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Annotation 
The author of the article reveals the con-

cept of “planning” and “strategic planning”. The 
correlation of strategic planning elements is 
investigated in the article. The necessity and 
advantages of applying key components of 
efficient management in development of a 
strategy plan at all levels in health care indus-
try are reflected in the article. 

Анотація 
Автором статті розкрито поняття “плану-

вання” й “стратегічне планування”. Дослі-
джено взаємозв’язки елементів стратегічно-
го планування. Показано переваги і необ-
хідність використання найважливіших ком-
понентів ефективного менеджменту в роз-
робці стратегічних планів охорони здоров’я 
на всіх рівнях управління. 
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тивний керівник, стратегічний аналіз, стра-
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І. Вступ 
Сучасний темп зміни і збільшення знань 

є настільки великим, що стратегічне плану-
вання видається єдиним способом форма-
льного прогнозування майбутніх проблем і 
можливостей. Воно забезпечує вищому ке-
рівництву засіб створення плану на трива-
лий термін. Стратегічне планування дає та-
кож основу для прийняття рішення. Знання 
того, чого організація хоче досягти, допома-
гає уточнити найбільш відповідні шляхи дій. 

Формальне планування сприяє зниженню 
ризику при прийнятті рішення. Приймаючи 
обґрунтовані й систематизовані планові рі-
шення, керівництво знижує ризик прийняття 
неправильного рішення через помилкову 
або недостовірну інформацію про можливо-
сті підприємства або про зовнішню ситуа-
цію, оскільки планування слугує для форму-
лювання встановлених цілей, воно допома-
гає створити єдність загальної мети всере-
дині організації. 

Стратегічне планування являє собою 
особливий вид практичної діяльності людей, 
планової роботи, яка полягає в розробці 
стратегічних рішень, що передбачають ви-
сунення таких цілей, і стратегій поведінки 
відповідних об’єктів управління, реалізація 
яких забезпечує їх ефективне функціону-
вання в довгостроковій перспективі, швидкій 
адаптації до змін умов зовнішнього середо-
вища. 

У державах з розвинутою економікою 
стратегічне планування виступає як важли-
вий елемент державного регулювання гос-
подарства. Планомірний розвиток суспільс-
тва – це одне з основних досягнень людсь-
кої цивілізації. Стратегічне планування до-
помагає підтримувати необхідні економічні 
пропорції. З його допомогою забезпечується 
узгоджена цілеспрямованість функціону-
вання всіх ланок господарської системи су-
спільства. 
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ІІ. Постановка завдання: 
– з’ясувати сутність поняття “стратегічне 

планування”; 
– дослідити взаємозв’язки елементів стра-

тегічного планування; 
– визначити необхідність використання 

компонентів ефективного менеджменту 
в розробці стратегічних планів охорони 
здоров’я. 

ІІІ. Результати 
Питання розвитку складових державної 

політики України в галузі охорони здоров’я 
досліджували такі провідні українські вчені: 
М. Білинська, О. Біловол, С. Бугайцов, Ю. Во-
роненко, Ю. Гайдаєв, М. Голубчиков, Т. Гру-
зєва, А. Зіменковський, Д. Карамишев, 
Б. Криштопа, В. Лехан, В. Лобас, В. Моска-
ленко, А. Нагорна, М. Поліщук, В. Понома-
ренко, В. Пасько, Я. Радиш, В. Скуратів-
ський, Г. Слабкий, І. Солоненко, В. Таралло, 
В. Чебан, О. Черниш, О. Шаптала, М. Шу-
тов, Н. Ярош та ін. 

