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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена дослідженню організаційно-еконо-
мічного механізму у системі управління господарською діяльністю за-
кладів охорони здоров’я. У статті приділено увагу поняттю «ор-
ганізаційно-економічний механізм», запропоновано власне його 
тлумачення. Ставиться завдання визначити структуру господарського 
та організаційно-господарського механізмів, вивчається його складові 
та надається характеристика кожній. Досліджено механізм управ-
ління через взаємопов’язані принципи, методи та важелі, а також си-
стема управління. Зазначено, що ефективність функціонування за-
кладу охорони здоров’я залежить від правильності та своєчасності 
застосування методів організаційно-господарського механізму. Висвіт-
лено питання оцінки ефективності управління закладами охорони 
здоров’я. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: механізм управління; управління закладами охо-
рони здоров’я; система управління; господарська діяльність; ефектив-
ність управління. 

   Т. В. Гринько, В. А. Шевченко, 2016



97 
 

ABSTRACT. The article investigates the organizational and economic 
mechanism in the system of economic management of health facilities. 
The article focuses on the concept of «organizational and economic 
mechanism» proposed their own interpretation of this concept as a 
certain set of social, institutional and economic levers affecting the 
company and its economic characteristics to improve competitive ad-
vantages and attractive services for consumers. The aim is to deter-
mine the structure of the economic mechanism and organizational-
economic mechanism as part of the previous one, given the character-
istics of each component: a social component, a legal component, an 
organizational and economic component. The mechanism of control is 
expressed through interconnected principles, methods and tools. We 
study the system of health care institution through the function of two 
variables: economic management mechanism and set of tools, tech-
niques, mechanisms and processes. Indicated that the efficiency of 
the health institution depends on the correct and timely application of 
organizational and economic mechanism. It is noted that an effective 
system of health care institution creates conditions to achieve the ob-
jectives without causing conflicts in ethical, social, economic and psy-
chological plane. The questions assess the effectiveness of manage-
ment of health care. It is provided that the effectiveness of the 
management of health care is based on the usage of scientifically 
based and advanced management methods, completeness of infor-
mation services, rational organizational structure, training of manage-
rial staff and their ability to solve specific management problems. 
KEYWORDS: management mechanism; management of health care; 
management system; economic activity; management efficiency. 

 
Вступ. Тенденції розвитку економіки початку ХХІ сторіччя 

наполягають на необхідності формалізації процесів розробки ор-
ганізаційно-економічного механізму управління підприємствами 
в максимально ефективному вигляді, який би дозволяв їм 
зміцнювати свою позицію на ринку, задовольняв би потреби 
споживачів, своєчасно реагував на «виклики» зовнішнього сере-
довища та забезпечував стабільний розвиток. Для закладів охо-
рони здоров’я — зміна «правил гри», висока конкуренція, розви-
ток реклами та маркетингу є тими важелями, що змушують 
керівників перманентно і наполегливо перебудовувати організа-
ційно-економічний механізм управління своїми підприємствами, 
орієнтуючись на найбільш успішних «конкурентів» таким чином, 
щоб забезпечити збалансовану діяльність у своєму сегменті 
надання медичних послуг. 

Вважається, що першими хто ввів термін «механізм», задля 
характеристики виробничої системи (в той час капіталістичної), 
були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс. Термін «механізм» вони 
вперше застосували у статті «Дебати про свободу друку» (Debat-
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ten über Pressfreiheit) у квітні 1842 р. для характеристики процесів 
функціонування капіталістичної виробничої системи [20, с. 72]. 
Але активне дослідження процесів, які безпосередньо пов’язані з 
формуванням економічного (господарського) та організаційно-
економічного механізмів, припадають на кінець ХХ сторіччя. 
Питання визначення сутності та структури механізму управління, 
структуризації та формування організаційно-економічного меха-
нізму управління підприємством вивчались багатьма вітчизняни-
ми та закордонними авторами, серед яких: Л. Абалкін [1], І. Біла 
та П. Єгоров [3], О. Волков та В. Скляренко [4], М. Грещак, 
О. Гребешкова та О. Коцюба [8], О. Добикіна, В. Рижиков, 
С. Касьянюк [15], Ю. Лузан [18], О. Мандзюк [19], М. Мойса із 
колегами [21], І. Моргачова [22], А. Садєков і В. Цурик [26]. Але 
дослідження діяльності закладів охорони здоров’я все ще є по-
одинокими [2, 6, 7, 9, 28]. 

