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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. У всьому світі найголовнішою цінністю
людини є здоров’я. Від стану здоров’я нації залежать не тільки стан окремої
людини, але й економічні показники національного господарства. Тому
нагальними є питання вдосконалення системи охорони здоров’я в Україні в
контексті слідування світовим тенденціям. Основною ланкою забезпечення
здоров’я людини є налагодження ефективної діяльності закладів охорони
здоров’я.
Трансформація діяльності закладів охорони здоров’я базується на
реалізації в їх практичній роботі принципів та методів стратегічного
управління. На основі наукових досліджень та аналізу світових прикладів
функціонування закладів охорони здоров’я сьогодні сформовано напрями
реформування системи закладів охорони здоров’я та реструктуризації їх
діяльності в цілому. В процесі трансформації системи стратегічного
управління закладами охорони здоров’я стає зрозумілим, що їх
функціонування поєднує в собі різні підходи щодо розвитку медицини. При
цьому якість надання медичних послуг закладами охорони здоров’я не
повинна знижуватись. Одним із шляхів підвищення ефективності управління
підприємствами ‒ лікарнями та запровадження нових методів якісного
лікування є розвиток інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я.
Стратегія розвитку медицини майбутнього, яка спирається на новітні
досягнення у сфері медицини і дотичних до неї наук, на сьогоднішній день
повинна зв’язувати свої прагнення з розвитком інформаційних технологій.
Зараз у розвинутих країнах все більше застосовують технології, пов’язані з
введенням нових комп’ютерних платформ, нововведень у сфері дротового і
бездротового зв’язку, нові інтернет-додатки. Все більше розповсюджується
ідея використання штучного інтелекту для обслуговування хворих. Але в
Україні цей процес проходить з великими складнощами. Тому нагальною є
задача дослідження у цій сфері і розробка пропозицій щодо розвитку
інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я України.
Серед науковців, які займались питанням економіки та організації
медичної сфери, а також діяльності закладів охорони здоров’я, слід
відзначити Авраменко Н.В., Баєву М.М., Безтелесну Л.І., Білинську М.М.,
Бобровську О.Ю., Єлісеєву О.К., Єрошкіну Т.В., Жаліло Л.І., Зиму І.Я.,
Поживілова О.В., Радиш Я.Ф., Сазонця І.Л., Саричева В.І., Симоняна А.В.,
Ситар А.Й., Солоненко І.М., Степанова В.Ю., Хожило І.І., Шевцова В.Б.,
Шевцова В.Г. Тематика розвитку суспільства, з погляду на його
інформаційну складову, була розвинута в працях таких вчених-класиків, як
Белл Д., Друкер П., Клодт Х., Масуда Й,, Махлуп Ф., Портер М., Ростоу У.,
Стоуньер Т. Серед вітчизняних науковців, що досліджували цей напрямок
економічної науки, слід відзначити таких, як: Білозубенко В.С.,
Валіулліну З.В., Грицюка П.М., Маслова А.О., Полякова М.В.,
Сазонець О.М., Ханіна І.Г.
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Водночас динамічні зміни зовнішнього і внутрішнього середовища
ведуть до нових умов стратегічного управління закладів охорони здоров’я в
контексті трансформації системи охорони здоров’я. Залишається не повністю
розкритою тематика впровадження інформаційних технологій в діяльність
закладів охорони здоров’я за умови новітніх викликів інформаційної
революції. Недостатня вирішеність цих питань зумовила вибір теми, мету та
завдання дослідження, їх цільову спрямованість.
Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну
роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи
Національного університету водного господарства та природокористування
за темою «Інформаційні пріоритети національної та глобальної економіки та
вдосконалення методів дослідження природоресурсного потенціалу»,
№ держреєстрації 0117U001039 (2017-2020 рр.), в якій автором розроблено
аспекти щодо впровадження інформаційних технологій у функціонування
закладу охорони здоров’я.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування
теоретико-методичних засад і розробка науково-практичних рекомендацій
щодо встановлення та реалізації стратегічного управління розвитком
інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я. Для досягнення мети
в дисертаційній роботі поставлено такі завдання:
– здійснити розробку теоретико-методичних основ запровадження
стратегічного управління в діяльність закладів охорони здоров’я;
– розробити організаційно-економічні основи системи державного
регулювання сфери охорони здоров’я;
– дослідити науково-методичні основи процесу інформатизації
медицини;
– імплементувати положення інформатизації в систему управління
охороною здоров’я;
– висвітлити іноземний досвід запровадження інформаційних
технологій в систему управління охороною здоров’я;
– здійснити порівняльний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я
Держави Лівія та України;
– проаналізувати систему стратегічного управління закладу охорони
здоров’я;
– виявити пріоритетні напрями зростання інформаційного потенціалу
системи стратегічного управління діяльності закладів охорони здоров’я;
– визначити тенденції впливу інформаційного потенціалу на діяльність
закладів охорони здоров’я;
– запропонувати нові типи формування комунікацій пацієнта і лікаря
завдяки запровадженням інтегрованих систем самоконтролю та
самоврядування, розробки сучасного комплексного багатокомпонентного
цифрового хмарного сервісу.
Об’єктом дослідження є процес стратегічного управління розвитком
інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я.
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Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та прикладні
аспекти запровадження стратегій управління розвитком інформаційного
потенціалу закладів охорони здоров’я.
Методи дослідження. Теоретичним підґрунтям у процесі підготовки
дисертації стали наукові праці українських та зарубіжних вчених,
законодавство України та нормативні акти. Під час роботи над дисертацією
були використані загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: аналізу,
синтезу, індукції, дедукції – для вивчення економічної сутності й
особливостей стратегічного управління розвитком інформаційного
потенціалу закладу охорони здоров’я (підрозділ 1.1); метод узагальнення та
конкретизації використано для розробки рекомендацій із вдосконалення
інформаційної складової процесу розвитку закладів охорони здоров’я
(підрозділ 1.3); класифікації – для виділення складових системи охорони
здоров’я, розподілу показників очікуваної тривалості життя; форм
інформаційної безпеки корпоративної економіки і суспільно-економічних
відносин (підрозділ 1.1, 1.2); порівняння – при визначенні цінності
інформаційного продукту, показників рівня реалізації телемедичних послуг,
показників функціонування закладів охорони здоров’я (підрозділ 2.1);
кореляційно-регресійного аналізу – для побудови цільової функції витрат
медичного закладу, для виявлення залежності між інформаційним розвитком
і розвитком закладів охорони здоров’я (підрозділ 3.2); методи множників
Лагранжа – для вирішення задачі щодо підвищення ефективності діяльності
закладу охорони здоров’я (підрозділ 3.1); графічні, матричні методи – для
використання в аналітичних, теоретичних та рекомендаційних положеннях
(підрозділ 2,3).
Інформаційна база дослідження складається із законодавчих та
нормативних актів України, офіційної інформації Державної служби
статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства охорони здоров’я України, даних мережі Інтернет, монографій,
періодичних видань, звітів з діяльності Комунального закладу «Рівненська
обласна клінічна лікарня», власних аналітичних розрахунків та інших
досліджень.
Наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження
полягає в розвитку теоретичних положень та розробці науково
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення системи стратегічного
управління закладом охорони здоров’я на основі розвитку його
інформаційного потенціалу. Під час дослідження отримані такі найбільш
