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ВСТУП 

 

 

Сучасний світ трансформується надзвичайно швидкими темпами, що 

генерує безліч нових загроз і ризиків. Медична сфера не є виключенням, 

особливо в умовах пандемії COVID-19. Для більшості закладів охорони 

здоров’я виникла необхідність не лише удосконалення багатьох операційних 

процесів, а й розробки дієвих управлінських заходів у відповідь на виклики 

сьогодення.  

Загальноприйнята система управління ризиками в організації включає 

низку елементів, які реалізуються у декілька етапів, а саме: виявлення, 

класифікація та опис ризиків; оцінку ризиків, що включає вибір якісної або 

кількісної оцінки ризиків; вибір методів управління ризиком; зміну вибраних 

методів та оцінку ризику. 

Головними інструментами ризик-менеджменту в охороні здоров'я є 

модулі структурних стандартів якості медичної допомоги, протоколи ведення 

хворих, а також моделі кінцевих результатів праці. 

Ризики у практичній діяльності організацій не є статичними, вони 

трансформуються і залежать від змін внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Ефективна система ризик-менеджменту КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради має 

бути направлена на прогнозування, виявлення, реагування на потенційні зміни 

середовища та ризики, що спричинені цими змінами. Також повинно 

відбуватись врахування думок і уявлень зацікавлених сторін КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради що дозволить підвищити обізнаність та 

обґрунтованість процесу управління ризиками.  

Тобто проблематика управління ризиками доволі розгалужена і завжди 

привертала увагу науковців та практиків. 
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Вирішенню окремих завдань цієї проблеми приділяли увагу вітчизняні та 

зарубіжні вчені: І.М. Посохов, О.О. Ходирєва, Г.Ю. Кабиш, Т. А. Васильєва, С. 

В. Лєонов, Я. М. Кривич та інші. Не дивлячись на наявність наукових робіт з 

окресленої тематики, їх високу наукову і практичну цінність, існує потреба в 

дослідженні системи управління ризиками закладів охорони здоров’я.  

Мета дослідження – на основі оцінки фінансово-економічного стану та 

аналізу системи управління КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради розробити заходи 

із удосконалення загальної системи управління ризиками, а також обґрунтувати 

економічну ефективність і соціальну значущість пропонованих заходів. 

Об’єктом дослідження є система управління ризиками у КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради. 

Предметом дослідження є процеси управління ризиками у КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради. 

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

бібліографічного переліку і додатків. Кожний розділ відбиває зміст 

поставлених автором завдань. Методологічною і теоретичною основою 

написання роботи послужила спеціальна учбова і періодична література з 

досліджуваної проблеми. Також були використані дані обліку і звітності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради тощо. 
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

 

1.1 Дослідження теорії та сутності ризику, як економічної категорії 

 

 

Можна відзначити, що в основі ризику лежать імовірнісна природа ринкової 

діяльності і невизначеність ситуації. Ризик супроводжує всі процеси, що 

відбуваються в організації, незалежно від того, активні вони або пасивні, тобто 

діяльність здійснюється в умовах невизначеності. Невизначеність передбачає 

наявність факторів (наприклад, неповнота або неточність інформації), при яких 

результати дій не є детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на 

результати невідомий [9, 15]. З XVII ст. аналіз ймовірностей стає основою 

наукового пізнання, перетворюючи природу очевидності, знання, авторитету і 

логіки [70, С. 243]. Існує дві основні версії походження терміну «ризик». За 

однією з них, слово «ризик» іспано-португальського походження і означає 

«підводна скеля» (недарма «ризик» схожий на «риф»), тобто небезпека [1]. Згідно 

з іншою версією, термін «ризик» походить від латинського «risicare», що означає 

«зважитися» [41]. Етимологія слова «ризик» і його виникнення свідчать про те, що 

на право називатися основою походження поняття «ризик» можуть претендувати 

відразу кілька архаїчних слів з різних європейських мов [19, с. 182]: італійське 

слово «risicare», що означає «наважитися»; французьке слово «risqué», що 

позначає «ризикований», «сумнівний»; грецьке слово «ridsikon», «ridsa» – «скеля»; 

латинське слово «rescum», що означає непередбачуваність, небезпека або те, що 

руйнує; іспанське слово «risco» – «прямовисна скеля». Перші згадки терміну 

«ризик» можна зустріти в джерелах з мореплавання і морської торгівлі ще в епоху 

Середньовіччя, під яким мореплавці мали на увазі ймовірну небезпеку або загрозу 

своїм судам від піратів і стихійних лих. Але вперше термін «ризик» почав 

вживатися в 1830-х рр. при здійсненні страхової діяльності, і тільки в останній 
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чверті XX ст. наука про ризик остаточно сформувалася і почала знаходити своє 

відображення як у науковій літературі, так і в економічному житті [19, с. 122]. 

Хронологію виникнення та розвитку теорії ризику наведено у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Хронологія виникнення та розвитку теорії ризику в 17-19 ст.*  

Вчений Наукові праці Характеристика 

1 2 3 

Декарт Р. 

«Міркування про 

метод», 1637 р. 

«Начала философии», 

1644 р. 

викладає аналітичну геометрію, вводить (переробляє 

символіку Вієта) математичну символіку, близьку до 

сучасної, встановлює критерій достовірності, 

класифікує алгебраїчні криві, робить вирішальний 

крок до поняття функції шляхом завдання кривої за 

допомогою рівняння; математика є потужним і 

універсальним методом пізнання природи, зразком 

для інших наук 

Кантільон Р. 

«Очерк о природе 

торговли вообще», 

1755 р. 

розуміння ризику як специфічної функції, властивої 

підприємницької діяльності та підприємцю 

Сміт А. 

«Дослідження про 

природу і причини 

багатства народів», 

1776 р. 

сума прибутку «підприємця, що ризикує своїм 

капіталом» – це частина створеної робітниками 

вартості, яку направляють «на оплату прибули їхні 

підприємця на весь капітал, який він авансував у 

вигляді матеріалів і заробітної плати». А сам 

прибуток як дохід на капітал визначається вартістю 

залученого в підприємницьку діяльність капіталу і 

може бути більше або менше в залежності від 

розмірів цього капіталу 

Рікардо Д. 

«Теорія відсотка і 

прибутку на капітал», 

1823 р. 

відображає зв'язок ризику з прибутком, сформулював 

ключові моменти економічної теорії, включаючи 

розподіл доходів на три частини: ренту, прибуток і 

заробітну плату і розробив теорію розподілу трудової 

вартості 

Сеніор У. 

«Політико-

економічний нарис», 

1895 р. 

вперше розмежував підприємницький дохід і відсоток 

як два види винагороду підприємця (капіталіста), а 

також розвинув теорію попиту і пропозиції 

Мілль Д. 

«Принципи 

політичної економії», 

1848 р. 

є один з основоположників факторного аналізу, 

вважає, що все явища треба досліджувати у 

взаємозв'язку, і є основою регресійного аналізу, 

сформулював принципи ціноутворення і закон попиту 

Маршалл А. 

«Принципи 

економічної науки», 

1890 р. 

є основоположником регресивного аналізу, 

сформулював принципи ціноутворення і закон попиту 

Кейнс Д. 

«Загальна теорія 

зайнятості, відсотка і 

грошей», 1936 р. 

розглядав у своїх наукових працях джерела 

походження багатства, виникнення прибутку, 

взаємозв'язок попиту та пропозиції 
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Продовження таблиці 1.1 

1 2 3 

Пігу А. 

«Економіка 

добробуту», 1920 р. 

«Економіка 

стаціонарних станів», 

1935 р. 

висунув принципи теорії добробуту, оподаткування і 

державного регулювання економіки. Розвинув 

концепцію державного втручання в економіку 

Маршалла 

Найт Ф. 

«Ризик, 

невизначеність і 

прибуток», 1921 р. 

висунув і аргументував теорію підприємництва та 

підприємницької прибутку і досконалої конкуренції 

з модифікаціями, що виникають під дією фактора 

невизначеності. Йому належить першість 

трактування невизначеності, найголовнішим 

джерелом якої є вдосконалення виробничих 

процесів, методів організації виробництва і т.п. 

Причому, якщо нові знання з'являються в процесі 

цілеспрямованих дій (роздумів, досліджень і 

експериментів), ступінь невизначеності знижується 

і зростає ступінь передбачуваності. Дане 

трактування покладене в основу дослідження 

категорії прибутку, в якій він виділяє два види 

ризику: ризик, вірогідність якого можна більш-

менш точно виміряти, оцінити і врахувати його дію 

в економічних розрахунках економічних суб'єктів 

конкурентного ринку; ризик, що не піддається 

кількісній оцінці або невизначеність 

Шумпетер Й. 

«Теорія 

економічного 

розвитку», 1911 р. 

розвинув теорію невизначеності і ризику. Перш за 

все, він дав визначення невизначеності, розуміючи 

під нею ситуацію, що не піддається оцінці і 

ускладнює вибір варіантів, поведінку учасників 

господарської діяльності. При цьому він пов'язав 

невизначеність ситуації з ймовірністю настання 

події. Їм був зроблений висновок, що якщо 

ймовірність настання якої-небудь події невідома, 

воно може розвиватися різними шляхами, тобто має 

місце невизначеність. Можуть бути різні форми 

прояву невизначеності: невизначеність термінів 

настання події; відхилення результату від 

прогнозованого варіанта; виникнення 

непередбачених наслідків прийнятого рішення 

* сформовано автором за [27, с. 48] 

 

В економічні літературі існують різні погляди щодо поняття «ризик», які 

наведено у таблиці 1.2. 

Найчастіше поняття «ризик» в економічній літературі розглядають як: 

можливість втрати або виникнення збитків, результат впливу загроз, 

можливість небезпеки, існування невизначеності.  
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Таблиця 1.2 – Визначення поняття «ризик» в економічній літературі 

Автор, джерело Визначення 

Гранатуров В. 

[21] 

потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Поняттям ризику 

характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в 

ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків 

Літовскіх А. 

[31] 

ймовірність виникнення збитків або недоотримання доходів у 

порівнянні з прогнозованим варіантом 

Ляшенко О. 