Постановка завдання. Метою статті є узагальнення наукових 
підходів щодо визначення поняття «організаційно-економічний 
механізм» і його місця у системі управління господарською 
діяльністю закладів охорони здоров’я. А також дослідити сут-
ність і складові організаційно-економічного механізму управ-
ління господарською діяльністю закладів охорони здоров’я, 
визначити основні показники, які забезпечують ефективність си-
стеми управління ними. 

Викладення основного змісту. В умовах нестабільної еко-
номіки актуальним для керівників закладів охорони здоров’я 
є формування дієвого організаційно-економічного механізму 
управління, який здатний забезпечити ефективність їх управ-
ління та конкурентоспроможність. Одним зі значущих факто-
рів для розвитку та ефективного функціонування закладів 
охо-рони здоров’я є задоволеність пацієнтів якістю медичних 
по-слуг. На роботу будь-якого закладу охорони здоров’я сут-
тєво впливає чинна система управління господарською діяль-
ністю, але якість надання послуг (в уявленні споживача) за-
лежить не тільки від кінцевого ефекту, а й від самої 
процедури надання послуги. Господарська діяльність закладу 
охорони здоров’я — це науково обґрунтована діяльність у 
сфері нематеріального виробництва, що спрямована на ство-
рення та реалізацію матеріальних благ, які мають медичний 
(діагностичний, ліку-вальний, профілактичний, супроводжу-
ючий тощо) характер. 

Поняття «механізм» ретельно було проаналізовано у роботах 
[14, 16]. Як зауважують А. Кульман і Н. Хрусталева, є досить ве-
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лика кількість механізмів, які являють собою систему елементів 
(цілей, функцій, методів організаційної структури та суб’єктів) і 
об’єктів управління, в яких відбуваються цілеспрямовані пере-
творення впливу елементів, які виконують функцію управління 
на стан або реакцію (що склалися / існують в цей час) об’єктів 
управління, що має вхідні параметри та результуючу реакцію [19, 
с. 13–14].  

Єдиного підходу стосовно тлумачення поняття «організа-
ційно-економічний механізм» не сформовано. Тому ця проблема 
є актуальною і у теперішній час, і, як наслідок, потребує дослід-
ження та узагальнення існуючих підходів саме до поняття де-
фініції «організаційно-економічний механізм». Аналіз розвит-ку 
поняття наведено у роботах [5, 19, 25, 27]. Але деякі поняття, що 
сформульовані в останні п’ять років, наведемо у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ  
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ»  

У ТРАКТУВАННІ ОКРЕМИХ ФАХІВЦІВ 

Рік Автор Розв’язання категорії  
«організаційно-економічний механізм» 

2012 О. Джур 
[11, с. 292] 

… «плоть та кров» підприємства, що дозволяє йому 
здійснювати перетворення всіх видів ресурсів, функ-
ціонувати із заданою метою та визначається суб’єк-
том управління 

2012 Л. Довгань [12] 

Сукупність організаційних та економічних важелів 
(кожному з яких властиві власні форми управлінь-
ського впливу), які здійснюють вплив на економічні 
та організаційні параметри системи управління підп-
риємством, що сприяє формуванню і підвищенню 
організаційно-економічного потенціалу, отримання 
конкурентних переваг та ефективності діяльності 
підприємства в цілому 

2013 В. Зубенко 
[13, с. 19] 

Система сенсорних, організаційних та економічних 
засобів своєчасного впливу на ефективність роботи 
підприємства з метою підвищення рівня його конку-
рентоспроможності 

2014 
М. Пархомець,  

В. Гудак 
[24, с. 21] 

Система елементів організації, пошуку й мобілізації 
доходів і відповідних їм економічних інструментів, 
поєднання яких дозволяє досягти єдиної мети — на-
дходження необхідних фінансових ресурсів для здій-
снення розширеного виробництва 
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Закінчення табл. 1 

Рік Автор Розв’язання категорії  
«організаційно-економічний механізм» 

2014 І. Чукіна 
[29, с. 233] 

Сукупність організаційних та економічних важелів, 
що діють на організаційні та економічні параметри 
системи управління та сприяють отриманню кон-
курентних переваг, формуванню та посиленню орга-
нізаційно-економічного потенціалу та ефективності 
діяльності підприємства загалом 

2015 
О. Носик,  
К. Таран  
[23, с. 29] 

Послідовна низка причинно-наслідкових зв’язків 
здійснення будь-якого процесу системи, що базуєть-
ся на відповідних їй засобах, методах і принципах 
функціонування 

