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Стратегічний менеджмент закладів охорони здоров’я: загальні принципи 

та особливості застосування в галузі охорони здоров’я України 
Наразі національна галузь охорони здоров’я потребує значних змін у системі її 
управління, а також в управлінні закладами охорони здоров’я. Удосконалення 
процесу стратегічного управління є одним із найбільш дієвих засобів, що 
покликані підвищити ефективність управління сучасними закладами охорони 
здоров’я України. Отже, метою цього дослідження є визначення 
фундаментальних принципів впровадження стратегічного менеджменту в 
закладах охорони здоров’я України враховуючи міжнародний досвід та 

практику. Основними методами, які були використані в дослідженні, є синтез 
та аналіз даних, узагальнення та порівняння. Об'єктом дослідження є галузь 
охорони здоров'я України. Практичне значення результатів наукових 
досліджень полягає у визначенні загальних принципів стратегічного 
менеджменту закладів охорони здоров’я, що є важливим для підвищення 
ефективності діяльності закладів охорони здоров'я в Україні. У статті 
наводяться чинники, що впливають на діяльність сучасних закладів охорони 
здоров’я. Аргументовано, що стратегічний менеджмент є інструментом впливу 
на ці чинники. Доведено, що стратегічне мислення є необхідною умовою 
керівника закладу охорони здоров’я, оскільки він є інтелектуальним та 
інноваційним лідером усіх змін, що відбуваються в закладах охорони здоров’я. 
Зроблено висновок про те, що потреба в застосуванні стратегічного 
менеджменту в діяльності медичних закладів є досить високою, проте існує 

низка чинників, які ускладнюють цей процес, а саме некомпетентність керівних 
кадрів, обмеженість фінансових та організаційних ресурсів, відсутність 
мотивації до розвитку тощо. Отже, автором зазначено необхідність створення 
відповідних умов для реалізації стратегічної функції менеджменту, що має бути 
забезпечена формуванням та розвитком управлінського капіталу закладів 
охорони здоров’я. Поява ефективних інноваційних, стратегічно активних 

закладів охорони здоров’я та підвищення рівня конкуренції на ринку медичних 
послуг призводить до необхідності розвитку механізмів застосування 

стратегічного менеджменту в управлінні цими закладами, а також до посилення 
ролі керівника медичного закладу як стратега й новатора. Сьогодні заклади 
охорони здоров’я працюють в умовах постійних динамічних змін. Так, 
керівникам необхідно впоратися з цими бурхливими змінами та зробити так, 
щоби заклади отримали конкурентні переваги від цих змін, уникаючи нових 

загроз. Сучасні керівники потребують нового типу мислення – проактивного та 
критичного, що і є стратегічним мисленням. Отже, сучасний медичний 
менеджмент потребує розробки науково обґрунтованої стратегії управління та 
розвитку закладами охорони здоров’я. Освоєння інструментів та методів 
стратегічного управління закладами охорони здоров’я на основі створення та 
розвитку відповідної наукової теоретико-методологічної бази, яка враховує 
специфіку галузі охорони здоров’я, є необхідною умовою подальшого 
реформування національної сфери охорони здоров’я та формування державної 
політики в цій галузі. 
 