[33] 

усвідомлена частина небезпеки (пасивний бік), і як активну дію, 

спрямовану або на усунення небезпеки чи загрози, або навпаки, на 

свідоме (але вірогідне) отримання шкоди, збитку тощо 

Мелкумов Я 

[34] 
вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции 

Мігус І., Лаптєв С. 

[36] 

результат впливу загроз на господарську діяльність суб'єктів 

господарювання 

Міерінь Л. 

[35] 

ймовірність виникнення втрат, збитків, недонадходжень планованих 

доходів, прибутку 

Ожегов С. 

[39] 

можливість небезпеки, невдачі; дія навмання в надії на щасливий 

результат 

Орлов А. 

[10] 
это нежелательная возможность 

Потапова Є., 

Стьопкіна О. 

[45] 

це дія, що виконується в умовах вибору (в ситуації вибору в надії на 

щасливий результат), коли в разі невдачі існує можливість (ступінь 

небезпеки) опинитися в гіршому становищі, ніж до вибору (чим у разі 

нездійснення цієї дії) 

Прібиткова Г. 

[46] 

діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації неминучого 

вибору, в процесі якої є можливість кількісно і якісно оцінити 

ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і 

відхилення від мети 

Ренн О. 

[50] 

це можливість того, що людські дії або результати діяльності людини 

приведуть до наслідків, які впливають на людські цінності 

Рудніченко Є. 

[56] 

це об’єктивно-суб'єктивна категорія, що пов'язана з певною мірою 

невизначеності результату внаслідок ухваленого рішення (дії і/або 

обставин) 

Тепман Л. 

[62] 

це можливість виникнення несприятливих ситуацій в ході реалізації 

планів і виконання бюджетів підприємства 

Філіппов Л.А., 

Філіппов М.Л. 

[66] 

ступінь невизначеності отримання майбутніх чистих доходів 

 

Виходячи з аналізу різних поглядів на сутність економічного ризику, 

представлених в цих роботах, їх можна розділити на кілька умовних груп: по – 

перше, ті, що дотримуються класичної або неокласичної теорії ризику; по – 

друге, ті, що дають визначення ризику виходячи з предмета досліджень; в кінці 

кінців, ті, що дають комплексне визначення ризику, відштовхуючись від суті 

феномена ризику і його комплексну природу [55]. 
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Спочатку врахування ризику і дослідження, що присвячені його аналізу, 

можна було знайти в літературі з математики, а потім вже ризик став об'єктом 

дослідження в юриспруденції, статистикою, логікою, економіці, практиці 

страхування, функціонуванні бірж, медицині, філософії і т. д. Таке різноманіття 

напрямків дослідження ризику знайшло своє відображення в двох основних 

теоріях ризику – класичної та неокласичної, порівняльна характеристика яких 

представлена в таблиці 1.3 [19, с. 122–123]. 

 

Таблиця 1.3 – Основні характеристики класичної та неокласичної теорії 

ризику [19, с. 123] 

Основоположником теорії ризику вважається французький економіст Р. Кантильон 

Класична теорія  Неокласична теорія 

Дж. Мілль, Н. У. Сеніор А. Маршалл, А. Пігу 

Запропоновано проводити 

порівняння ризику з 

«математичним очікуванням втрат» 

[6], які можуть виникнути при 

здійсненні обраного рішення, то є 

ризик є нічим іншим, як збиток 

внаслідок реалізації рішення 

Висунута ідея, згідно з якою підприємець, 

здійснюючи свою діяльність в умовах невизначеності 

при альтернативі вибору варіанта вдосконалення 

свого бізнесу, чарують однакову очікувану прибуток, 

вважає за краще той варіант, в якому відхилення від 

неї буде менше [75] 

Дана позиція знайшла опонента в особі Дж. М. 

Кейнса. Він вважав, що такий підхід не бере до уваги 

задоволення гравця від азартних ігор. Він 

класифікував старий і ввів новий понятійний апарат в 

вчення про ризики (поняття «схильність до азарту»). 

Також він обґрунтував необхідність введення «витрат 

ризику» для компенсації можливих негативних 

відхилень фактичної виручки від очікуваної. Крім 

того, Кейнс виділив три основні різновиди ризику: 

«ризик підприємця або позичальника; ризик 

кредитора; ризик, пов'язаний з можливим 

зменшенням цінності грошової одиниці» [75]. 

Резюмування ідеї 

Прихильники класичної теорії 

ототожнюють ризик виключно з 

втратами, збитками і шкодою 

Прихильники неокласичної теорії ототожнюють 

ризик з відхиленням фактично отриманого прибутку 

від очікуваної 

Єдність обох шкіл на думці 

Ризик виникає лише при наявності фактора невизначеності 

 

Слід зазначити, що економічна категорія «ризик» є досить складною, і 

невід’ємно пов’язана із підприємницькою діяльністю (рис.1.1).  
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Рисунок 1.1 – Сутнісна характеристика категорії «ризик» [23] 

 

Історичний досвід засвідчує, що особливих проявів ризик досяг при 

розвитку товарно-грошових відносин, підвищенні рівня конкуренції учасників 

господарювання. Накопичення знань про імовірнісний характер технічних, 

економічних і суспільних процесів у ІІ пол. XVII ст. спричинило велику 

зацікавленість феноменом «ризик» представників науки.  

Спочатку це явище вивчалося окремими розділами математики та 

статистики, потім воно почало досліджуватися військовими, економічними та 

правовими дисциплінами [23]. 

Еволюція формування наукових уявлень про ризик в західній науці 

наведено у таблиці 1.4 [23]. У таблиці наведено етапи від ХVIII ст. до ХХ ст. з 

виділенням основних ідей та подій, пов’язані з розвитком теорії ризику. 

В Україні про появу нового напряму наукових досліджень, відомого як 

ризикологія або ризик-менеджмент, було проголошено на конференції, яка 

відбулася у жовтні 1998 року [47, с. 36].  

 

 

Ризик - усвідомлена людиною можлива 

небезпека. Історично ризик пов’язаний із 

усім ходом суспільного розвитку 

Ризик – подія що може відбутися чи не 

відбутися та мати один із можливих 

економічних результатів: негативний 

(програш, збиток, збиток); нульовий; 

позитивний (виграш, вигода, прибуток) 

 

Категорія «ризик» 

Історична категорія Економічна категорія 

Об’єктивно-суб’єктивна категорія 

Об’єктивність.  

Ризик супроводжує практично всі види 

господарських операцій; він існує 

незалежно від волі та свідомості людини, 

ігнорування чи сприйняття особою його 

наявності 

Суб’єктивність. 

Внаслідок відмінності психологічних, 

етичних, ціннісних принципів і установок 

має місце різне сприйняттям людьми однієї 

і тієї ж величини ризику 



 14 

Таблиця 1.4 – Еволюція формування наукових уявлень про ризик в 

західній науці [23] 

Період Основні ідеї та події, пов’язані з розвитком теорії ризику 

1 2 

ХVIII 

ст. 

У праці «Вступ до розрахунку життєвої ренти і право на її отримання» (1786 р.) 

Й.Н. Тетенс (1736-1807 рр.) вперше сформулював наукове математичне 

визначення поняття «ризик». Запропонував прийняти мірою ризику половину 

величини стандартного відхилення, вважаючи його величиною очікуваного збитку 

страхової застави, яка виникає за умови договору страхування 

ХІХ ст. 

Ризик почали вважати специфічною функцією підприємництва. Готовність йти на 

ризик виступала одним із пояснень утворення прибутку (Р. Кантильон, А. Сміт, І. 

Тюнен, Ж.-Б. Сей, Курсель-Сеней) [2; 14] 

Р. Кантильон у праці «Ессе про природу торгівлі взагалі» вперше ввів термін 

«підприємець» – людина, що купує за відомою ціною, а продає за невідомою і, 

таким чином, несе ризик. До даної категорії вчений відніс купців, фермерів, 

розбійників, тобто осіб з невизначеним заробітком 

ХІХ ст. 

А. Сміт наголосив на необхідності включати в прибуток щось подібне до страхової 

премії, як компенсацію ризику, на який відважилася особа, вклавши свій капітал у 

певну, обтяжену ризиком справу [3]. Тобто, ризик розглядається як частка 

одержаного прибутку 

У праці «Ізольована держава» (1850 р.) І.Тюнен пов’язав прибуток підприємця не 

просто з ризиком, а із невизначеним ризиком, від якого неможливо 

застрахуватися. Вважав, що підприємницький прибуток можна отримати, 

вирахувавши з валового прибутку відсоток на інвестований капітал, плату за 

управління, страховий внесок. Остання складова розраховується у відповідності з 

кількісно вимірюваним ризиком 

Дж.Міль, І.Сеніор розрізняли в структурі підприємницького прибутку відсоток (як 

частку на вкладений капітал), заробітну плату підприємця і плату за ризик (як 

відшкодування можливого ризику, пов’язаного з підприємницькою діяльністю). 

Ризик ототожнювався з математичним очікуванням утрат, що можуть з’явитися як 

результат реалізації конкретного рішення і характеризувався як збиток 

ХХ ст. 

У праці «Поняття ризику та невизначеності» (1921 р.) Ф. Найт, відштовхуючись 

від неокласичної ідеї про плату за ризик, як складовий елемент прибутку, сам 

фактор ризику розглядає значно ширше, ніж просто матеріальні збитки. Справжній 

прибуток пов’язаний з елементом невизначеності, дія якого проявляється у фактах 

несподіваного збагачення та в одержанні спекулятивних доходів. Високі доходи 

від ризикових підприємств - це просто премія за ризик, що не піддається 

вимірюванню, прогнозуванню та страхуванню. Принципова новизна теорії полягає 

у тому, що головним наслідком невизначеності вважається прибуток, а не збитки 

та втрати. Концепція Ф. Найта стала першим кроком до розробки сучасної теорії 

господарського ризику, спрямованої на оптимізацію його функції 

У 20-30-ті рр. XX ст. А. Маршалл і А. Пігу розробили основи неокласичної теорії 

підприємницького ризику. Підприємець, що працює в умовах невизначеності, і 

прибуток якого є випадковою змінною, повинен керуватися у своїх діях двома 

критеріями: ризиками очікуваного прибутку та величиною їх можливих коливань. 