Фундаментальні теоретичні положення 
стратегічного планування висвітлено у пра-
цях відомих російських та вітчизняних дос-
лідників, зокрема Є. Беляєва, Д. Бенедик-
това, Р. Вялкова, С. Гаспаряна, В. Гройс-
ман, В. Денисова, І. Захарова, Ю. Комарова, 
Ю. Лісіцина, В. Мартиненко, В. Медіка, А. Мер-
кова, В. Овчарова, В. Поліського, А. Решет-
нікова, І. Серегіна, В. Філатова. У цих пра-
цях розроблені основи методології викорис-
тання моделювання в охороні здоров’я, ви-
значенj обов’язкові умови формування стра-
тегії за принципом оцінювання можливих 
змін у перспективі, показана значущість ви-
бору для різних медичних установ і галузі в 
цілому з безлічі критеріїв найбільш інфор-
мативних, розроблені методики розрахунків 
їх прогнозних значень. 

Ми вважаємо, що у широкому значенні 
поняття “планування” – це передбачення 
майбутнього, побудова моделі бажаного й 
намічуваного майбутнього стану системи 
(суб’єкта) при одночасному встановленні 
шляхів, способів, засобів і строків досягнен-
ня цього стану, планованих дій. Воно є ос-
новною функцією управління й стрижнем 
керівної підсистеми системи охорони здо-
ров’я. 

Мета діяльності суб’єктів обов’язково 
має збігатися із цілями діяльності системи в 
цілому й мати при цьому суспільно значу-
щий характер. Наприклад, метою програми 
реформи охорони здоров’я в Україні має 
бути поліпшення показників суспільного 
здоров’я, а не, скажімо, збільшення заробіт-
ної плати медиків, оскільки це буде одним зі 
способів досягнення суспільно значущої 
мети. 

До кінця 60-х рр. минулого століття гру-
пою японських економістів, американцем 
Демінгом у теорію планування було введено 

поняття “планування в умовах обмежених 
ресурсів”. В основі цього поняття лежить 
аксіома: будь-яке громадсько корисне виро-
бництво стримується обмеженими ресурса-
ми [1, с. 134]. Економістами Японії й США 
було сформульовано методику визначення 
цілей програми з урахуванням постійного 
збільшення ефективності використання ре-
сурсів на основі реалізації заходів для без-
перервного поліпшення якості роботи [3, 
с. 146]. 

Дослідивши теоретичні аспекти цього пи-
тання, можна визначити планування як ос-
новний розділ економіки, який є найважли-
вішим заходом у визначенні дій будь-якого 
суб’єкта або системи для досягнення мети 
їх діяльності, обов’язково враховує суспіль-
ну значущість на умовах ефективного вико-
ристання ресурсів. Усі програми розподіля-
ються за цілями: стратегічні (на 5 років); та-
ктичні (від 1 року до 5 років); оперативні (до 
1 року). 

На наш погляд, розпочинаючи стратегіч-
не планування галузі, необхідно спиратися 
на такі методичні й цільові настанови: рів-
нодоступність охорони здоров’я для грома-
дян; всебічний аналіз довгочасних рішень; 
взаємозалежне комплексне планування; 
підкріплення планів прогнозними розробка-
ми; проведення заходів з метою запобігання 
втратам. 

У повсякденному розумінні прийнято 
вважати що, стратегічне планування на ос-
нові аналізу й виділення пріоритетів має 
забезпечувати чітку оцінку цілей і напрямів 
діяльності, визначати набір дій і рішень для 
досягнення цих цілей. 

Ми переконані, що першорядним за-
вданням стратегічного планування є забез-
печення нововведень і змін у самій системі 
охорони здоров’я. Слід зазначити, що при 
науково обґрунтованому плануванні існує 
стійка позитивна кореляція між плановими й 
досягнутими результатами. 

Неодмінним атрибутом планування має 
бути організаційне стратегічне передбачен-
ня, що базується на досвіді минулих страте-
гічних рішень і на розвитку перспективного 
мислення управлінських кадрів. На жаль, 
близько 75% засобів скеровується на вирі-
шення низькоефективних, але високовитра-
тних завдань; при цьому відомо, що навіть 
разові фінансові ін’єкції у високоефективні 
цілі дають гарний результат [4, с. 349]. 