суттєві результати:
Вперше:
− виявлено вплив складових інформаційного потенціалу на діяльність
закладів охорони здоров’я шляхом визначення регресійної залежності між
кількістю відвідувань лікарів та інформаційним зв’язком, що надається
населенню Рівненської області, який дає змогу визначити динаміку процесу
для подальшого планування роботи закладів охорони здоров’я з урахуванням
інформаційних факторів.
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Удосконалено:
− на основі аналізу системи стратегічного управління закладу
охорони здоров’я науково-методичні підходи щодо розширення можливостей
обслуговування пацієнтів комунального закладу охорони здоров’я при
наданні їм активної функції у саморегулюванні їхнього здоров’я, що є
пріоритетним напрямом вдосконалення стратегії управління закладом
охорони здоров’я;
− концептуальні підходи до управління розвитком інформаційного
потенціалу закладу охорони здоров’я на основі оптимізації його діяльності
шляхом запровадження наукової методики вирішення задачі оптимізації із
застосуванням методу множників Лагранжа, що дозволило надати пропозиції
з вдосконалення діяльності Комунального підприємства «Рівненська обласна
клінічна лікарня»;
− методичні підходи щодо забезпечення формування комунікацій
пацієнта і лікаря в системі e-Health, а також закладу охорони здоров’я та
органів державного управління шляхом створення національного органу,
який буде займатися питаннями електронного забезпечення управління
охороною здоров’я;
отримали подальшого розвитку:
− організаційно-економічні
основи
функціонування
системи
управління закладами охорони здоров’я, які на відміну від існуючих
базуються на взаємодії суб’єктів системи охорони здоров’я та формах
медичного обслуговування та надання послуг, що дозволяє визначити
пріоритетність розвитку комунальних підприємств закладів охорони
здоров’я:
−
науково-методичні основи інформатизації медицини, які
враховують територіальні особливості запровадження телемедицини,
особливо її розвиток в сільській місцевості, що надає можливість вирішувати
інфраструктурні проблеми;
− імплементація положень інформатизації в систему управління
охороною здоров’я, а саме наукове трактування поняття «прецизійних
технологій», яке на відміну від існуючих підходів, містить в собі категорії
«штучний інтелект» та «інформаційні технології», а також враховує
потенційні можливості використання інформаційного потенціалу в діяльності
закладів охорони здоров’я, що дає змогу розширити понятійний апарат теорії
використання інформаційних технологій в системі охорони здоров’я;
− на основі іноземного досвіду пропозиції щодо необхідності
формування нової системи цифрового простору шляхом створення
середовища, яке буде оточувати як постачальника, так і споживача послуг
системи охорони здоров’я, і надає можливість сформувати стратегію
управління діяльності закладу охорони здоров’я, що ґрунтується на
використанні інформаційного потенціалу.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
основні результати дисертації, зокрема теоретичні положення, висновки та
практичні рекомендації можуть бути використані при формуванні
стратегічних напрямів інформатизації роботи закладів охорони здоров’я в
країні з урахуванням досвіду розвинених країн у контексті існуючих
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тенденцій цього розвитку.
Основні результати та положення дисертації впроваджено в діяльність
Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації
при, підготовці проекту заходів та реалізації впровадження завдань
інформатизації медицини в Рівненській областів у частині впливу на
удосконалення сфери охорони здоров’я (довідка № 507/01-11/19 від
27.02.2019).
Науково-практичні розробки і рекомендації дисертаційної роботи
використані в практичній діяльності Державної установи «Український
державний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства
охорони здоров’я України» щодо питань організаційно-економічних основ
системи державного регулювання сфери охорони здоров’я (довідка
№ 160/01-15 від 21.03.2019).
Наробки дисертації були використані Комунальним підприємством
«Рівненська обласна клінічна лікарня» Рівненської обласної ради в
організації діяльності спеціалізованих центрів і відділень лікарні, що
займаються безпосередньо впровадженням інформаційних технологій, в
практичних заходах щодо організації інформаційного забезпечення
розрахунків діяльності закладу та фінансово-економічного аналізу діяльності
робітників лікарні (довідка № 287/01-10/19 від 26.02.2019).
Матеріали дисертації використані при складанні посадових інструкцій
та підбору кадрів з урахуванням їх володіння сучасними комп’ютерними
технологіями в «Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни». Було
розпочато впровадження переходу всієї медичної документації в
електронний вигляд, що підвищує якість та оперативність надання медичних
послуг, а також забезпечення зберігання медичних даних. Також це дозволяє
формувати базу даних щодо необхідних медичних послуг в окремих районах,
більш точно розраховувати тарифи та контролювати якість медичної
допомоги (довідка № 172/10-08/19 від 22.02.2019).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійного
тривалого дослідження, здійсненого автором. Основні ідеї та наукові
результати, одержані під час виконання дисертаційної роботи, належать
автору особисто. У дисертації наведений авторський підхід щодо вирішення
наукового завдання зі стратегічного управління розвитком інформаційного
потенціалу закладу охорони здоров’я. З наукових праць, які видані у
співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є
результатом особистої роботи здобувача і становлять індивідуальний внесок
здобувача.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертації розглянуто та схвалено на Міжнародних та Всеукраїнських
науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській
науковопрактичній конференції«Актуальні питання розвитку економічної науки та її
вплив на становлення громадянського суспільства» (м. Рівне, 20 квітня
2018 р.), у Всеукраїнському форумі з проблем міжнародних економічних
відносин «Проблеми розвитку малих відкритих економік» (м. Житомир,
18 квітня 2018 року), Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту,
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фінансів та права» (м. Полтава, 26 січня 2019 р.), Міжнародній науковопрактичній конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні
та технічні аспекти становлення» (м. Тернопіль, 5 лютого 2019 р.),
Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільство, економіка,
право: теорія, методологія, концепції розвитку» (м. Київ, 08-09.02.2019 р.).
Публікації. За підсумками дисертаційної роботи опубліковано
13 наукових праць, з яких особисто автору належить 6,3 д.а., у тому числі:
5 статей – у наукових фахових виданнях України, з яких 4 статті – у виданнях,
що включені до міжнародних наукометричних баз даних; надруковано
2 статті в інших виданнях; опубліковано колективну монографію; 5 тез
доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків, списку використаної літератури з 197 джерел, 2 додатків.
Обсяг основного тексту становить 213 сторінок, у тому числі 27 таблиць на
22 сторінках, 19 рисунків на 15 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі означено актуальність теми, представлено мету та завдання,
сформульовано об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову
новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.
У першому розділі – Теоретико-методичні основи стратегічного
управління закладами охорони здоров’я та розвиток їх інформаційного
потенціалу – досліджено теоретико-методичні основи запровадження
стратегічного управління в діяльність закладів охорони здоров’я;
проаналізовано організаційно-економічні основи системи державного
регулювання сфери охорони здоров’я; розкрито науково-методичні основи
процесу інформатизації та імплементацію його положень щодо