2016 С. Дементьєв 
[10, с. 25] 

Система, що включає в себе елементи не тільки ті, 
що знаходяться під впливом окремого підприємства, 
а й складові частини ринкового та державного меха-
нізмів регулювання їх діяльності 

 
Враховуючи відсутність однозначності у тлумаченні поняття 

«організаційно-господарський механізм» як у вітчизняній, так і 
зарубіжній літературі, що встановлено на основі наведених вище 
даних, запропоновано тлумачення цього поняття, як сукупності 
соціальних, організаційних та економічних важелів, що вплива-
ють на підприємство та його економічні характеристики з метою 
підвищення конкурентних переваг і привабливості послуг 
підприємства для споживача. 

Проблемою, що є ще невирішеною, є визначення структури 
господарського механізму та організаційно-господарського як 
складової господарського механізму. Не викликає сумніву сен-
тенція, що організаційно-господарський механізм лежить в ос-
нові функціонування господарського механізму та відображає 
сукупність економічних та організаційно-адміністративних важе-
лів і методів, за допомогою яких здійснюється регулювання 
фінансово-економічних, виробничо-технологічних та організа-
ційно-технічних процесів і відносин з метою впливу на кінцевий 
результат підприємства [30]. 

Більшість дослідників погоджуються з думкою, що складови-
ми частинами господарського механізму підприємства є тріада 
механізмів, а саме соціальний, організаційно-економічний, пра-
вовий. Саме ця тріада завдяки взаємозв’язку доповнює один од-
ного. Механізм, який відповідає за соціальну грань «життєдіяль-
ності», є сукупністю поглядів, підходів і прийомів, за допомогою 
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яких підвищуються професійні та особистісні властивості куль-
тури працівників підприємства. Механізм, що відповідає за пра-
вову грань функціонування підприємства, перебуває в тісній вза-
ємодії, і, як наслідок, залежності від організаційно-економічних і 
соціальних механізмів. Незважаючи на те, що його призначенням 
є визначення правил діяльності суб’єктів господарювання, їх 
обов’язків, прав і відповідальності перед суб’єктами економічної 
системи, значення організаційно-економічного та соціального 
механізмів є тією призмою, через яку відображається робота пра-
вового механізму, а точніше ефективність цієї роботи. Механіз-
ми, що забезпечують організаційно-економічну грань роботи 
підприємства характеризуються комплексом підходів, прийомів, 
методів, поглядів, показників, норм та інших організаційно-
економічних елементів, які забезпечують комплексний вплив на 
кінцевий результат економічної діяльності підприємства. Саме 
тому рушієм розвитку та удосконалення господарського механі-
зму підприємства загалом і його складових є взаємодія усіх трьох 
механізмів. 

У свою чергу, механізм управління (як складова організацій-
но-економічного механізму) містить взаємопов’язані принципи, 
методи, важелі, які спрямовані на досягнення місії і цілей підпри-
ємства. Механізм управління можна розглядати як керівничий 
орган, який забезпечує вплив організаційної культури на всі про-
цеси, що відбуваються на підприємстві. Система управління за-
кладом охорони здоров’я становить сутність механізмів управ-
ління, тобто систему більш низького рівня відносно системи 
управління як комплексної категорії. Систему управління роз-
глядають як функцію двох змінних. Одна — механізм управління 
господарською діяльністю, який забезпечує досягнення економіч-
них, організаційних та адміністративних цілей закладу охорони 
здоров’я. Друга, у свою чергу, є функцією від інструментів, ме-
тодів, механізмів і процесів, які відбуваються у діяльності закла-
ду охорони здоров’я. 

Як відомо, основою інструментального апарату є підходи до 
процесу управління (філософія управління), які саме і створюють 
базисну основу управлінської діяльності. Щодо методів управ-
ління закладом охорони здоров’я, то вони суттєво не відріз-
няються від «традиційних» і полягають у цілеспрямованому 
впливі суб’єкта на об’єкт для досягнення поставленої мети. Але 
нюансом є те, що ефективність послуги не є константою, оскі-
льки вона жорстко залежить від споживача медичної послуги та 
спеціаліста, який цю послугу надає. Незважаючи на те, що існу-
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ють протоколи, які тим чи тим чином орієнтовані на нормування 
процедури з надання медичної послуги, «людський фактор» має 
значний вплив на кінцевий результат діяльності. Управління за-
кладом охорони здоров’я здійснюється через сукупність наявних 
методів: організаційні методи створюють передумови викори-
стання економічних, а соціально-психологічні доповнюють їх і 
утворюють необхідний взаємозв’язок засобів управління 
підприємством. Правильне використання усіх методів управління 
дає змогу покращити якість надання послуг і зростання попиту на 
послуги закладу охорони здоров’я з боку референтної групи. 