Проблема неоцінення ролі керівників у 
цьому процесі значно ширше простого ініці-
ювання процесу стратегічного планування. 
Необхідно постійно організовувати, контро-
лювати, аналізувати, проводити оцінювання 
й вносити адекватні корективи. А для цього 
потрібні менеджери установ охорони здо-
ров’я, які прогресивно мислять і діють. 
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Ефективного менеджера можна уявити у 
вигляді штучного товару, і його треба вміти 
розглянути й підтримати, оскільки тільки 
ефективні менеджери створюють ефективні 
організації, впливають на рівень роботи й 
результати, стають рушієм змін. 

У результаті дослідження академік РАМН, 
професор А.І. Вялков стверджує, що страте-

гічна політика без керівників, які можуть її 
реалізовувати, недосяжна, оскільки це до-
сить складний процес, що вимагає кваліфі-
кованого управління. На рис. 1 подано най-
важливіші компоненти ефективного мене-
джменту [5, с. 173]. 

 

Ефективні менеджериПотрібні структури й системи Потрібні люди потрібні команди

Краща продукція й послуги Потрібна інформація Кращі технології

Нові стратегії бачення майбутнього
Краща політика

 
 

Рис. 1. Компоненти сучасного менеджменту 
 

У ході дослідження було встановлено, 
що стратегія має являти собою детальний 
всебічний план, розроблений з погляду всієї 
перспективи системи, а не окремих її еле-
ментів, але водночас мати чітку адресність. 
При цьому план має залишатися цілісним 
протягом тривалого часу, але мати достат-
ню гнучкість, щоб за необхідності можна 
було здійснити модифікацію й переорієнта-
цію окремих (додаткових) обставин. Необ-
хідно мати можливість стратегічного манев-
ру і, крім плану дій, треба тримати в резерві 
й план на випадок непередбачених, додат-
кових обставин. Розробка стратегічних пла-

нів охорони здоров’я необхідна на всіх рів-
нях управління, аж до медичних організацій. 

Особливого значення набуває впрова-
дження системи стратегічного планування 
охорони здоров’я у великих містах, що ви-
конують функції міжтериторіальних центрів 
надання високотехнологічної спеціалізова-
ної медичної допомоги [2, с. 108]. 

Специфікою розробок стратегічних пла-
нів в умовах великих населених пунктів є 
необхідність визначення раціональних пото-
ків хворих між медичними організаціями різ-
ної відомчої й територіальної підпорядкова-
ності. Принципова схема цього процесу по-
дана на рис. 2. 

 

Оцінювання стратегії

Місія системи Цілі системи Оцінювання й аналіз Управлінське обстеження
сильних і слабких сторін

Реалізація стратегії Вибір стратегії Аналіз
стратегічних альтернатив

 
 

Рис. 2. Принципова схема процесу планування 

 
Ряд відмінних рис характеру стратегічно-

го планування: масштабність і непоруш-
ність; складність і подвійність; фундамента-
льність і довгостроковість; значущість змін і 

залежність від оточення. Узагальнена мо-
дель елементів стратегічного планування 
подана на рис. 3. 

 
Ефективні менеджери, потрібні люди

Виявлення стратегічних варіантів Планування й розподіл ресурсів

Оточення Ресурси й стратегічний потенціал

Стратегічний аналіз

Стратегічний вибір Реалізація стратегії

Оцінювання варіантів Вибір стратегії Управління
стратегічними змінами

Структура організації

 
 

Рис. 3. Взаємозв’язки елементів стратегічного планування 
 

Головним завданням стратегічного пла-
нування, на наш погляд, має бути визна-
чення напрямів розвитку й використання 
ресурсного потенціалу для поліпшення ста-

ну здоров’я населення. Найважливішим із 
цих напрямів виступають структурні перет-
ворення в охороні здоров’я, включаючи рес-
труктуризацію мережі медичних організацій. 
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Для реалізації завдань у рамках страте-
гічного планування доцільно створювати 
спеціальні підрозділи в системі управління 
охороною здоров’я, які зможуть координува-
ти елементи стратегічного планування як по 
горизонталі, так і по вертикалі. 