інформаційного потенціалу в систему управління охороною здоров’я.
Забезпечення права на здоров’я є пріоритетною справою у сфері
світового розвитку, яка є запорукою для благополуччя та добробуту окремої
особистості, суспільства в цілому, що знайшло своє відображення у Цілях
розвитку тисячоліття ООН. У преамбулі Статуту ВООЗ наголошується, що
здоров’я – це не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів, а стан
повного фізичного, психічного та соціального благополуччя. Такий підхід
дозволяє виділити складові системи охорони здоров’я, які є основою для
здійснення стратегічного управління закладами охорони здоров’я (рис. 1).
Відповідно до наукових праць вітчизняних та зарубіжних вчених щодо
стратегічного управління закладами охорони здоров’я, була обгрунтована в
якості засобу державного регулювання доцільність переформування закладів
охорони здоров’я з бюджетних установ в комунальні некомерційні
підприємства, що викликає необхідність модернізації системи менеджменту
та удосконалення маркетингу цих установ і пошуку нових механізмів
фінансування на основі чітко встановленого господарсько-правового статуса.
Система управління та забезпечення інформацією населення про конкретний
заклад охорони здоров’я повиннна грунтуватись на базі пріоритетності якості
надання медичних послуг. Цілісна система управління закладами охорони
здоров’я подана на рис. 2, де автором зазначено місце інформаційних заходів
щодо державно-ринкового механізму управління системою охорони
здоров’я.
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Рис. 1. Складові системи охорони здоров’я
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Рис. 2. Заклади охорони здоров’я в системі стратегічного управління
розвитком процесу охорони здоров’я
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Дослідження системи ліцензування та акредитації приватних закладів
охорони здоров’я, особливостей оформлення трудових відносин з медичними
працівниками, способів управління якістю у медичному закладі на базі
міжнародних стандартів якості ISО надало змогу довести необхідність
страхування професійних ризиків у закладі охорони здоров’я. Позначено
основні принципи планування діяльності в системі охорони здоров’я
(залежно від типу економіки відповідно до адміністративно-командної,
перехідної, ринкової систем). Представлено аспекти якості медичного
обслуговування, а саме: доступність, безпека, відповідність, технічна якість,
медична ефективність, задоволення пацієнтів.
Оскільки пріоритетом розвитку повинна стати інформатизація як
важлива складова системи управління на теперішній час, то в дисертації
подано авторське визначення інформаційного потенціалу як спроможності
суб’єкта підприємницької діяльності створювати прибуток або отримувати
соціальний ефект на основі інформаційних технологій, за допомогою яких
він постійно вдосконалює свою діяльність і генерує її нові види.
Узагальнення змістового наповнення інформатизації економічних
процесів, а саме понять інформації, матриці інтенсивності використання
інформації, інформаційного суспільства, економіки знань, а також
потенційних можливостей інформаційних систем створюють передумови
розвивку ноих методів лікування. Особлива увага надається застосуванню
хмарних технологій в медицині. Визначено, що інформаційно-комунікаційні
технології (ІКТ) мають великий потенціал для вирішення ряду проблем, з
якими стикаються як розвинені країни, так і країни, що розвиваються, в
галузі забезпечення населення доступними, економічно ефективними і
високоякісними медичними послугами. Одним зі шляхів використання
інформаційно-комунікаційних технологій запропоновано
впровадження
телемедицини. Телемедицина сприяє подоланню географічних бар’єрів і
розширенню доступу до медичних послуг. Це особливо актуально для
сільських і недостатньо охоплених медичними послугами населених пунктів
в країнах.
Яскравим прикладом використання інформаційного потенціалу у сфері
охорони здоров’я є застосування прецизійних технологій, де штучний
інтелект та інформаційні технології, а також потенційні можливості
комп’ютерної техніки впроваджуються для розробки індивідуальних
способів лікування для кожного пацієнта та відмови від шаблонного підходу
у сфері охорони здоров’я. Діагностика, лікування та профілактична допомога
на основі оточення, способу життя та генетичного складу людини є якісною
відмінністю від універсального загального підходу. Прецизійна медицина на
основі процесів діагностики та молекулярно-генетичного тестування, таких
як секвенування геному та дослідження мутації ДНК дозволяє аналізувати
генетичний склад людини і цільове лікування на основі їхніх конкретних
потреб. Революція точної медицини перетворює діагностику та профілактику
генетичних захворювань. Індивідуально застосовані або імплантовані
пристрої, які можуть контролювати фізіологічні реакції, надають
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інформацію в режимі реального часу для діагностики, допомагаючи людям
знаходити найкращі стратегії для поліпшення свого здоров’я. Результатами є
отримання необхідної точності, яка є основою для створення унікальних
апаратів та методів лікування в нейрохірургії, кардіології та онкології, що
забезпечує своєчасність і правильність встановлення діагнозу, а також
вчасний вибір інноваційних методів лікування. Це дозволить оптимізувати
використання фінансових ресурсів як пацієнтів, так і закладів охорони
здоров’я.
У другому розділі роботи – «Дослідження стратегічних напрямів
діяльності закладів охорони здоров’я на основі розвитку їх
інформаційного потенціалу» – представлено іноземний досвід
використання інформаційного потенціалу в закладах охорони здоров’я;
проведено порівняльний аналіз діяльності закладів охорони здоров’я
Держави Лівія та України; наведено результати аналізу системи
стратегічного управління закладу охорони здоров’я на прикладі
Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня».
В результаті дослідження констатовано, що проблеми, які стосуються
вартості телемедицини, найбільш нагальні і більш актуальні в країнах, що
розвиваються, особливо в країнах, де фінансування з боку уряду або інших
організацій охорони здоров’я незначне або відсутнє. В Південно-Східній
Азії, Європі, Америці ініціативи радіології, теледерматології, найбільш
розвинуті. Телепатологія найбільш розвинута в Європі та Південно-Східній
Азії, телепсихіатрія – в Америці і Південно-Східній Азії. Найбільшими
перешкодами для розвитку телемедицини є витрати, що стосується і нашої
країни. Представлено методичні підходи щодо забезпечення розвитку і
реалізації послуг телемедицини та запропоновано створення
системи
цифрового середовища, яка під контролем держави буде займатися
питаннями електронного забезпечення охорони здоров’я. Доведено, що
інформаційні технології надають медичним закладам нові можливості
вирішення багатьох проблем, а інновації в медицину здійснюються
компаніями з глибоким досвідом створення передових технологій на
підприємствах.
Здійснено аналіз діяльності закладів охорони здоров’я, державних
органів влади у Лівії та в Україні щодо покращення стану системи охорони
здоров’я в контексті схожості політичної ситуації у цих країнах. Акцентовано
на необхідності підвищення заробітної плати медичних робітників в Україні,
яка зараз майже в 4,5 разів менша, ніж середньомісячна заробітна плата
лівійського співробітника сфери охорони здоров’я. З позицій стратегічного
управління проведено порівняння приросту населення в Лівії з даними по
Україні на основі інформації щодо народжуваності (табл. 1).
З’ясовано, що народжуваність в Лівії зростає до 2014 року і далі різко
починає спадати, що викликано військовими діями в цій країні. Така ж
ситуація і в Україні з причини проведення військових дій, але у нас усі ці
цифри фігурують зі знаком «мінус». Це говорить, що населення України ще в
більш скрутній ситуації, ніж населення Лівії.
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Таблиця 1
Роки