Організаційний механізм передбачає адекватне використання 
(застосування) організаційно-правових нормативів і стандартів, 
які регулюють і визначають структуру управління, чисельність 
працівників, матеріальне та нематеріальне стимулювання, рівень 
оснащення управлінської праці засобами праці, розподіл робіт, 
обов’язків, прав і відповідальності тощо. Сутність організацій-
ного механізму укладається в використанні владних відносин і 
охоплює організацію процесу функціонування внутрішніх і 
зовнішніх споживчо-виробничо-соціальних систем, якими необ-
хідно керувати, і, як наслідок, цілісність структури керівної си-
стеми. Структура управління закладу охорони здоров’я тради-
ційно закріплює функції за структурними підрозділами й праців-
никами і регламентує потоки інформації на підприємстві, 
знаходить втілення в організаційній культурі підприємства, в яв-
них і прихованих нормах, правилах, традиціях тощо.  

Процесний механізм відповідає за функціонування підприє-
мства в динаміці і містить у собі функції управління, які відо-
бражають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях. 
Базисними функціями управління є: планування, мотивація, ор-
ганізація, контроль, призначення кадрів і їх стимулювання. 
Функції тісно пов’язані між собою у єдиному процесі.  

Механізм цільового управління несе відповідальність за цілі, 
стратегію та основні результати діяльності підприємства. Другою 
зоною відповідності цього механізму є критерії вибору та оцінки 
досягнення певних цілей і результатів діяльності. Так як на ринку 
України існують приватні та державні заклади охорони здоров’я, 
то цілепокладання для підприємств різних форм власності не є 
єдиними в галузі. Наприклад, пропускна здатність денних стаціо-
нарів ні в якій мірі не пов’язана з якістю обслуговування, а ліж-
кодень не пов’язаний з економічною доцільністю перебування в 
стаціонарі. Незважаючи на те, що формування цілей є функцією 
самого управління, для закладів охорони здоров’я, підпоряд-
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кованих державі, цілі встановлюються базуючись на засадах по-
пулізму, а не на потребах споживачів, або працівників. 

Під час встановлення цілей закладу охорони здоров’я та кри-
теріїв оцінки ефективності діяльності необхідно пам’ятати, що 
завдяки розвитку internet-технологій надвелика кількість спожи-
вачів медичних послуг вважають, що вони розуміються у якості 
медичного обслуговування більше, ніж спеціалісти, які ці послу-
ги надають. Наслідком чого є ситуація, коли ефективність на-
даної послуги оцінюється через порівняння з очікуванням. 

Глобалізація та інформатизація суспільства призвели до зро-
стання кількості збурюючих факторів, інструментів, важелів і ме-
тодів, які впливають на ефективність організаційно-економічного 
механізму. Але суспільний вплив на заклади охорони здоров’я 
формується за рахунок мас-медіа та кінцевого спожи-вача по-
слуг. 

Ефективність функціонування закладу охорони здоров’я зале-
жить від правильності та своєчасності застосування методів ор-
ганізаційно-господарського механізму, до яких традиційно відно-
сять законодавчу та нормативну базу, а також методичне забез-
печення діяльності підприємства. Основним допоміжним 
інструментом в даному випадку є культура підприємства та його 
працівників. Саме культура забезпечує використання методів ор-
ганізаційно-економічного механізму із дотримання правових 
норм і повноважень, а також застосування заходів примусу та 
дисциплінарної відповідальності у вирішенні питань щодо ефек-
тивності діяльності закладу охорони здоров’я. Ефективне функ-
ціонування підприємства не можливо без налагодженої взаємодії 
всіх підрозділів і бізнес-процесів. Саме відсутність «конфліктів» 
серед ланок та підрозділів забезпечує ефективне використання 
всіх ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних, людсь-
ких тощо), що призводить до зростання затребуваності закладу 
охорони здоров’я серед референтних груп, до яких відносяться як 
потенційні працівники закладу охорони здоров’я, так і споживачі 
послуг. Економічна ефективність закладу охоро-ни здоров’я 
тільки тоді досягає необхідного рівня, коли спожи--вачі почина-
ють ідеалізувати як персонал, який надає медичну послугу, так і 
якість самої послуги, що можливо лише при «комфортній» 
медичній послузі. 

