчих товарів, ліквідації умов виникнення 
епідемій[2].

Пріоритетними стратегічними орієнтирами розвитку охорони здоров'я в 
регіонах можуть виступати: підвищення якості кадрового потенціалу;
будівництво й введення в експлуатацію об'єктів охорони здоров'я й поліпшення 
матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ; забезпечення 
соціальної й медичної безпеки материнства; підвищення оперативності і якості 
швидкої й невідкладної медичної допомоги громадянам; забезпечення 
громадян ліками і розвиток фармацевтичної промисловості; відновлення 
функціонування санаторно-курортних і оздоровчих закладів; удосконалення 
лікарської допомоги громадянам; формування їх здорового способу життя; 
підвищення медичної грамотності різних груп і верств населення.

Моніторинг медико-демографічної ситуації, показників функціонування 
та ресурсного потенціалу медичних закладів сприяє інформаційному 
забезпеченню процесу управління галузі. Ефективність кожного раціонального 
управлінського рішення прямо пропорційна точності та коректності інформації, 
на основі якої воно прийняте.
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ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СІМ ЕЙНОЇ М ЕДИЦИНИ
Проблеми, які сьогодні існують в системі охорони здоров’я є 

різноплановими та принципово важливими як для населення, так і для самої 
галузі, оскільки синтетично збігаються з характером пріоритетних завдань, що 
стоять перед державою та органами місцевого самоврядування щодо активізації 
соціальної політики та побудови потужної медичної інфраструктури. В першу 
чергу це стосується зменшення смертності населення завдяки здійсненню 
комплексних заходів, спрямованих на забезпечення мешканців села доступною, 
своєчасною та кваліфікованою медичною допомогою на всіх рівнях її надання в 
чому наступність медичної допомоги має важливе значення

Пацієнти все частіше звертаються для надання допомоги до різних 
провайдерів, що викликає стурбованість з приводу фрагментації допомоги [1]. 
Питання забезпечення наступності в наданні медичної допомоги залишається

278

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP