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Приріст населення у Лівії та в Україні, осіб
Приріст населення Приріст населення в
Різниця між
в Лівії за рахунок
Україні за рахунок приростом населення
народжуваності
народжуваності
в Лівії і в Україні
111832
-204410
316242
121259
-183896
305155
170803
-162580
333383
182726
-119903
302629
212758
-96916
309674
217230
-271577
488807
178846
-108952
287798
176506
-169767
346273
155647
-188400
344047

Крім того, ми маємо великий стрибок в сторону зменшення в 2014 році,
що пов’язано із втратою територій під час воєнних дій. Співвідношення між
приростом у Лівії і в Україні коливається навколо 350 тис. осіб, що є
негативним показником для України. Тому наголошується на запровадженні
економічних заходів щодо подолання демографічної кризи в Україні;
покращенні діяльності перинатальних центрів.
Потужним лікувально-діагностичним та інформаційно-аналітичним
центром є Комунальне підприємство «Рівненська обласна клінічна лікарня».
Автором проведено аналіз його діяльності в цілому та кожного з структурних
підрозділів, центрів та відділень: лікарів поліклініки (амбулаторії),
диспансеру,
консультації
в
ній,
діяльності
рентгенологічного,
ендоскопічного, фізіотерапевтичного відділень лікарні, кабінету лікувальної
фізичної культури, кабінету рефлексотерапії, виявлено динаміку ліжкового
фонду та засоби використання його лікарнею. Окреслено науково-методичні
підходи щодо розширення можливостей обслуговування пацієнтів
комунального закладу охорони здоров’я при наданні їм активної ролі у
саморегулюванні їхнього здоров’я такими засобами, як
фінансові
інструменти, вибір лікаря, застосування інформаційних технологій, що є
пріоритетним напрямом вдосконалення стратегії управління закладом
охорони здоров’я.
Оптимізація функціонування закладу дозволила знизити навантаження
на ліжковий фонд. З 725 ліжок у 2010 році їх число знизилось до 675 у
2017 році. При цьому пропускна спроможність лікарні зросла. Так, у
2010 році пролікувалось 21815 осіб, а у 2017 це число зросло до 24754 осіб,
тобто на 2939 осіб більше, що пов’язано зі значним поліпшенням роботи
лікарні і введенням нового автоматизованого обладнання. Кількість
виписаних теж суттєво зросла. Така ж динаміка спостерігається і щодо ліжкоднів.
Інтенсифікація діяльності лікарні та кількісне збільшення показників

11

потребує значного посилення управлінського впливу, оптимізації
адміністративних методів управління, які є складовою частиною системи
стратегічного управління, їх трансформації шляхом запровадження
інформаційних технологій та систем. Результати досліджень трансформації
адміністративної функції системи стратегічного управління лікарні можна
представити у вигляді таблиці (табл. 2).
Таблиця 2
Результати трансформації адміністративної функції системи стратегічного
управління Комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна
лікарня» на основі інформатизації
№
1.

Методи адміністративного впливу
Регламентування

2.

Нормування

3.

Інструктування

4.

Розпорядження

Шляхи реалізації методів адміністративного впливу
Наявність сайту лікарні,
в електронній формі Статуту
підприємства, положень про підрозділи всіх рівнів, посадових
інструкцій керівників і посадових осіб всіх рівнів, правил
внутрішнього трудового розпорядку, електронні картки
пацієнтів, бази даних про пацієнтів, оперативне оновлювання
інформації про графік роботи, присутність лікарів і т.ін.
Документи щодо оплати праці, хвороб, відпусток, регламенту,
графіку роботи лікарів в електронному вигляді у відповідних
підрозділах лікарні. Документи щодо наявного обладнання,
його заповнюваності, графік вільних приміщень, кабінетів,
профільних
спеціалістів.
Графік
проведення
нарад,
консиліумів; оперативна інформація про наради та консиліуми
в екстрених випадках
Наявність в електронному вигляді Методичних вказівок щодо
лікарської
практики,
рекомендацій
у
випадках
епідеміологічних ситуацій, інструкцій щодо процедур
лікування, карти лікувальних схем
Закони України в сфері охорони здоров’я, Державні Програми,
Накази МОЗ, Накази по лікарні, Розпорядження Управління
охорони здоров’я РОДА, протоколи засідань лікарняних
комісій, консиліумів, нарад, оперативні розпорядження
головного лікаря

Процес інформатизації в управлінських технологіях спрямований на
реалізацію адміністративної функції стратегічного управління, зокрема,
таких її складових, як регламентування, нормування, інструктування,
розпорядження. Таким чином відповідно до нових умов запровадження
системи стратегічного управління в лікарні поліпшуються показники
діяльності.
У третьому розділі роботи – «Оптимізація діяльності закладу
охорони здоров’я та реалізація його інформаційного потенціалу» –
розроблено практичні заходи щодо розвитку інформаційного потенціалу
системи стратегічного управління та оптимізації діяльності закладів охорони
здоров’я; виявлено тенденції впливу інформаційного потенціалу на
діяльність закладів охорони здоров’я; осмислено формування комунікацій
пацієнта і лікаря в системі e-Health.
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Для прискорення переходу до соціальної медицини закладам системи
забезпечення охорони здоров’я запропоновано постійно розширювати масив
джерел даних, що буде задіювати цифрові служби обробки і передачі даних,
які покращать взаємодію лікарів з пацієнтами, дозволять надавати більш
персоналізовані послуги охорони здоров’я, а також посилять клінічну
співпрацю та координацію догляду за віддаленими пацієнтами.
Сьогодні необхідне прийняття довгострокових стратегічних планів з
розвитку і реалізації послуг електронної системи охорони здоров’я, що
включає телемедицину. З цією метою запропоновано в якості інституційного
інструменту створити національний орган, який за підтримки Міністерства
охорони здоров’я буде займатися питаннями електронної охорони здоров’я.
Основними завданнями передбачено здійснення керівництва в регіонах,
запровадження політики і стратегії підтримки безпеки даних, регулювання
правових, етичних, культурних і мовних питань, аспектів
взаємодії,
інфраструктури, фінансування, а також моніторингу та оцінки. Орган
повинен включати підрозділ з управління телемедициною і просувати ці
послуги на місцевому рівні в рамках вирішення актуальних проблем охорони
здоров’я.
Одним з головних елементів електронної системи охорони здоров’я є
впровадження телемедицини на підприємствах з охорони здоров’я. В роботі
висвітлено науково-методичний підхід щодо запровадження прикладних
аспектів розвитку інформаційного потенціалу на основі розробки та
впровадження електронних медичних записів (EMR), що надає можливість
перетворити медичну інформацію в єдину базу даних та дозволяє медичним
працівникам оперативно отримувати доступ до відповідної інформації про
пацієнта.
В
роботі
запропоновано
стратегію
управління
розвитком
інформаційного потенціалу на основі запровадження наукової методики
вирішення задачі із застосуванням методу множників Лагранжа щодо
встановлення пропорції між різними видами медичних послуг, що дозволило
визначити необхідність оптимізації витрат на закупівлю ліків та
фізіотерапевтичні процедури із застосуванням інформаційних технологій та
надати пропозиції щодо вдосконалення діяльності Комунального
підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня». Таким чином,
максимізовано функцію корисності
(1)
U (m, p)  m  p  max ,
де m – кількість наданих ліків за одне відвідування (середній набір);
p – кількість наданих процедур за одне відвідування в середньому
(середня кількість).
Функція-обмеження витрат закладу
охорони здоров’я з двома
компонентами витрат на споживання пацієнтами наданих послуг на одне
відвідування описується наступним способом
(2)
D  C mC p ,
1

2

де С – середня вартість одного набору ліків для одного відвідування;
1
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С2 – середня вартість одного курсу фізіотерапії для одного відвідування.

Таким чином, нами розглянуто задачу визначення умовного
екстремуму з використанням методу Лагранжа.
L(m, p,  )  m  p   (286,74m  22,05 p  308,77) .
(3)
Розраховано оптимальне значення m − кількості середніх наборів ліків
за одне відвідування та p – кількості наданих курсів процедур на одне
відвідування в середньому (середня кількість)
308,77
308,77
m
 0,539
p
 7,011
,
.
2  22,02
2  286,74
(4)
Таким чином, для підвищення ефективності функціонування цього
медичного закладу лікарям доцільно використати стратегію зменшення
призначення ліків в 1,86 разів відповідно до середнього набору на користь
збільшення в 7,011 разів набору процедур, заснованих на використанні
інформаційних технологій. Графічно результати вирішення цієї задачі можна
представити за допомогою рис. 3.

Рис. 3. Графічна інтерпретація вирішення задачі оптимізації витрат
лікарні (на прикладі Комунального закладу «Рівненська обласна клінічна
лікарня») щодо розвитку інформаційного потенціалу
На основі дослідження статистичних даних, що характеризують
діяльність лікарні, і показників розвитку інформаційних технологій у
Рівненській області, виявлено вплив складових інформаційного потенціалу
на функціонування закладів охорони здоров’я шляхом визначення
регресійної залежності між кількістю відвідувань лікарів (у) та
інформаційним зв’язком, що надається населенню Рівненської області (х), та
сформовано цю залежність як поліноміальний вид п’ятого степеня з
від’ємною тенденцією:
y = 0,0052 x5 + 3,076 x4 – 713,62 x3 + 81483 x2 -5E+06 x + 1E+08. (5)
Причому R2 = 0,7765, що є прийнятним значенням. Таким чином,
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можна спланувати роботу лікарів щодо візитів пацієнтів до них залежно від
динаміки інформаційного зв’язку. Оскільки інформаційний зв’язок має
тенденцію до розширення, то буде спостерігатися розвантаження лікарів,
таким чином вивільниться додатковий час, що приведе до зростання якості їх
роботи з пацієнтами, а це є метою будь-якого закладу охорони здоров’я.
В дисертації також представлено інформаційну трансформацію
охорони здоров’я, прикладами чого є технології електронного здоров’я (eHealth) та мобільного здоров’я (m-Health). Окреслено заходи щодо
запровадження таких технологій, як телезв’язок (наприклад, при
самостійному управлінні гіпертонією, амбулаторному догляді за хронічними
захворюваннями, і спілкуванні пацієнт-лікар), ефективний обмін даними
(наприклад, використання особистого запису здоров’я) (PHR) і дистанційний
моніторинг (наприклад, дистанційна оцінка болю). Задекларовано
необхідність впровадження інтегрованих систем самоконтролю та
самоврядування, розробки сучасного комплексного багатокомпонентного
цифрового сервісу хмарного здоров’я. Запропоновано розширення
можливостей пацієнтів при наданні їм активної ролі у саморегулюванні
їхнього здоров’я, що є пріоритетним напрямом нової концепції охорони
здоров’я.
Доведено, що інтеграція інновацій штучного інтелекту з існуючими
медичними процедурами дозволить обійти проблеми галузі охорони здоров’я
шляхом зниження помилок і спрощення перерозподілу ресурсів.
ВИСНОВКИ
У дисертації вирішено актуальне наукове завдання щодо стратегічного
управління розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я
завдяки впровадженню в їх діяльність інформаційних технологій. Основні
висновки та наукові результати, отримані під час дисертаційного
дослідження, полягають у наступному:
1. На
основі
дослідження
теоретико-методичних
основ
запровадження стратегічного управління в діяльність закладів охорони
здоров’я уточнено основні принципи системи охорони здоров’я, а саме:
доступність, безпека, відповідність, технічна якість, медична ефективність,
задоволення пацієнтів, що надає можливість осмислити підходи щодо
підвищення якості медичного обслуговування.
2. Удосконалено
організаційно-економічні
основи
системи
державного регулювання сфери охорони здоров’я, яка за підходами автора
базується на вдосконаленні системи управління закладами охорони здоров’я
та функціонує в умовах поєднання інтересів всіх суб’єктів системи охорони
здоров’я на основі створення сучасної нормативно-правової бази системи
охорони здоров’я. Таке поєднання здійснюється в процесі реформування
системи охорони здоров’я в умовах трансформації закладів охорони здоров’я
в комунальні підприємства, посилення соціального характеру медичних
послуг, підвищення якості медичної допомоги і додаткових послуг з
урахуванням можливості залучення коштів благодійних та грантових
організацій.
3. Досліджено науково-методичні основи процесу інформатизації та