Однією з головних проблем закладів охорони здоров’я є 
оцінка ефективності управління. На керівних посадах більшості 
медичних закладів знаходяться успішні, в минулому, спеціалісти 
за медичним фахом. Досить часто їм бракує специфічних управ-
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лінських знань і навичок, що призводить до зниження ефектив-
ності управлінської діяльності. Ефективність управління закла-
дом охорони здоров’я, на нашу думку, полягає у досягненні ба-
лансу між результатами діяльності апарату управління (оцін-кою 
якого є задоволення споживача медичної послуги) та вико-
ристаними для одержання цих результатів людськими, фінан-
совими та матеріальними ресурсами. Ефективна система управ-
ління закладом охорони здоров’я створює умови, які надають ко-
лективу можливість (як мінімум не заважають) досягнути по-
ставлених цілей не викликаючи конфліктів у етичній, соціальній, 
економічній або психологічній площині. 

Економічну ефективність прийнято розраховувати як якість 
управління, результативність управління, економічну ефектив-
ність управління. До таких показників відносять: обсяг реалізо-
ваної продукції (послуг); потенційні можливості підприємства; 
темп приросту продуктивності праці; темп приросту фондо-
озброєності. Але заклад охорони здоров’я, який є підприємством, 
що сприймається як соціальне та надає ще послуги, по ряду 
бізнес-процесів схоже із науково-дослідними інститутами або 
фірмами. Праця спеціаліста закладу охорони здоров’я є соціально 
обумовленим творчим актом, який обмежується існуючими пра-
вилами надання послуги та можливостями, які існують на кон-
кретному підприємстві, з одного боку, та кваліфікаційними і 
етичними особливостями спеціаліста, що надає медичні послуги. 
Нормуючи роботу таких працівників, доцільно обмежити «лю-
дяність» спеціаліста, коли необхідність триматися певний час 
знищує можливість сприйняття з боку пацієнта більш комплек-
сно, ніж на рівні озвучених скарг. 

Оскільки завданням управління є безпосередній вплив на ке-
рований об’єкт заради досягнення поставлених цілей, ефек-
тивність управління в такому випадку може бути оцінена за сту-
пенем досягнення цих цілей, якістю планування, ефективністю 
вкладень і кінцевим результатом діяльності. Найчастіше при 
розгляді оцінки ефективності управління використовують показ-
ники рівня прибутковості за тенденцією збільшення або змен-
шення цього показника. Але для закладу охорони здоров’я рівень 
прибутковості є характерним лише для групи приватних під-
приємств і є «умовно» показовим для державних. Критерії ефек-
тивності управління перебувають у тісному зв’язку із інфор-
мацією та цілями підприємства і тому стикаються з етичною 
проблемою, коли здоров’я людини протиставляється прибут-
ковості медичної послуги. Інформація також є результатом дії і 
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«виходом» зі системи управління підприємством, але більшість 
споживачів медичних послуг віддають перевагу думці сторонніх 
експертів (друзям, мережі internet, робітникам іншого закладу 
охорони здоров’я) ніж спеціалістам, які працюють у даному за-
кладі охорони здоров’я на даному робочому місці. Керівники 
підприємства змушені балансувати між «відкритістю» інфор-
мації, необхідністю оберігати медичну таємницю і необхідністю 
управляти високоінтелектуальним персоналом. 

Висновки. Ефективність системи управління закладом охоро-
ни здоров’я, як і всіх інших, залежить від функціонування і вико-
ристання кожного елемента системи управління — застосу-вання 
науково обґрунтованих і передових методів управління, повноти 
інформаційного обслуговування, раціональності організаційної 
структури, кваліфікації управлінських кадрів та їх уміння вирі-
шувати конкретні проблеми управління. Але на даний час науко-
во обґрунтованих методів вимірювання ефективності управління 
закладом охорони здоров’я ще не сформовано. 

Отже, успішна господарська діяльність значною мірою зале-
жить від виробничої, організаційно-господарської та управлінсь-
кої структур. Незначні зміни в кожній із структур вносять дисба-
ланс у систему управління закладом охорони здоров’я і призво-
дять до проблем. Тому для узгодженості усіх складових госпо-
дарської діяльності необхідно розробити дієвий організаційно-
економічний механізм управління закладом охорони здоров’я. 
Сталого інструментарію оцінки ефективності системи управління 
закладом охорони здоров’я поки що не існує. І саме це має стати 
метою подальших досліджень у цьому напрямку. 
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