Його поведінка зумовлена концепцією граничної корисності. З двох варіантів 

капіталовкладень, що мають принести однаковий розмір прибутку, вибирається 

варіант, в якому коливання прибутку є меншими 
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Продовження таблиці 1.4 

1 2 

ХХ ст. 

Дж. М. Кейнс у роботі «Загальна теорія зайнятості, процента і грошей» стверджував, 

що ризиком є частина вартості, пов’язана з можливими витратами, викликаними 

непередбаченими змінами ринкових цін, надмірним спрацюванням обладнання, 

катастрофами. Він наголошував на існуванні “втрат ризику”, необхідних для покриття 

можливих відхилень реальної виручки від очікуваної. Доцільним є врахування трьох 

видів ризику: ризик підприємця (позичальника), який виникає через невпевненість у 

реальності одержання тієї перспективної користі, на яку він розраховував; ризик 

кредитора - виникає при проведенні кредитних операцій і пов’язаний із імовірністю 

навмисного чи ненавмисного банкрутства боржника або з недостатньою 

забезпеченістю позики); ризик зменшення цінності грошової одиниці (інфляція). 

Вчений також звернув увагу на роль схильності до азарту в діяльності підприємств. 

Всі види ризиків непрогнозовані. За Кейнсом, «схильність до ризику» – специфічна 

риса підприємця 

Протягом 50-60-тих рр. ХХ ст. ризик став предметом міждисциплінарних досліджень 

і об’єктом вивчення багатьох конкретних наук: теорії ігор, ймовірності, прийняття 

рішень, логіки, військових, медичних, економічних, правових дисциплін.  

Виникла нова галузь знань – ризикологія як наука про економічний ризик [2; 16; 51]. 

У країнах з ринковою економікою в області ризикології почало проводиться багато 

теоретичних і прикладних досліджень. 

У період прискореного розвитку економіки західних країн (1950-1975 рр.) категорія 

економічного ризику дещо втратила свою практичну значущість. 

Г. Марковіц запропонував, а Р.Тобін узагальнив теоретичну концепцію й економіко-

математичну модель задачі обрання оптимальної структури портфеля фінансових 

активів. Р.Тобін довів, що вона не залежить від схильності інвестора до ризику. 

Оцінюючи вартість активів, вчені пов’язують її з поняттям ризику – невизначеністю 

щодо отримання доходу взагалі чи одержання в тому обсязі норми доходу від 

інвестицій, на який розраховує інвестор 

У 1952 р. Г. Марковіцем і В. Шарпом була запропонована сучасна теорія ризику. Ідея 

Г. Марковіца полягає в тому, що учасники фондового ринку керуються двома цілями: 

підвищенням рівня очікуваного доходу; зниженням рівня ризику або ступеня 

невизначеності цього доходу. Їх досягнення можливе тільки за умови створення 

ефективного інвестиційного портфеля, що можливий для даного фондового ринку в 

єдиному варіанті. Г. Марковіц запропонував вважати показниками рівня ризику 

відхилення очікуваного значення випадкової змінної (прибутку) від її середнього 

значення – варіацію та стандартне відхилення 

Вагомим внеском В. Шарпа у теорію ризиків був розподіл загального ризику на дві 

умовні частини: систематичний ризик як наслідок загальних економічних зрушень і 

специфічний ризик, як результат господарської діяльності окремого підприємства. 

В останній чверті ХХ ст. у зв’язку з уповільненням у більшості країни темпів 

економічного зростання проблеми врахування ризику, його оцінювання посіли чільне 

місце [14] 

 

За період свого нетривалого існування, ризик-менеджмент як наука 

пройшов ряд переосмислень та доробок (див. табл. 1.5) [29, с. 58].  
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Таблиця 1.5 – Етапи розвитку ризик-менеджменту [7] 

Періоди Етапи і їх особливості Важливі події 

1970-і рр. 

Мікроризик-менеджмент: управління 

ризиками відбувається на рівні 

окремих осіб (брокери, спеціалісти 

фінансових відділів) 

1973 р. – скасування Бреттон-Вудської 

системи фіксованих валютних курсів і 

публікація Блеком і Шоулзом формули 

оцінки вартості опціонів, що дало 

стимул-реакцію до кількісного виміру і 

управління валютними ризиками 

1980-і рр. 

1. Управління активами і пасивами на 

рівні казначейства 

2. Стратегічне управління активами і 

пасивами шляхом здійснення 

планування і контролю 

Кінець 1980-х рр. – створення 

концепції «вартість під ризиком» 

(VAR, Value-atRisk) – виражена в 

грошових одиницях оцінка величини, 

яку не перевищать очікувані протягом 

даного періоду часу втрати із заданою 

вірогідністю 

1990-і рр. 

1. Управління ринковим ризиком 

шляхом контролю ризику в рамках 

фінансового департаменту, поява 

функції «управління ризиками»  

2. Управління кредитним ризиком 

шляхом контролю ризику в рамках 

фінансового департаменту, розвиток 

функції «управління ризиками»  

3. Управління операційним ризиком 

шляхом проведення внутрішнього 

аудиту, вживання функції 

«управління ризиками» 

1996 р. – Міжнародна асоціація 

спеціалістів по управлінню ризиками 

почала діяльність в Нью-Йорку і 

Лондоні. 1997 р. – Risk Metrics Group 

(дочірня компанія J.p. Morgan) 

обнародувала спосіб розрахунку 

показника Credit VAR (аналог 

показника VAR у сфері кредиту) 

Початок 

ХХI ст. 

Ризик-менеджмент заснований на 

комплексному підході  

2002 р. – ухвалення закону 

Сарбейнса–Окслі про захист 

інвесторів за рахунок підвищення 

точності і надійності корпоративної 

інформації, що розкривається 

відповідно до законодавства про 

коштовні папери і в інших цілях. 

Створення Міжнародної професійної 

асоціації ризику-менеджерів (PRMIA) 

 

У таблиці наведено 4 етапи розвитку ризик-менеджменту:  

І етап – 1970-і рр. – мікроризик-менеджмент: управління ризиками 

відбувається на рівні окремих осіб (брокери, спеціалісти фінансових відділів); 

ІІ етап – 1980-і рр. – 1) управління активами і пасивами на рівні 

казначейства, 2) стратегічне управління активами і пасивами шляхом 

здійснення планування і контролю; 

ІІІ етап – 1990-і рр. – 1) управління ринковим ризиком шляхом контролю 

ризику в рамках фінансового департаменту, поява функції «управління 
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ризиками», 2) управління кредитним ризиком шляхом контролю ризику в 

рамках фінансового департаменту, розвиток функції «управління ризиками», 3) 

управління операційним ризиком шляхом проведення внутрішнього аудиту, 

вживання функції «управління ризиками»; 

VІ етап – 1990-і рр. – початок ХХI ст. – корпоративний ризик-

менеджмент ґрунтується на комплексному підході до управління ризиками, 

капіталом і оперативному управлінню активами і пасивами. 

Появу ризиків діяльності організацій пов’язано із численними факторами 

(чинниками), тобто умовами, що спричиняють невизначеність результатів при 

функціонуванні організацій. Більшість дослідників у своїх працях наводять 

шкалу пріоритетів факторів ризиків. Так, Д.А. Штефанич вважає, що 

неминучість ризику обумовлена свободою дій підприємця, орієнтацією 

діяльності на одержання високого прибутку, функціонуванням фірми у 

конкурентному середовищі [63]. В.В. Глушенко відокремлює природні джерела 

ризику, ненадійність елементів операцій і систем та людський фактор [18]. 

Питання про регульованість факторів має першочергове значення при 

управлінні ризиками для оцінки внутрішніх резервів і пошуку об’єктивних 

передумов [43]. Чинники впливу на ступінь підприємницького ризику наведено на 

рисунку 1.2. На рисунку зображено фактори впливу на ступінь підприємницького 

ризику, які класифіковано за джерелами їх виникнення, а саме: зовнішні та 

внутрішні фактори. Зовнішні фактори можуть бути прямого та непрямого впливу, 

тобто такі, що безпосередньо або опосередковано впливають на діяльність 

організації. До факторів прямого впливу належать: законотворча політика 

держави з регулювання господарської діяльності, непередбачені дії органів 

місцевого самоврядування та державної влади, податкова система, відносини з 

партнерами, конкуренція, рівень злочинності. До факторів непрямого впливу 

належать: політична ситуація, науково-технічний прогрес, економічна ситуація в 

країні та галузі, ринкова кон’юнктура, міжнародні події, кліматичні та геологічні 

умови. До факторів внутрішнього середовища належать: стан техніко-

технологічної бази, рівень організації виробничого процесу, стратегія розвитку, 
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тактичне й оперативне планування, забезпеченість ресурсами та ефективність їх 

використання, кість та конкурентоспроможність продукції (послуг), обсяг 

реалізації, продуктивність праці, система мотивації та оплати праці, витрати та 

рівень прибутковості організації. 

 

Рисунок 1.2 – Чинники впливу на ступінь підприємницького ризику [23] 

 

Вивчення факторів впливу на діяльність підприємства було б неповним 

без розгляду основних причин конкретних видів ризику (табл. 1.6). До 

основних причин ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю належать: 

політичний ризик, соціальний ризик, демографічний ризик, адміністративно-

законодавчий ризик, екологічний ризик, природно-кліматичний ризик, 

виробничий ризик, фінансовий ризик, комерційний ризик, інноваційний ризик, 

інформаційний ризик. 
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Таблиця 1.6 – Основні причини ризиків, пов’язаних з господарською 

діяльністю [23] 

Вид ризику Причини ризику 

Політичний ризик 
нестабільна політична ситуація в країні, її загострення; зміна 

політичного курсу 

Соціальний ризик 

зміна суспільних цінностей, відносин, традицій і поглядів, 

нівелювання ними; відсутність розвинутої соціальної інфраструктури; 

неефективна політика управління трудовими ресурсами; нестабільна 

ситуація на ринку робочої сили 

Адміністративно-

законодавчий 

ризик 

нестабільність податкового законодавства, що регламентує 

господарську діяльність; відсутність нормативно-правової бази 

ризикової діяльності; неправомірні та (або) непередбачені дії органів 

державної влади та місцевого самоврядування 

Демографічний 

ризик 

негативні зміни демографічної ситуації в країні (депопуляція, 

старіння населення, уповільнення темпів приросту населення). 

Екологічний 

ризик 
екологічна криза; забруднення оточуючого середовища. 

Природно-

кліматичний 

ризик 

несприятливі природно-кліматичні умови для здійснення 

підприємницької діяльності (зсуви ґрунту, посуха, землетрус) 

Виробничий 

ризик 

низький рівень організації виробничого процесу; низький ресурсний 

потенціал підприємства, його неефективне використання; 

незадовільна дисципліна постачання ресурсів, конфлікти з 

постачальниками; зниження цін на реалізовану продукцію, послуги 

через їх недостатню якість, несприятливі зміни у ринковій 

кон’юнктурі; зростання податків та інших відрахувань внаслідок 

зміни ставок оподаткування 

Фінансовий ризик 

невиконання власних фінансових зобов’язань перед інвестором, 

кредитором; неможливість партнера, позичальника виконати свої 

фінансові зобов’язання; інфляційні та дефляційні процеси; знецінення 

інвестиційно-фінансового портфеля підприємства (зниження 

процентів та дивідендів на цінні папери); неефективна політика 

формування фінансового портфеля 

Комерційний 

ризик 

порушення договірних зобов’язань (за строками, ціною, якістю) з 

боку ринкових партнерів; неплатоспроможність покупців; зниження 

обсягів реалізації внаслідок зменшення попиту або витіснення даного 

товару конкуруючими товарами (замінниками, впровадження 

обмежень на його продаж); втрата частки товару; погіршення якості 

товару в процесі зберігання чи транспортування, що веде до 

зниження його ціни; низький рівень маркетингу 

Інноваційний 

ризик 

проблеми, пов’язані з фінансуванням досліджень; отримання 

негативних результатів після проведення науково-дослідних робіт; 

недосягнення попередньо запланованих параметрів у процесі 

конструкторських і технологічних розробок інновацій; випередження 

отриманими результатами технічних, технологічних, фінансових 

можливостей підприємства 

Інформаційний 

ризик 

неефективність типу, обсягу, форми інформації; порушення (низький 

ступінь) захисту даних 
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Ступінь впливу усіх перелічених ризиків має різний вплив на діяльність 

організації. Одні ризики є зовнішніми, тобто пов’язані із діяльністю 

зовнішнього середовища організації, до них належать: політичний ризик; 

соціальний ризик; демографічний ризик; адміністративно-законодавчий ризик; 

екологічний ризик; природно-кліматичний ризик. Інші ризики належать до 

внутрішнього середовища функціонування організації, а саме: виробничий 

ризик; фінансовий ризик; комерційний ризик. Хоча, інноваційний та 

інформаційний ризики можуть належати як до внутрішнього так і до 

зовнішнього середовища функціонування організації. 

 

 

1.2 Дослідження існуючих підходів щодо якісного та кількісного аналізу 

ризиків 

 

 

Аналіз ризиків – процедури виявлення факторів ризиків та оцінки їхньої 

значимості – це аналіз імовірності того, що відбудуться визначені небажані 

події, які негативно вплинуть на досягнення цілей проекту. Аналіз ризиків 

включає оцінку ризиків та методів зниження ризиків або зменшення зв'язаних з 

ним несприятливих наслідків [17, с. 171]. У наукових працях наголошується на 

необхідності застосування системного підходу до аналізу ризиків, а саме: 

всебічне (наукове, технічне, технологічне, маркетингове, стратегічне) вивчення 

підприємства та середовища його функціонування як джерела ризику; аналіз 

зовнішніх і внутрішніх факторів ризику; побудову й аналіз ланцюжка розвитку 

подій за умов впливу конкретних факторів; визначення показників ступеня 

ризику; встановлення механізмів і моделей взаємозв’язку показників та 

факторів ризиків [53]. Якісний аналіз має на меті визначити чинники і зони 

ризику та провести ідентифікацію можливих ризиків. На думку В.В. 

Вітлінського, для цього виду аналізу характерними є два аспекти: перший 

аспект пов’язаний з необхідністю порівнювати очікувані позитивні 
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(сприятливі) результати з можливими економічними, соціальними 

несприятливими наслідками; другий – з виявленням впливу рішень, які 

приймаються в умовах невизначеності та конфліктності, на інтереси суб’єктів 

господарювання [11, с. 28]. 

Оцінка ризиків діяльності організації ґрунтується на певних методах, як 

правило їх поділяють на якісні та кількісні. Місце якісного та кількісного 

аналізу в процесі управління ризиками організації наведено на рисунку 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Місце якісного та кількісного аналізу в процесі управління 

ризиками організації 

 

Якісний аналіз ризиків включає в себе розстановку пріоритетів для 

ідентифікованих ризиків, результати якої використовуються згодом в ході 

кількісного аналізу ризиків або планування заходів реагування на ризики. 

Пріоритети ідентифікованих ризиків визначаються на підставі ймовірності їх 

виникнення, їх впливу на досягнення цілей проекту в разі виникнення цих ризиків, 

а також з урахуванням ряду інших факторів [60]. Переходити до кількісного 

аналізу має сенс, якщо [48]: є інструменти кількісного аналізу ризиків; кількісний 

аналіз коштує витрат часу і коштів, витрачених на нього; пріоритет проекту дуже 

високий або ж проект знаходиться в центрі уваги керівництва з інших причин; 

проект практично не допускає додаткових витрат і порушень розкладу проекту. 
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оцінювання 

ризику 

 Планування 

реакції на 

ризики 

 Моніторинг 

і контроль 

управління 

ризиками 
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Більш детально види та характеристику методів кількісного аналізу ризиків 

наведено у таблиці 1.7. 

 

Таблиця 1.7 – Види та характеристика методів кількісного аналізу 

ризиків* 

Назва Характеристика 

Статистичні 

методи 

статистичний метод оцінки ризику ґрунтується на принципі екстраполяції 

на майбутнє тенденцій зміни деякого досліджуваного показника за 

певний проміжок часу в минулому. В межах цього методу 

використовується безліч інструментів та підходів, серед них 

найпоширенішими є дисперсія, коефіцієнт варіації тощо 

Метод аналізу 

доцільності 

витрат 

полягає в ідентифікації потенційних зон ризику, у визначенні можливих 

перевитрат через: спочатку невірно оцінену вартість, зміни номенклатури 

товарів і послуг порівняно з проектними, відмінності в прогнозованій і 

досягнутій продуктивності праці, зміну планових норм витрат на 

відповідних етапах виробництва. Задача методу полягає в оцінці ризику 

втрати підприємством фінансової стійкості в результаті здійснення будь-

яких інвестиційних вкладень 

Метод 

експертних 

оцінок 

при використанні методу експертних оцінок створюється група з 

досвідчених працівників і спеціалістів підприємства, які оцінюють 

можливі ризики. Важливим є ретельний добір експертів, оскільки саме 

від точності і правильності їхньої оцінки залежить рішення про вибір того 

чи іншого заходу 

Розрахунково-

аналітичні 

методи 

засновані на використанні імовірнісних оцінок, отриманих за допомогою 

математичних інструментів 

Аналіз 

сценаріїв 

це методика аналізу ризику, яка розглядає чутливість реагування 

очікуваного прибутку до змін в ключових змінних величинах та 

можливий інтервал значень цих змінних 

Метод 

аналогій 

застосовується тоді, коли інші методи оцінки ризику неприйнятні з різних 

причин (відсутні фінансові, інформаційні, людські ресурси тощо). Як 

аналоги використовується база даних про ризики аналогічних 

підприємств, проектів (угод) або тенденцій, які мали місце в минулому і 

прогнозуються у майбутньому. База даних формується з різних джерел 

інформації (звіти підприємств, висновки консалтингових організацій, 

повідомлення в засобах масової інформації тощо) 

Нормативний 

метод 

заснований на використанні системи офіційно визнаних нормативів, 

обраних для оцінки ступеня ризику залежно від цілей аналізу (зазвичай 

оцінку ризику в рамках цього методу проводять на основі фінансових 

коефіцієнтів: ліквідності, заборгованості, автономії, маневреності, 

іммобілізації, покриття тощо) 

* сформовано за [17, с. 182–189; 24, с. 58, 63, 72, 87; 42, с. 151] 

 

Порівняльна характеристика основних методів кількісної оцінки ризиків 

наведено у таблиці 1.8.  
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Таблиця 1.8 – Порівняльна характеристика основних методів кількісної оцінки ризиків* 

Методи 

кількісної 

оцінки ризику 

Характеристика 

Умови 

застосування 
Оцінка 

Точність 

оцінки 
Витрати Переваги методу Недоліки методу 

1 2 3 4 5 6 7 

Статистичний 

метод 

Відомі дані про 

минулі періоди 

господарювання 

Абсолютна Середня Середні 

Найточніший і 

найбільш 

обґрунтований метод 

оцінки ризику за 

наявності 

статистичної 

інформації за 

великий проміжок 

часу 

Відносно невеликі 

витрати на 

проведення оцінки 

ризику 

Не може бути застосований в умовах різких 

різноспрямованих змін внутрішнього і 

зовнішнього середовища 

Орієнтований на констатацію існуючого  

Відсутність єдиного підходу до методики 

розрахунку коефіцієнта ризику 

Висока трудомісткість робіт 

При прогнозуванні на основі 

короткострокових оцінок досить великий 

ризик отримання помилкових даних 

Може бути застосований тільки за наявності 

досить великих і достовірних статистичних 

даних не менше, чим за 3–5 минулих періодів 

господарювання 

Не дозволяє детально врахувати усі чинники 

ризику 

Метод 

експертних 

оцінок 

Дефіцит 

інформації 
Відносна Невисока Значні 

Можливість оцінки 

тих видів ризику, 

імовірність генерації 

яких іншими 

методами оцінити 

неможливо 

Простота розрахунку 

Коло дійсно компетентних і об’єктивних 

експертів часто дуже обмежене 

Здобуті результати носять суб’єктивний 

характер, що зумовлює відсутність гарантій 

вірогідності отримання незалежної експертної 

оцінки 

Практично відсутня можливість детального 

обліку всіх факторів ризику 
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Продовження таблиці 1.8 

1 2 3 4 5 6 7 

Аналіз 

доцільності 

витрат 

Відомий баланс 

підприємства 
Абсолютна Середня Незначні 

Можливість пошуку 

шляхів зниження 

ризику через статтю 

витрат з 

максимальним 

ризиком 

Метод не прийнятний для оцінки ступеня 

будь-якого процесу (може застосовуватися 

лише для оцінки фінансової стійкості 

підприємства) 

Нормативний 

метод 

Відомі основні 

фінансові 

показники 

діяльності 

Відносна Невисока Незначні 

Простота та 

оперативність 

розрахунків 

Не враховується вплив окремих факторів 

ризику 

Аналітичний 

метод 

Наявність 

детальної 

інформації про 

проект чи вид 

діяльності 

Відносна Абсолютна Незначні 

Можливість 

проведення 

пофакторного 

аналізу параметрів, 

які впливають на 

ризик і виявлення 

подальших напрямів 

його зниження 

Не враховує впливу конкретних чинників 

ризику на зростання або зменшення міри 

ризику проекту в цілому 

Вимагає наявності детальних відомостей 

про проект або вид діяльності 

Практично відсутня можливість детального 

обліку усіх чинників ризику 

Метод аналогів 

Наявність 

аналогів і 

незмінність умов 

господарювання 

Середня Невисока Середні 

Простота 

Можна використати 

як засіб попередньої 

оцінки проектів 

Невеликі витрати на 

проведення 

Метод дає 

можливість 

здійснити детальний 

аналіз усіх ризиків 

Метод вимагає значних витрат часу на 

проведення повного комплексу досліджень 

Ігнорування чинника постійного розвитку 

будь-якого виду діяльності 

Обов’язковою умовою застосування цього 

методу є наявність аналогів, які не для усіх 

проектів можна підібрати 

Невисока точність оцінки 

* сформовано за [23, 24, 25] 
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Оцінка професійних ризиків на сучасних підприємствах проводиться за 

допомогою якісних, кількісних та комбінованих методів, яких налічується 

близько сотні [8]. 

Найбільш відомими та затребуваними на практиці як у світі, так і в 

Україні є такі: мозковий штурм, контрольні листи, метод Файн-Кінні, облік 

ризику (risk score), оцінка ризиків на основі матриці «ймовірність-збиток», 

аналіз дерева несправностей (FТА), аналіз дерева подій (ЕТА), аналіз причин та 

наслідків, аналіз «краватка-метелик», причинно-наслідковий аналіз, аналіз 

рівнів захисту (LOPA), метод побудови матриці наслідків і вірогідності, 

система Елмері, структуровані (частково структуровані) інтерв’ю, метод 

Національного науково дослідного інституту промислової безпеки та охорони 

праці (Україна), аналіз впливу «людського фактора» (HRA), аналіз прихованих 

дефектів (SA) і аналіз паразитних ланцюгів (SСА), метод Делфі, попередній 

аналіз небезпек (РНА), дослідження небезпеки та працездатності (HAZOP), 

структурований аналіз сценаріїв (SWIFT), аналіз першопричини (RCA), аналіз 

видів та наслідків відмов (FMEA), марковський аналіз, аналіз мереж Петрі, 

аналіз структурної схеми надійності (RBD) та інші.  

Порівняльний аналіз основних методів оцінки ризику наведено в таблиці 

1.9 [65, c. 29–32]. 

 

Таблиця 1.9 – Порівняльний аналіз методів оцінки ризику [65, c. 29–32] 

Методи оцінки 

ризиків 

Кількісна 

оцінка 

Якісна 

оцінка 

Простота 

розрахунків 

Доступність 

інформації 

Можливість 

оцінки в 

динаміці 

1 2 3 4 5 6 

Метод оцінок 

експертів 
+ + + + + 

Метод 

рейтингових 

оцінок 

– + + + + 

Статистичні 

методи оцінки 
+ + + + + 

Точка 

беззбитковості 
+ – + + – 

 



 26 

Продовження таблиці 1.9 

1 2 3 4 5 6 

Перевірка стійкості 

і встановлення 

порогових значень 

параметрів проекту 

+ – + + – 

Коригування 

параметрів проекту 
+ + + + – 

Метод дерева 

рішень 
+ + + – – 

Аналіз сценаріїв + + – – + 

Імітаційне 

моделювання 

(метод Монте-

Карло) 

+ – – + + 

Оцінка на основі 

аналізу фінансових 

показників 

+ + + + + 

 

Проведений аналіз методів оцінки ризиків дозволяє зробити наступні 

висновки, що жоден з наведених методів не є універсальним, і використання 

того чи іншого методу залежить від ситуації та потреб оцінки; кожен з 

наведених методів має певні обмеження, хоча поряд з тим, існує дуже багато 

методів оцінки ризиків, а отже, є широкий їх вибір здатний задовольнити 

вимоги. 

 

 

1.3 Ризик-менеджмент в системі управління організацією 

 

 

Ризик-менеджмент – це комплекс заходів, спрямований на мінімізацію 

можливих збитків, які може понести бізнес у зв’язку з настанням негативних 

подій [5]. Ризик-менеджмент – це свого роду «рання діагностика» проблем до 

виникнення «управлінської хвороби». 

Концептуалізація змісту категорії ризик-менеджмент та його виникнення 

наведено на рисунку 1.4. Наведені у літературі визначення сутності категорії 

ризик-менеджмент не існує єдиного підходу. Під ризик-менеджментом 
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науковці розуміють: засіб підвищення ефективності, координацію дій, 

управління наслідками, систему управління, комплекс управлінських дій та 

галузь знань.  

Склaдoвoю менеджменту підприємствa є пoлітикa упрaвління ризикoм. 

Пoлітикa упрaвління ризикoм – сукупність фoрм, метoдів, прийoмів і спoсoбів 

упрaвління ризикoм, метoю яких є зниження зaгрoзи прийняття непрaвильних 

рішень тa зменшення пoтенційнo негaтивних нaслідків [32, с.177].  

 

Рисунок 1.4 – Концептуалізація змісту категорії ризик-менеджмент та його 

виникнення [38, с. 10] 

 

Теорія і практика управління ризиком виробили ряд правил, на підставі 

яких здійснюється вибір того чи іншого прийому управління ризиком і варіанти 

рішень [68]: максимум виграшу; оптимальне поєднання виграшу і величини 

ризику; оптимальна ймовірність результату. 

У ризик-менеджменті, виокремлюють систему засад та правил [12, 13, 49] 

на підставі яких слід приймати рішення: недоцільно ризикувати більше, ніж це 
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дозволяє власний капітал; завжди необхідно обдумати можливі наслідки 

ризику; рішення про реалізацію проекту приймаються лише за відсутності 

сумніву; недоцільно ризикувати більшим заради меншого; за наявності сумніву 

проект відхиляється; помилковою є думка про те, що існує лише одне рішення, 

- можливо, що є і інші варіанти [64]. 

Спрощена схема управління ризиками представлена на рисунку 1.5.  

 

Рисунок 1.5 – Спрощена схема управління ризиками [20] 

 

Наведена схема включає декілька етапів, а саме: виявлення, класифікація 

та опис ризику ризиків; оцінку ризиків, що включає вибір якісної або кількісної 

оцінки ризиків; вибір методів управління ризиком; зміну вибраних методів та 

оцінку ризику. 

Для організації системи управління ризиками Комітетом спонсорських 

організацій Комісії Тредвея була розроблена методологія «Управління 

ризиками організації. Інтегрована модель» (COSO ERM), яка стала своєрідним 

розвитком загального документа COSO. Даний документ рекомендовано 

використовувати як з метою вирішення завдань з внутрішнього контролю, так і 

для переходу до більш широкого процесу управління ризиками [28, с.71]. 

Виявлення, класифікація та 

опис ризику 

Оцінка ризику 

Якісна і 

кількісна 

оценка ризиків Вибір методів 

управління ризиком 

Зміна вибраних 

методів 

Оцінка результатів 
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У рамках системного підходу до управління фінансовими ризиками, який 

лежить в основі COSO ERM (рис. 1.6), передбачається безперервний аналіз 

ризиків на підприємстві і виділяються компоненти процесу управління 

ризиками підприємства [28, с.72]. 

 

Рисунок 1.6 – Мoдель упрaвління ризикaми діяльнoсті підприємства  

* доповнено автором за [10, с. 287] 

 

Формулювання цілей 

Підбір групи експертів 

Відбір і аналіз інформації 

стосовно ризиків 

Пропозиції можливих 

варіантів 

рішення 

Аналіз ризиків 

діяльності 

Кількісний аналіз 

ризиків 

Якісний аналіз 

ризиків 

- ідентифікація ризиків;  

- прогнозування можливих 

факторів ризику;  

- планування діяльності з 

врахуванням факторів ризику;  

- вплив прийнятих рішень на 

діяльність партнерів 

підприємства 

- розрахунок базового варіанту 

можливого прийняття 

рішення;  

- відбір методів для оцінки 

рівня ризиків;  

- відбір варіантів рішень;  

- оцінка рівня ризику;  

- прогноз розвитку системи 

Прийняття рішень 

Реалізація рішень 

Планування 

Організація 

Мотивація 

Координація  

Контроль 

Контроль 
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Основною метою опису ризиків є докладний опис виявлених ризиків у 

форматі, що дозволяє провести їх подальшу оцінку. Можливу структуру опису 

ризику наведено у таблиці 1.10. 

 

Таблиця 1.10 – Структура опису ризику [58, с. 7] 

Складова Характеристика 

1. Найменування 

ризику 
Наведення найменування ризику 

2. Сфера ризику Опис подій, розмір, тип, кількість і сфери впливу 

3. Тип ризику 
Стратегічний, операційний, фінансовий, знання / інформація, 

регулятивний 

4. Зацікавлені 

особи 
Зацікавлені особи та їх очікування 

5. Кількісний 

вираз ризику 
Значення наслідків і ймовірність 

6. Прийнятність 

ризику 

Можливі збитки і їх фінансове значення 

Ціна ризику 

Імовірність і розмір можливих збитків / прибутку 

Цілі контролю над ризиком і бажаний рівень виконання поставлених 

завдань 

7. Управління 

ризиком і 

механізми 

контролю 

Діючі методи / практика управління ризиком 

Рівень надійності існуючої програми контролю над ризиком 

Існуючі відповіді / протоколи обліку та аналізу контролю над 

ризиком 

8. Можливості 

для покращення 
Рекомендації щодо зниження ризику 

9. Стратегічні та 

управлінські 

зміни 

Визначення ступеня відповідальності (функції) за розробку і 

впровадження стратегії / управління ризиком 

 

Вимірювання ризику може бути,як якісним так і кількісним. Більш 

детально дослідження існуючих підходів щодо якісного та кількісного аналізу 

ризиків наведено у підрозділі 1.2, тому, на нашу думку, не доцільно зупинятися 

на цьому питанні. 

Наслідки з точки зору загроз і можливостей можуть бути виміряні як 

високі, середні і низькі (табл. 1.11).  

Як наведено у таблиці наслідки з точки зору загроз і можливостей можуть 

бути високі, середні та низькі, а характеризуються фінансовою складовою, 

силою впливу на стратегічний розвиток і діяльність організації і рівнем 

стурбованості зацікавлених осіб. 
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Таблиця 1.11 – Наслідки з точки зору загроз і можливостей [58, с. 8] 

Ймовірність Характеристика 

Високий 

Фінансові наслідки не перевищать $ Х 

Істотний вплив на стратегічний розвиток і діяльність організації 

Істотна стурбованість зацікавлених осіб 

Середній 

Фінансові наслідки знаходяться в межах $ Х і $ У 

Помірний вплив на стратегічний розвиток і діяльність організації 

Помірна стурбованість зацікавлених осіб 

Низький 

Фінансові наслідки нижче $ У 

Слабкий вплив на стратегічний розвиток і діяльність організації 

Слабка стурбованість зацікавлених осіб 

 

Аналогічно може бути оцінена імовірність, яка може бути високою, 

середньою і низькою, однак, ймовірність події (загрози) та ймовірність події 

(можливості) описово буде різнитися від наслідків з точки зору загроз і 

можливостей.  

Імовірність події (загрози) наведено у таблиці 1.12. 

 

Таблиця 1.12 – Імовірність події (загрози) [58, с. 8] 

Оцінка 

ймовірності 
Опис Індикатори 

Висока 

(ймовірно) 

Імовірність настання щороку або 

ймовірність настання події більше 

ніж 25% 

Потенційна можливість того, що 

подія настане кілька разів 

протягом певного періоду часу 

(наприклад, 10 років). 

Подія сталася нещодавно 

Середня 

(можливо) 

Існує ймовірність настання події 

протягом 10 років або ймовірність 

настання менше ніж 25% 

Подія може відбутися кілька разів 

протягом певного періоду часу. 

Складно контролювати в силу 

впливу зовнішніх факторів. 

Існує історія настання події 

Низька 

(віддалено) 

Практично відсутня ймовірність 

настання події протягом 10 років або 

ймовірність настання менше ніж 2% 

Подія не було між ними. 

Імовірність настання події мала 

 

Імовірність події (можливості) наведено у таблиці 1.13. 

Приклади представлені в таблицях 1.11 – 1.13 різні організації 

застосовують різні методи вимірювання наслідків і ймовірностей подій. Однак, 

розподіл оцінок ймовірності збігається (висока (ймовірно); середня (можливо); 

низька (віддалено)). 
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Таблиця 1.13 – Імовірність події (можливості) [58, с. 9] 

Оцінка 

ймовірності 
Опис Індикатори 

Висока 

(ймовірно) 

Позитивні результати, ймовірно, 

настануть протягом року або 

ймовірність позитивного 

результату вище ніж 75% 

Чітка і визначена можливість, наступ 

результату можливо в 

короткостроковий період при 

використанні існуючих бізнес процесів 

Середня 

(можливо) 

Можливі позитивні результати 

протягом року з імовірністю 

настання 25% - 75% 

Можливості досяжні при планомірному 

і чіткому керівництві. Додаткові 

можливості, які випливають з існуючих 

планів 

Низька 

(віддалено) 

Позитивні результати, може бути, 

настануть незабаром або 

ймовірність настання позитивних 

результатів менше ніж 25%. 

Ймовірні можливості, які вимагають 

додаткових досліджень. Можливості, 

які мало вірогідні точки зору існуючого 

менеджменту 

 

Впровадженню комплексного ризик-менеджменту сприяє використання 

низки професійних та міжнародних стандартів. 

Положення, які містяться в міжнародних стандартах, дають змістовну та 

якісну інформацію щодо певних груп ризиків, ризик-менеджменту, що  інколи 

має фрагментарний або суперечливий характер (табл. 1.14) [26, с. 71]. 

 

Таблиця 1.14 – Характеристика базовых составляющих системы 

управления риском [26, с. 72] 

Базові складові Характеристика 

1 2 

Планування 

а) науково обґрунтоване визначення можливості настання ризикової 

події в результаті яких-небудь дій або бездіяльності 

б) визначення сили ризику і характеру впливу ризику на 

підприємницьку структуру і вид діяльності, яким вона займається 

в) визначення масштабів можливих втрат 

г) визначення можливості використання ризику для зміцнення 

конкурентних позицій, а також інструментів або умов для цього 

Організація 

а) визначення структурного підрозділу фірми, яке буде виступати в 

якості ведучого і нести відповідальність за результати роботи з даним 

ризиком або ризиками 

б) визначення основного переліку функцій і завдань для даного 

структурного підрозділу 
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Продовження таблиці 1.14 

1 2 

Координація 

а) узгодження сил і засобів різних структурних підрозділів 

б) узгодження роботи окремих виконавців 

в) визначення джерел отримання інформації та організація обміну нею 

між структурними підрозділами 

Мотивація 
а) формування спонукальних мотивів для забезпечення ефективної 

роботи персоналу з ризиком або його наслідками 

Контроль 

а) визначення проміжних етапів роботи по 

б) управління ризиком 

в) визначення результатів роботи і зіставлення їх з плановими 

показниками 

г) коригуючий управлінський вплив 

д) внесення змін до плану роботи 

 

Положення, які містяться в міжнародних стандартах, дають змістовну та 

якісну інформацію щодо певних груп ризиків, ризик-менеджменту, що інколи 

має фрагментарний або суперечливий характер (табл. 1.15). 

 

Таблиця 1.15 – Міжнародні стандарти з ризик-менеджменту [57, с. 72; 44] 

Стандарт Сутність стандарту 

1 2 

ISO 31000:2018 

Управління ризиками  

Принципи та 

рекомендації 

Основний стандарт з ризик-менеджменту. Містить принципи та 

загальні вказівки з виявлення ризиків та ефективного управління 

ними. Даний стандарт дає загальне розуміння того, як розробити, 

впровадити і підтримувати ефективну систему управління 

ризиками в рамках галузі, підприємства тощо 

BASEL II та BASEL IIІ 

Містить критерії регулювання банківської діяльності, метою 

яких є підвищення якості управління ризиками в банківській 

справі, що в свою чергу має зміцнити стабільність фінансової 

системи в цілому. Він наказує обов’язкове управління ризиками 

і вимагає поліпшити забезпеченість власним капіталом. За 

допомогою спеціальних рейтингів фінансові установи оцінюють 

кредитні ризики позичальників 

COSO ERM – 

Integrated Framework 

Містить рекомендації менеджменту з питань оцінки, опису та 

вдосконалення систем внутрішнього аудиту, представлена 

загальна модель внутрішнього аудиту, в порівнянні з якою 

компанії і організації можуть оцінити власні системи управління 

Австралійсько-

новозеландський 

стандарт з ризик-

менеджменту AS/NZS 

4360:2004 

Стандарт загальний і вимагає адаптації до того чи іншого 

підприємства. Стандарт відповідає глобальній потребі у 

загальних настановах із застосування управління ризиками на 

підприємствах всіх розмірів як приватних, так і державних. Дає 

змогу керівникам проектів та підприємств отримати інформацію 

щодо специфіки конкретних етапів ризик-менеджменту та 

побудувати в проекті ефективну систему управління ризиками 
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Продовження таблиці 1.15 

1 2 

IRM, AIRMIC і 

ALARM  

(FERMA RMS) 

Ризик-менеджмент розглядається як центральна складова 

стратегічного управління підприємством, завданням якої є 

ідентифікація ризиків та управління ними. Містить рекомендації 

для створення системи управління ризиками на підприємстві 

Стандарт з ризик-

менеджменту 

Федерації 

європейських 

асоціацій ризик-

менеджменту 

(FERMA) 

Ризик-менеджмент розглядається як центральна складова 

стратегічного управління підприємством та (або) проектами, 

завданням якої є ідентифікація ризиків та управління ними. 

Документ містить основні визначення, пояснює внутрішні 

та зовнішні фактори ризику, процеси управління ризиками, 

методологію та технологію оцінки ризиків, а також загальні 

обов’язки ризик менеджера. Містить рекомендації для створення 

системи управління ризиками на підприємстві 

Південноафриканський 

стандарт «KING II» 

Представляє собою збірник типових рішень у практиці 

менеджменту, постійно поповнюється і є посібником для 

навчання ризик-менеджерів. У даному стандарті доступно 

виражаються ідеологія процесу і бажані стадії 

Комплексні основи 

ризик-менеджменту в 

межах усієї компанії 

(COSO), США 

Містить рекомендації менеджменту з питань оцінки, опису та 

вдосконалення систем внутрішнього аудиту, представлена 

загальна модель внутрішнього аудиту, в порівнянні з якою 

компанії і організації можуть оцінити власні системи управління. 

Цей документ описує концептуальні основи управління 

ризиками підприємств, в якому міститься детальна інформація та 

рекомендації стосовно створення корпоративної системи ризик-

менеджменту в рамках підприємства 

 

Головними інструментами ризик-менеджменту в охороні здоров'я є 

модулі структурних стандартів якості медичної допомоги, протоколи ведення 

хворих, а також моделі кінцевих результатів праці [30].  

В Україні існує база стандартів медичної допомоги в Україні (База СМД), 

до якої входять документи у вигляді дворівневої структури [4]: 

І рівень – Наказ МОЗ України, що затверджує даний документ. 

ІІ рівень – додаток (додатки) до Наказу, які містять затверджені 

стандарти, протоколи, нормативи та ін. у вигляді загального документу. 

Постійно відбувається поповнення бази стандартів медичної допомоги в 

Україні новими документами. Нові щоквартальні редакції бази стандартів 

медичної допомоги в Україні розміщуються на сайті ДП «Державний 

експертний центр МОЗ України» [22]. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

В основі ризику лежать імовірнісна природа ринкової діяльності і 

невизначеність ситуації. Ризик супроводжує всі процеси, що відбуваються в 

організації, тому її діяльність здійснюється в умовах невизначеності. В 

економічні літературі існують різні погляди щодо поняття «ризик», найчастіше 

його трактують як: можливість втрати або виникнення збитків, результат 

впливу загроз, можливість небезпеки, існування невизначеності. 

До основних причин ризиків, пов’язаних з господарською діяльністю 

належать: політичний ризик, соціальний ризик, демографічний ризик, 

адміністративно-законодавчий ризик, екологічний ризик, природно-

кліматичний ризик, виробничий ризик, фінансовий ризик, комерційний ризик, 

інноваційний ризик, інформаційний ризик. 

Важливим питанням при управлінні ризиками є оцінка, що дозволяє 

виявити фактори їх виникнення та оцінити значимість кожного з них. Оцінка 

професійних ризиків на сучасних підприємствах проводиться за допомогою 

якісних, кількісних та комбінованих методів, яких налічується близько сотні. 

Проведений аналіз методів оцінки ризиків дозволяє зробити висновки, що 

жоден з наведених методів не є універсальним, і використання того чи іншого 

методу залежить від ситуації та потреб оцінки. 

У підрозділі 1.3 наведено дослідження ризик-менеджменту в системі 

управління організацією. Наведені у літературі визначення сутності категорії 

ризик-менеджмент не існує єдиного підходу. Під ризик-менеджментом 

науковці розуміють: засіб підвищення ефективності, координацію дій, 

управління наслідками, систему управління, комплекс управлінських дій та 

галузь знань. Управління ризиками в організації включає декілька етапів, а 

саме: виявлення, класифікація та опис ризику ризиків; оцінку ризиків, що 

включає вибір якісної або кількісної оцінки ризиків; вибір методів управління 

ризиком; зміну вибраних методів та оцінку ризику. 
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Головними інструментами ризик-менеджменту в охороні здоров'я є 

модулі структурних стандартів якості медичної допомоги, протоколи ведення 

хворих, а також моделі кінцевих результатів праці. В Україні існує база 

стандартів медичної допомоги в Україні. 
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2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ДІАГНОСТИКА 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ КП «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

2.1 Характеристика діяльності КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

 

 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради є правонаступником усього майна, всіх прав та 

обов’язків Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної 

допомоги №2, створеного рішенням Хмельницької міської ради від 20.07.2019 

року № 78 «Про створення Хмельницьких міських центрів первинної медико-

санітарної допомоги №1, №2». Відповідно до Рішення IX сесії Хмельницької 

міської ради № 29 від 27.12.2017 року «Про припинення Хмельницьких міських 

центрів первинної медико-санітарної допомоги №1, №2 шляхом перетворення в 

комунальні підприємства», було вирішено припинити діяльність 

Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги № 2 

шляхом перетворення в комунальне підприємство. 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради розташоване за адресою: Хмельницька обл., 

місто Хмельницький, вул. Подільська, 54. 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської рад є закладом охорони здоров’я – комунальним 

некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу 

населенню міста, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання 

громадського здоров’я. 

Основною метою діяльності КП «Хмельницький міський центр первинної 
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медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради є: 

а) забезпечення організації кваліфікованої первинної лікувально-

профілактичної допомоги населенню міста; 

б) проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення 

захворювань; 

в) надання прикріпленому за сімейно-територіальним принципом та за 

укладеними деклараціями населенню кваліфікованої первинної лікувально-

профілактичної допомоги;  

г) здійснення моніторингу за станом здоров’я; 

д) забезпечення дотримання прав і обов’язків пацієнтів; 

е) проведення профілактичних щеплень; 

ж) направлення пацієнтів на отримання вторинної, третинної медичної 

допомоги та санаторно-курортного лікування. 

Первинна медична допомога надається пацієнтам в амбулаторіях КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської рад і на дому сімейними лікарями, терапевтами та 

педіатрами. Амбулаторії загальної практики розташовані за адресам: АЗПСМ 

№ 1 – вул. Подільська, 54; АЗПСМ № 2 – вул. Подільська, 54; АЗПСМ № 3 – 

вул. Курчатова, 1; АЗПСМ № 4 – вул. Залізняка, 14; АЗПСМ № 5 – вул. 

Залізняка. 34/1; АЗПСМ № 6 – проспект Миру, 61; АЗПСМ № 7 – проспект 

Миру, 61; АЗПСМ № 8 – вул. Зарічанська, 30; АЗПСМ № 9 – вул. Кам’янецька, 

76, (тимчасово вул. Подільська. 54); АЗПСМ № 10 – вул. Зарічанська, 4; 

АЗПСМ № 11 – вул. Філатова,4; АЗПСМ № 12 – вул. Подільська, 171/1 

(тимчасово вул. Подільська. 54). 

Загальні досягнення КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2018 році 

полягали у: проведені роботи по облаштуванню місць перебування пацієнтів: 

встановлено ресепшен в амбулаторіях № 8, № 3, № 10, придбано телевізори на 

суму 75,5 тис. грн.,  придбано пеленальні столики та лавки для пацієнтів, які 
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перебувають в коридорах амбулаторій на суму 77,8 тис. грн.; проведено 

рекламно – агітаційну роботу з населенням щодо підписання декларацій з 

лікарями закладу: виготовлено інформаційні плакати,  встановлено білборди та 

сіті-лайти, відкрито сотінку в соціальних мережах; облаштовано робочі місця 

для медичного персоналу:  проведено поточні ремонти приміщень амбулаторій 

на загальну суму 229,9 тис.грн.,  придбано комп’ютерне обладнання на суму 

736,6 тис.грн., придбано медичне обладнання на суму 466,7 тис.грн.; придбано 

медичні та офісні меблі на суму  205,8 тис. грн.; здійснено капітальні ремонти 

приміщень амбулаторії № 8 по вул. Зарічанській, 30 на суму 419,2 тис.грн. та 

капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 3 по вул. Курчатова, 1 на суму 

289,7 тис. грн. 

Загальні досягнення КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2019 році 

полягали у: здобутті вищої акредитаційної категорії; збільшенні кількості 

укладених декларацій до 94%; покращенні матеріально-технічної база 

закладу;відкритті після ремонту АЗП – СМ №12, вул. Подільська, 173/1. 

Загальну структуру КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

наведено у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Аналіз структури КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017-2019 роки 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

Амбулаторій ЗПСМ:  
абс. число на 10 тис. нас.,  
у т. ч. на основній базі 

 
12 
0,8 

 
12 
0,8 

 
12 
0,8 

Кількість амбулаторій у 
містах/смт – абс. число 

12 
0,8 

12 
0,8 

12 
0,8 

 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 
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№2» Хмельницької міської ради обслуговує населення території – 154538 осіб. 

Більш детально аналіз обслуговування населення за демографічною складовою 

наведено у таблиці 2.2.  

 

Таблиця 2.2 – Аналіз обслуговування населення КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради за демографічною складовою протягом 2017-2019 років 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

1 2 3 7 

Населення всього, з них 150382 150382 154538 

дитячого віком 0 – 17 років 
життя, у т.ч. 
0 – 1 року 
0 – 14 років 
15 – 17 років 
0-5 років 
6-17 років 
18-39 років 
40-64 років 
Старші 65 років  

 
30771 
1951 
26838 
3933 

дані відсутні 
дані відсутні 
дані відсутні 
дані відсутні 
дані відсутні 

 
30771 
1691 
26655 
4116 
14022 
16749 
37430 
48350 
33831 

 
32346 
1691 
28230 
4116 
11304 
21192 
47477 
49967 
24598 

Жіночого населення: абс. 
число – % від всього, у т.ч.: 
жінок фертильного віку: абс. 
число – % від жіночого 

81027 
53,9% 

42139(15-49) 
52% 

81027 
53,9% 

42139(15-49) 
52% 

83451 
54% 

42418 
51% 

Обслуговується сімейними 
лікарями: абс. число  
% від всього, у т.ч.:  
дитячого населення: абс. число  
% від дитячого 
міського населення: абс. число  
% від міського 

 
120441 
80,09% 

830 
2,7 

120441 
80,09% 

 
120441 
80,09% 

830 
2,7 

120441 
80,09% 

 
120952  
78,3% 
1240 
4% 

120952 
78,3% 

Народжуваність: абс. число  
на 1000 

1630 
52,97 

1691 
54,95 

1582 
48,9 

Загальна смертність: абс. число    
на 1000 

1042 
6,93 

1191 
9,95 

1166 
9,54 

Структура загальної смертності 
по рангу від більшого до 
меншого абс. число та % 

С.С.З. - 457 - 44.2% 
ЦВЗ - 248 - 24% 
Онкологія -171-

16,5% 
Органів травлення-

44-4,2% 
Травми і нещасні 
випадки - 31 - 3% 

С.С.З. - 444 - 37,3% 
ЦВЗ - 298 - 25% 
Онкологія - 246-

20,6% 
Органів травлення - 

40-3,4% 
Травми і нещасні 

випадки - 27 - 2,3% 

С.С.З. - 471 - 40,4% 
ЦВЗ - 294 - 25,2% 
Онкологія - 191 - 

16,4% 
Органів травлення - 

34 - 3% 
Пневмонія - 20 - 

1,7% 
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Продовження таблиці 2.2 

1 2 3 7 

Структура смертності в 
працездатному віці 
по рангу від більшого до 
меншого абс. число та % 

Онкологія - 46 - 
29% 

С.С.З. - 30 - 19,1% 
Органів травлення - 

22 - 14,0 
Травми і нещасні 

випадки - 13 - 8,3% 

Онкологія - 67 - 
31,6% 

С.С.З. - 31 - 14,6% 
органів травлення - 

19 - 9% 
травми і нещасні 

випадки - 13 - 6,1% 

Онкологія - 39 - 
22% 

С.С.З. - 35 - 18,2% 
органів травлення - 

15 - 8,3% 
Отруєння 10 - 5,5% 

травми - 9 - 5% 

Дитяча смертність 0-5 років: 

абс.число – на 100 тисяч дітей 

відп. віку 

7 

22,7 
0 0 

Дитяча смертність 0-18 років: 

абс. – на 100 тисяч дітей 

3350 

222 

1 

0,32 
0 

Первинна інвалідність: абс. 

