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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
Запровадження та розвиток ступеневої сестринської освіти в Україні
передбачає удосконалення підходів щодо організації професійної підготовки медичних сестер на всіх її рівнях. Це передбачає формування майбутніх спеціалістів не тільки як висококваліфікованих фахівців, а й як
керівників різних рівнів та ланок у системі надання медичних послуг. У
процесі практичної діяльності медична сестра будь-якого рівня та ланки
повинна бути готова виступати в ролі менеджера та виконувати не тільки
суто професійні дії та маніпуляції, а й в межах своєї компетенції керувати
процесом надання медичної допомоги.
Нині процес внесення змін щодо організації та реалізації сестринського процесу в медичних закладах різного профілю забезпечується як
нормативно-правовими актами в галузі охорони здоров’я, так і системою ступеневої професійної сестринської освіти. З огляду на це, перед
навчальними закладами, що готують спеціалістів медичної галузі різного
рівня та кваліфікації, стоїть завдання підвищення якості освіти, орієнтованої на кінцевий результат, за рахунок змін у змісті освіти та впровадження
у процес підготовки фахівців інноваційних навчальних технологій.
Для реалізації плану ефективної організаційної роботи сестринських
кадрів на місцях, необхідна їхня підготовка відповідно до сучасної інтерпретації вимог щодо професійних менеджерів із сестринства, роль, функції та організаційні форми діяльності яких змінюються відповідно до завдань, які стоять перед системою охорони здоров’я:
— розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, направленої на профілактику захворювань та зміцнення
здоров’я, гігієнічне навчання та виховання населення;
— розширення обсягу надання допомоги на дому з використанням нових технологій догляду та сестринського процесу;
— удосконалення системи реабілітаційних заходів;
— формування лікарень та відділень сестринського догляду.
Саме тому сестринська практика — це комплексний складний процес,
який включає в себе низку взаємопов’язаних сфер сестринської діяльності:
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— створення передумов для реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я на місцях;
— організацію та управління процесом надання медичних послуг;
— безпосередню допомогу пацієнтам;
— діяльність у сфері адміністрування;
— самовдосконалення освітнього та професійного рівня фахівців;
— стратегічну розробку сестринської політики у проведенні наукових
сестринських досліджень.
Зрозуміло, що для виконання подібних організаційних заходів необхідна достатня кількість менеджерів — сестринських керівників, які зможуть
втілювати ці плани у життя.
Отже, можна стверджувати, що менеджмент та лідерство в медсестринстві є важливим елементом якості середовища професійної практики медичних сестер усіх галузей практичної діяльності та на всіх її рівнях, що
дає змогу зміцнювати колективні відносини, які в остаточному підсумку
приведуть до удосконалення сестринської практики.
Запропонований підручник орієнтований на підготовку менеджерів —
сестринських керівників в умовах ступеневої сестринської освіти відповідно до вимог кредитно-модульної системи і змісту робочої програми, що
відповідає стандартам підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Сестринська справа». У ньому аналізується проблема менеджменту
в сестринській справі на основі системного та структурно-функціонального підходів, розглядаються нові вимоги щодо формування спеціалістів
сестринської справи, здатних планувати, організовувати, координувати і
контролювати діяльність середнього медичного персоналу в лікувальнопрофілактичних закладах.
Структуру підручника визначають вісім самостійних, взаємопов’язаних розділів, суть та зміст яких складають ґрунтовні теоретико-методологічні положення та критичні узагальнення, що визначають загальні
основи менеджменту; поняття про заклади охорони здоров’я як об’єкту
управління; структуру управління в охороні здоров’я; інформаційні технології та методи управління інформаційними системами у галузі охорони здоров’я; концептуальні засади управління кадрами. Особливе місце
надане таким тематичним підрозділам як: управління конфліктами та
стресами, ліцензування й акредитація закладів охорони здоров’я. Це дає
змогу з різних позицій вивчити складну різновекторну проблематику
менеджменту, орієнтуючи студентів на системність опанування знань та
формування відповідних умінь і навичок, визначити та дослідити нові
підходи до вибору стратегії поведінки менеджера в конкретних умовах
роботи лікувально-профілактичного закладу, що, у свою чергу, є одним
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із важелів у процесі прийняття керівником оптимального й ефективного
управлінського рішення.
Матеріал кожної із тем розкривається за такою структурно-логічною
послідовністю: виокремлення, аналіз та систематизація загальних аспектів визначеної проблематики, що надає якісну характеристику основним
науковим категоріям та механізмам, які регулюють процес управління
відповідно до зазначеної проблематики; питання для самоконтролю; завдання для самоперевірки, що допомагають студентам після опанування теоретичного матеріалу кожного розділу перевірити власні знання; перелік
основних понять підрозділу; література для поглибленого вивчення.
Таким чином, основні теоретичні положення та практичні аспекти, викладені у підручнику, дають змогу на високому рівні організовувати навчальний процес у вищих медичних закладах освіти в ході вивчення цієї
дисципліни (лекції, семінари, практичні заняття, дискусії з питань сучасного менеджменту).
Запропонований підручник може зробити свій посильний внесок у
формування інноваційного управлінського мислення та засвоєння прогресивних знань у спеціалістів галузі охорони здоров’я нової генерації і, без
сумніву, буде корисним як для викладачів і студентів, так і для менеджерів
практичної медицини.

9

ÐÎÇÄ²Ë ². ÇÀÃÀËÜÍ² ÎÑÍÎÂÈ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ
1.1. Вступ до менеджменту.
1.2. Еволюція та основні теорії менеджменту.
1.3. Засади менеджменту в Україні.
1.4. Системний підхід у менеджменті.
1.5. Керуюча та керована системи в охороні здоров’я.
1.6. Роль управління в охороні здоров’я України.

1.1. Âñòóï äî ìåíåäæìåíòó
Будь-яким підприємством — чи то промисловим гігантом, чи лікувальним закладом, необхідно управляти. Коли говорять «управління підприємством», мають на увазі дії його керівника, які спрямовані на досягнення
певної мети.
Сьогодні керівників підприємств дедалі частіше називають менеджерами, а те, чим вони займаються, — менеджментом. Що ж означає слово
«менеджер»? Спочатку англійці вживали це поняття в управлінні кіньми.
Слово «менеджмент» означає «мистецтво верхової їзди». У сучасному значенні слова «менеджер» і «менеджмент» з’явилися тоді, коли господарі
підприємств зрозуміли, що вигідніше не самим керувати власним майном,
а залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій
роботі. Саме їм, талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали
доручати головне завдання підприємства — отримати високий прибуток.
Завдання не легше, ніж управління норовистим конем. Варто зазначити,
що за цю важку працю не шкодували високої винагороди. Менеджер і нині
одна із професій, яка найвище оплачується в розвинутих країнах.
Отже, менеджер — це керівник-професіонал, який працює за наймом і
спеціалізується на примноженні прибутку, тобто це керівник підприємства
в ринковій економіці.
Завдячуючи американцям, англійське слово «менеджмент» стало відомим сьогодні практично кожній освіченій людині. Що ж означає цей
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термін «менеджмент»? Чому ми запозичили його, а не користуємось словом «управління»? Мова йде не тільки і не стільки про слова. Вживаючи
термін «менеджмент», ми йдемо за традицією, що давно встановилася в
міжнародних виданнях з теорії управління, яка має на увазі певне коло
явищ і процесів. У практиці, яка склалася у вітчизняній науковій літературі з управління, «менеджмент» уже більше 30 років використовується як
синонім капіталістичного управління. І головне — управління не заміняє
менеджмент, оскільки в останньому йдеться лише про одну з форм управління, а саме про управління соціально-економічними процесами за допомогою і в рамках підприємницької корпорації або акціонерної компанії.