У свою чергу, організаційна робота стра-
тегічних управлінських структур регіональ-
ного рівня має спиратися на потужні, осна-
щені технікою, технологіями й кваліфікова-
ними кадрами центри медичної інформати-
ки, аналізу й прогнозування [2, c. 116]. 

Сучасна економічна наука виділяє осно-
вні постулати стратегічного планування, а 
саме: стратегічне планування не може бути 
оптимальним, але без нього рух уперед бу-
де свідомо малоефективним; ніщо ніколи не 
йде чітко за планом; плани вимагають коре-
ктування по ходу справи; різноманітність 
факторів впливу на проблемні ситуації ро-
бить розробку стратегій важким завданням, 
але без його вирішення немає руху вперед. 

Ми вважаємо основним принципом стра-
тегічного планування ув’язування обсягів і 
структури медичної допомоги з очікуваними 
фінансовими ресурсами на основі чіткого 
визначення державних гарантій надання 
населенню медичної допомоги. Планування 
фінансово-забезпечених обсягів медичної 
допомоги передбачає пошук найбільш раці-
ональних варіантів її надання. 

Найважливішим етапом стратегічного 
планування є аналіз системи надання ме-
дичної допомоги населенню. При цьому 
здійснюється оцінювання відповідності сис-
теми надання медичної допомоги потребам 
населення. 

Аналіз системи надання медичної допо-
моги населенню влючає в себе такі показ-
ники: міра доступності для населення меди-
чної допомоги в рамках територіальної про-
грами державних гарантій; якість медичної 
допомоги: за видами допомоги; за видами 
допомоги різним категоріям населення; за-
вантаженість існуючих потужностей медич-
них організацій за видами допомоги в рам-
ках територіальних утворень. 

IV. Висновки 
Таким чином, у ході дослідження було 

встановлено, що на рівні суб’єктів України у 
процесі стратегічного планування мають 
бути вирішені такі завдання: здійснено оці-
нювання стану здоров’я населення терито-
рії, дано прогноз його розвитку на плановий 
період; виконано аналіз стану охорони здо-
ров’я території, рівні його відповідності пла-

нованим потребам, виявлено резерви під-
вищення його ефективності; встановлено 
цілі, завдання й пріоритети розвитку охоро-
ни здоров’я на плановий період; визначено 
розміри фінансових ресурсів, виділюваних 
на реалізацію державних гарантій, і обсягів 
засобів, приваблюваних на розвиток охоро-
ни здоров’я; затверджено територіальні но-
рми й нормативи, необхідні для планування; 
визначено стратегічні показники стану здо-
ров’я населення й діяльності охорони здо-
ров’я; прийнято територіальні програми 
державних гарантій забезпечення населен-
ня безкоштовною медичною допомогою; 
прийнято програми модернізації мережі ме-
дичних організацій території; прийнято ком-
плекс заходів, які забезпечують реалізацію 
розробленої стратегії розвитку охорони 
здоров’я; установлено пріоритети плану-
вання цільових програм у галузі охорони 
здоров’я; установлено процедури організа-
ції виконання стратегічних планів і прове-
дення (за необхідності) їх коректування. 

У результаті реалізації всіх етапів стра-
тегічного планування кінцевим результатом 
буде таке: сформульовані планові обсяги 
медичної допомоги в рамках територіальної 
програми державних гарантій; визначені 
обсяги й фінансові нормативи надання ме-
дичної допомоги, а також основні показники 
діяльності медичних організацій; сформу-
льована програма модернізації охорони 
здоров’я. 
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