15

імплементація його положень в системі управління охороною здоров’я.
Проаналізовано праці видатних вчених в частині інформатизації
економічного середовища, на основі яких визначено науково-методичні
основи інформатизації медицини. Доведено, що важливою науковометодичною основою інформатизації медицини є формування системи
запровадження та функціонування телемедицини. Визначено, що до науковометодичних основ інформатизації медицини належить діяльність в сфері
підготовки медичних кадрів необхідної технічної кваліфікації.
4. Положення кращих світових практик процесу інформатизації
медицини імплементовано в систему управління охороною здоров’я.
Базуючись на дослідженнях видатних вчених в частині інформатизації
економічного середовища, подано наукове трактування поняття
«прецизійних технологій», яке на відміну від існуючих підходів, містить в
собі категорії штучний інтелект та інформаційні технології, а також враховує
потенційні можливості використання комп’ютерів в діяльності закладів
охорони здоров’я з врахуванням нестабільності джерел електроенергії,
недостатнього доступу до мереж зв’язку і занадто повільного або
ненадійного підключення до Інтернету, а також відсутності медичних кадрів
необхідної технічної кваліфікації.
5. Висвітлено іноземний досвід запровадження інформаційних
технологій в системі охорони здоров’я, на основі якого сформовано напрями
застосування телемедицини в закладах охорони здоров’я, що надає
можливість вирішувати інфраструктурні проблеми, використовує ІКТ для
подолання географічних бар’єрів і розширює доступ до медичних послуг.
Сформульовано методичні підходи щодо забезпечення розвитку і реалізації
послуг телемедицини та запропоновано створення національного органу,
який буде займатися питаннями електронної охорони здоров’я. Доведено, що
інформаційні технології надають медичним закладам нові можливості
вирішення багатьох проблем. Подано шляхи впровадження інновацій в
медицину компаніями з глибоким досвідом діяльності у сфері передових
технологій підприємств. Напрацьовано напрями застосування телемедицини
в системі стратегічного управління охороною здоров’я.
6. Представлено аналіз діяльності медичних закладів державних
органів влади у Лівії та в Україні щодо покращення стану системи охорони
здоров’я в контексті схожості політичної ситуації у цих країнах. Доведено
необхідність впровадження системи обов’язкового медичного страхування в
Україні. Наголошено на прийнятті заходів соціально-економічного
спрямування щодо підвищення народжуваності в Україні, так як порівняно з
Лівією, де аналогічна політична ситуація, цей показник набагато нижче.
Відображено пропозиції щодо покращання діяльності перинатальних
закладів в Україні, однією з яких є підвищення заробітної плати українського
лікаря, що набагато нижче, ніж в Лівії.
7. Досліджено систему стратегічного управління закладу охорони
здоров’я на прикладі Комунального підприємства «Рівненська обласна
клінічна лікарня» Рівненської обласної ради, де виявлено динаміку ліжкового
фонду та його використання Комунальним підприємством «Рівненська
обласна клінічна лікарня», роботи лікарів поліклініки (амбулаторії),
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диспансеру,
консультації
в
ній,
діяльності
рентгенологічного,
ендоскопічного, фізіотерапевтичного відділень лікарні, кабінету лікувальної
фізичної культури, кабінету рефлексотерапії. На основі аналізу статистичних
даних цієї лікарні сформульовано науково-методичні підходи щодо
вдосконалення системи надання медичних послуг на основі участі пацієнта у
виборі фінансових інструментів, виборі лікаря, застосуванні інформаційних
технологій, що є пріоритетним напрямом вдосконалення стратегії управління
закладом охорони здоров’я.
8. Запропоновано
необхідні
заходи
системи
стратегічного
управління, спрямовані на розвиток інформаційного потенціалу закладів
охорони здоров’я; запроваджено наукову методику рішення задачі щодо
встановлення пропорції між різними видами медичних послуг, що дозволило
на цій основі вирішити вказану задачу із застосуванням методу Лагранжа та
визначити необхідність оптимізації витрат на закупівлю ліків і
фізіотерапевтичні процедури із застосуванням інформаційних технологій, а
також оптимізувати діяльність Комунального закладу «Рівненська обласна
клінічна лікарня». Доведено, що необхідне прийняття довгострокових
стратегічних планів з розвитку і реалізації послуг електронної системи
охорони здоров’я, враховуючи телемедицину. Наведено необхідні дії
держави для впровадження телемедицини на підприємствах з охорони
здоров’я.
9. Виявлено вплив складових інформаційного потенціалу на
діяльність закладів охорони здоров’я шляхом визначення регресійної
залежності між кількістю відвідувань лікарів та інформаційним зв’язком, що
надається населенню Рівненської області, та сформовано цю залежність як
поліноміальний вид п’ятого степеня з від’ємною тенденцією. Розроблено
науково-методичний підхід щодо розробки та запровадження електронних
медичних записів (EMR), що надає можливість перетворити медичну
інформацію в єдину базу даних, та дозволяє медичним працівникам
оперативно отримувати доступ до відповідної інформації про пацієнта.
10. Запропоновано нові типи формування комунікацій пацієнта і
лікаря в системі e-Health, науково-методичні підходи щодо розширення прав
і можливостей пацієнтів комунального закладу охорони здоров’я. Доведено,
що інтеграція інновацій в сфері штучного інтелекту з існуючими медичними
процедурами дозволить обійти проблеми охорони здоров’я шляхом зниження
помилок і полегшення перерозподілу ресурсів. Запропоновано напрями
трансформації системи охорони здоров’я, прикладами чого є технології
електронного здоров’я (e-Health) та мобільного здоров’я (m-Health).
Визначено необхідність запровадження системи державного регулювання
інтегрованих систем самоконтролю та самоврядування, розробки сучасного
комплексного багатокомпонентного цифрового сервісу хмарного здоров’я.
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АНОТАЦІЯ
Альшаафі Мохамед Алі. Стратегічне управління розвитком
інформаційного потенціалу закладів охорони здоров’я. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності)». – Національний університет водного
господарства та природокористування.
Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних положень
щодо стратегічного управління розвитком інформаційного потенціалу
закладів охорони здоров’я та обґрунтуванню науково-практичних
рекомендацій стосовно визначення тенденцій і пріоритетів запровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в діяльність закладів охорони
здоров’я.
В роботі розглянуті теоретико-методичні основи стратегічного
управління діяльності закладів охорони здоров’я, його державне
регулювання.
Представлено
науково-методичні
основи
процесу
інформатизації та імплементація його положень щодо інформаційного
потенціалу в системі управління охороною здоров’я. Проаналізовано
застосування інформаційного потенціалу в закладах охорони здоров’я
України з використанням узагальнень функціонування цієї системи в країнах
світу. Подано шляхи реалізації інформаційного потенціалу українських