Термін «менеджмент» нині загальноприйнятий у більшості країн світу
і походить від англ. managment (керувати, управляти).
Оксфордський словник англійської мови дає таке тлумачення «менеджменту»:
а) спосіб, манера ставлення до людей;
б) влада і мистецтво управління;
в) особливий рід уміння та адміністративні навички;
г) орган управління, адміністративна одиниця.
У спрощеному розумінні менеджмент — це вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.
Менеджмент — функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних
організаціях.
Менеджмент — це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію.
Нарешті, менеджери — це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо чітко усвідомлена
в 30-ті роки ХХ ст. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася в професію, галузь знань — у самостійну дисципліну, а соціальний
прошарок людей — у досить впливову суспільну силу.
Нині більшість американських теоретиків менеджменту висловлюють
думку, що державні й публічні організації також повинні застосовувати
принципи і методи менеджменту, якщо тільки вони хочуть досягти своїх
цілей при мінімумі затрат і максимумі ефективності.
Менеджмент — це не тільки академічна дисципліна або ділянка професійної спеціалізації працівників, а й сфера діяльності, а також джерело
існування привілейованих соціальних груп.
А що таке управління? Існує понад 300 наукових визначень цього поняття, в яких знаходимо одну спільну думку: для того, щоб управляти, потрібно впливати і бачити мету цього впливу.
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Управління — це насамперед керівництво людьми. Слід зауважити, що
в словниках керівництво й управління поділяються як тотожні поняття.
В одному документі з управління виробничими підприємствами і
об’єднаннями зазначено, що управління — це підготовка, прийняття та
реалізація рішень у всіх галузях діяльності підприємства, спрямованих на
досягнення головної мети. Отже, рішення — це основний продукт управлінської діяльності.
Нині дуже багато виробничої та нормативної інформації, і суть управління в тому, щоб цілеспрямовано її переробити. Це основне відкриття
кібернетики в середині XX ст.
Отже, управління — це вплив на колектив, який направлений на досягнення мети, і необхідні для цього взаємопов’язані заходи; організація,
важелі та регулювання цього процесу за допомогою зворотного зв’язку;
керівництво людьми, розроблення, прийняття та реалізація рішень; найкращий розподіл ресурсів та цілеспрямована переробка інформації тощо.
Усе це в сукупності, у нерозривному зв’язку та взаємодії становить управління.
Зміст поняття «менеджмент» можна розглядати як науку і практику
управління, як організацію управління фірмою і як процес прийняття
управлінських рішень.
Менеджмент як професія, як галузь знань стає інтернаціональним.
Вивчення досвіду управління кожної країни, передача цього досвіду —
справа дуже цінна і корисна. Адже це дає змогу не тільки зрозуміти, як
вести бізнес за кордоном, а й навчитися уникати помилок у ситуаціях,
що не зустрічалися раніше в минулому, але можуть виникнути в майбутньому. Історія чужого успіху або невдачі теж буває повчальна. Наукові й
емпіричні узагальнення, розроблення загальних принципів ефективного
управління, типізація його різних форм і умов їх застосування стає предметом серйозної роботи науковців, усіх тих, хто просуває вперед управлінську думку.
Водночас слід пам’ятати, що менеджмент — це самостійна галузь
знань, яка вимагає вдумливого освоєння. Це окрема дисципліна, а точніше — міждисциплінарна галузь, яку краще назвати «управлінською думкою», що поєднує в собі науку, досвід, «ноу-хау», які примножені мистецтвом управління. На управлінську думку впливають досягнення багатьох
наук, і еволюція управління якраз і полягає у застосуванні цих досягнень
для розв’язання головної проблеми — як отримати бажані результати на
основі узгоджених дій багатьох людей, які виробляють продукцію (надають послуги) і використовують найрізноманітніші ресурси.
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