19

закладів охорони здоров’я на перспективу.
Ключові слова: стратегічне управління, державне регулювання, сфера
охорони здоров’я, медична установа, інформаційний потенціал,
інформаційна безпека, інформаційно-комунікаційні процеси, інновації,
телемедичні послуги, система e-Health.
АННОТАЦИЯ
Альшаафи Мохамед Али. Стратегическое управление развитием
информационного потенциала учреждений здравоохранения. –
Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.04 «Экономика и управление предприятиями
(по видам экономической деятельности)». – Национальный университет
водного хозяйства и природопользования.
Диссертация посвящена исследованию теоретико-методических
положений по стратегическому управлению развитием информационного
потенциала учреждений здравоохранения и обоснованию научнопрактических рекомендаций по определению тенденций и приоритетов
внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность
учреждений здравоохранения.
В
работе
рассмотрены
теоретико-методические
основы
стратегического управления деятельности учреждений здравоохранения, его
государственное регулирование. Представлены научно-методические основы
процесса информатизации и имплементация его положений относительно
информационного потенциала в системе управления здравоохранением.
Проанализировано использование информационного потенциала в
учреждениях здравоохранения Украины с использованием обобщений
функционирования этой системы в странах мира. Поданы пути реализации
информационного потенциала украинских учреждений здравоохранения на
перспективу.
Ключевые слова: стратегическое управление, государственное
регулирование, сфера здравоохранения, медицинское учреждение,
информационный
потенциал,
информационная
безопасность,
информационно-коммуникационные процессы, инновации, телемедицинские
услуги, система e-Health.
SUMMARY
Alshafi Mohamed Ali. Strategic management of the development of the
information potential of the health care institutions. – Qualifying scientific
work on the rights of the manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Economics, specialty 08.00.04
«Economics and Enterprices Management (by economic activities)». – National
University of Water and Environment Engenering.
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The dissertation is devoted to the study of theoretical and methodical
positions on strategic management of the development of information potential of
care institutions and the substantiation of scientific and practical recommendations
on the identification of trends and priorities of the introduction of information and
communication technologies in the activities of health care institutions.
The thesis deals with the theoretical and methogical foundations of strategic
management of the health care institutions activity, work systematization of the
most prominent scientific schools on the issues of economic research and
management of health care institutions, on the basis of which the necessity of
strengthening the corporate component in the functioning of health facilities and
their restructuring in non-profit enterprises is established.
The analytical section is conducting research on the activities of healthcare
institutions through the use of information technologies. In the work, further
development of the areas of information technologies application, in particular
telemedicine in health care facilities has been developed, which provides an
opportunity to solve infrastructure problems.
The work demonstrates the need for electronic health records, the use of
information display panels (NLP) and visualization, the EHR Usability-CIO
system.
The results of the research of strategic management system of the healthcare
institution on the example of the Communal Enterprise «Rivne Regional Clinical
Hospital» of the Rivne Region Council were presented, which provided the basis
for improving the scientific method of solving the problem of establishing the
proportion between different types of medical services, which allowed to solve this
problem and to optimize the activity of the Municipal Institution «Rivne Regional
Clinical Hospital».
In the dissertation the dynamics of the bed fund and its use by the
Communal Enterprise «Rivne Regional Clinical Hospital» for 2010–2017 is
presented, the work of doctors of a polyclinic (out-patient department), a
dispensary, consultations in it, activities of the radiological, endoscopic,
physiotherapy departments of the hospital, the cabinet of medical physical training,
cabinet of reflexology are analized.
The results of study which identified the trends and priorities of the
introduction of information and communication technologies in the activities of
health facilities are received. The essence of innovations of modern medicine is
revealed. The scientific method of solving the problem of establishing the
proportion between different types of medical services has been improved, which
allowed to solve this problem and optimize the activity of the communal institution
«Rivne Regional Clinical Hospital» on this basis.
Keywords: strategic management, state regulation; health care, medical
institution, information potential, information security; information and
communication processes, innovations, telemedicine services, e-Health system.
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