число – на 10 тис. нас. 

323/128 

27/10,7 

16 

1,3 

14 

1,5 

Загальна дитяча інвалідність: 

абс. число – на 10 т. н. 

649 

211 

726 

235 

664 

1,1 

Первинна дитяча інвалідність: 

абс. число – на 10 т. н. 

77 

25,0 

72 

23,3 

76 

23,5 

 

У таблиці 2.2 наведено дані, щодо кількості населення, яке обслуговує П 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради, розподіл за віковою структурою пацієнтів, що не 

досягли 18 річного віку та старших пацієнтів (дані наведено за 2018 та 2019 

роки), кількість пацієнтів що обслуговуються сімейними лікарями, дані щодо 

народжуваності та смертності, а також структуру загальної смертності тощо. 

Загальна структура населення зображена на рисунку 2.1.  

Динаміка населення, що обслуговує КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради с 

кожним роком зростає, і становить у 2017 році – 150382 чол., у 2018 році – 

150382 та у 2019 році – 154538 чоловік. Значно зросла кількість населення 

дитячого віку у 2019 році в порівнянні з 2018 та 2017 роками 30771 чоловік до 

32346 чоловік, найбільше відбулося зростання у категорії 0 – 14 років з 1951 

чоловік у 2017 році до 28230 чоловік у 2019 році. 

Структура розподілу пацієнтів дитячого віку КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 
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за 2017-2019 роки наведено на рисунку 2.2. 

150382 150382

154538

148000

149000

150000

151000

152000

153000

154000

155000

2017 2018 2019

Населення всього

 

Рисунок 2.1 – Структура населення, що обслуговує КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

за 2017-2019 роки, чоловік 
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Рисунок 2.2 – Структура розподілу пацієнтів дитячого віку КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради за 2017-2019 роки, чоловік 

 

Жіноче населення, що обслуговує КП «Хмельницький міський центр 
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первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

становить у 2017 році – 81027 чоловік або 53,9% від загального обсягу 

пацієнтів, 2018 році – 81027 чоловік або 53,9% від загального обсягу пацієнтів 

та у 2019 році – 83451 чоловік або 54,0% від загального обсягу пацієнтів. 

Аналіз надання медичної допомоги КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017-2019 роки наведено у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Надання медичної допомоги КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

за 2017-2019 роки 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

1 2 3 7 

Заключено декларацій – всього  

% від всього прикріпленого 

населення 

дані відсутні дані відсутні 

 

145002 

94% 

Середня кількість населення 

(абс. число) на 1 лікаря 

сімейного 

терапевта  

педіатра  

 

 

2200 

1100 

800 

 

 

1183 

1403 

734 

 

 

1470 

1619 

846 

Відвідувань всього  

абс. число 

на 1 посаду лікаря 

 

747786 

59,82 

 

748905 

7065 

 

696694 

6111 

Ліжок денного стаціонару: 

 абс. число  

на 10 тис. нас. 

 

11 

0,73% 

 

19 

1,26% 

 

19 

1,23% 

Проліковано у денному 

стаціонарі: абс. число  

на 10 тис. нас. 

 

812 

53,8 

 

1372 

91,2 

 

1343 

86,9 

Проліковано у стаціонарах і 

вдома: абс. число  

на 10 тис. нас. 

 

5532 

367,86 

 

5568 

370,26 

 

5398 

349,3 

У т. ч. паліативна допомога: 

абс. число  

на 10 тис. нас. 

 

58 

4,87 

 

316 

21,01 

 

289 

18,7 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 7 

Хворих на ГХ всього:  

абс. числа  

на 1000  

 

43783 

366,04 

 

46733 

390,7 

 

45763 

374,5 

Хворих на ГХ вперше:  

абс. числа  

на 1000 

 

2678 

22,4 

 

2245 

18,8 

 

2633 

21,6 

Хворих на гострий інфаркт 

міокарду: абс.  

на 1000 

 

187 

1,56 

 

239 

1,9 

 

220 

1,8 

Хворих на інсульти: абс. число  

на 1000 

440 

3,68 

500 

4,18 

358 

2,9 

 

Дані по кількості заключних декларацій у 2017 та 2018 років відсутня, а у 

2019 році 145002 декларацій або 94%. 

Середня кількість населення (абс. число) на 1 лікаря КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради за 2018 та 2019 роки наведено на рисунку 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Структура середньої кількості населення (абс. число) на 1 лікаря 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради за 2018 та 2019 роки, чоловік 
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Відвідувань пацієнтами та кількість пролікованих у денному стаціонарі 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки наведено на рисунку 2.4 та 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Відвідувань пацієнтами КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017-2019 роки, чоловік 
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Рисунок 2.5 – Проліковано у денному стаціонарі КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

за 2017-2019 роки, чоловік 
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Відвідувань пацієнтами КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2018 році 

складає 747786 осіб або 7065 осіб, у 2018 році складає 748905 осіб або 7065 осіб 

на 1 посаду лікаря та у 2019 році – 696694 осіб або 59,82 осіб на 1 посаду 

лікаря. Кількість ліжок денного стаціонару становить 11 у 2018 році або 0,73%, 

19 у 2018 та 2019 роках. На 10000 населення становить у 2018 році – 1,26% та у 

2019 році – 1,23% (рис. 2.4).  

Проліковано у денному стаціонарі у 2017 році – 812 чоловіка або 53,8%, у 

2018 році – 1372 чоловіка або 91,2% та у 2019 році – 1343 чоловік або 86,9%, у 

томи числі надана паліативна допомога у 2017 році – 58 осіб або 4,87%, у 2018 

році – 316 осіб або 21,01% та у 2019 році – 289 осіб або 18,7%.  

Проліковано у стаціонарах вдома у 2017 році – 5532 чоловіка або 367,86 

на 10000 населення, у 2018 році – 5568 чоловіка або 370,26  на 10000 населення 

та у 2019 році – 5398 чоловіка або 349,3 на 10000 населення. 

Хворих на гіпертонічну хворобу вдома у 2017 році – 43783 чоловіка або 

366,04 на 10000 населення, у 2018 році – 46733 чоловіка або 390,7 на 10000 

населення та у 2019 році – 45763 чоловіка або 374,5 на 10000 населення. У тому 

числі хворих на гіпертонічну хворобу вперше у 2017 році – 2678 чоловіка або 

22,4 на 10000 населення, у 2018 році – 2245 чоловіка або 18,8 на 10000 

населення та у 2019 році – 2633 чоловіка або 21,6 на 10000 населення.  

Хворих на гострий інфаркт міокарду у 2017 році – 187 чоловіка або 1,56 

на 10000 населення, у 2018 році – 239 чоловіка або 1,9 на 10000 населення та у 

2019 році – 220 чоловіка або 1,8 на 10000 населення. Хворих на інсульти у 2017 

році – 440 чоловіка або 3,68 на 10000 населення, у 2018 році – 500 чоловіка або 

4,18 на 10000 населення та у 2019 році – 358 чоловіка або 2,9 на 10000 

населення. 

Профілактична робота, що проводиться КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

за 2017-2019 роки наведено у таблиці 2.4. 

Загальна кількість осіб, що проходять профілактичний огляд у 2017 році 
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складає – 86120 чоловік або 720 осіб на 1000 населення, у 2018 році – 86551 

чоловік або 722 особи на 1000 населення, у 2018 році – 91002 чоловік або 724 

особи на 1000 населення.  

 

Таблиця 2.4 – Профілактична робота, що проводиться КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

ФПО 
на 1000 населення 

86120 
720 

86551 
722 

91002 
724 

Туберкулінодіагностика 
закуплено туберкуліну: тис. грн.  
% від потреби 
проведено проб: абс. число  
% від підлягаючих 

 
325,89 
80% 

15777 
63,1% 

 
251,73 
70% 
6413 

70,0% 

 
130,3 
100%  
2203  

106,0% 

ОПО жіночого населення 
%  

0 
53100 
80,5% 

54403 
80,4% 

Занедбаність по локалізаціям 
занедбані – % 
всі локалізації, у т.ч. раки 

49 
10,4% 

51 
10,1% 

50 
9,7% 

всіх візуальних локалізацій,  
з них рак 

4 
2,06% 

10 
19,6% 

9 
18% 

молочної залози 1 – 0,5% 5-9,8% 6 – 12% 

шкіри 1 – 0,5% 1-1,9% 0 

порожнини рота 0 0 1 – 2% 

зовнішніх статевих органів 1 – 0,5% 1-1,9% 0 

Скринінг на цукровий діабет:  
проведено глюкометрій абс. 
число  
у % до дорослого населення 

 
 

2150 
1,8% 

 
 

2356 
1,97% 

 
 

2815 
2,3% 

Профогляди дітей 0-18 років  
у % 

20682 
67,2% 

20723 
67,3% 

26210 
81% 

 

У КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради здійснюється 

туберкулінодіагностика. У її межах здійснюється закупівля туберкуліну у 

обсязі 325,89 тис.грн. або 80% від потреби у 2017 році, 251,73 тис.грн. або 70% 

увід потреби у 2018 році та 130,3 тис.грн. або 100% від потребиу 2019 році. У 
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2018 році проведено 15777 проб або 63,1% від підлягаючих, у 2018 році – 6413 

проб або 70,0% від підлягаючих та у 2019 році – 2203 проби або 100,0% від 

підлягаючих. 

У КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради занедбаність по локалізаціям у 2017 

році 49 осіб або 10,4%, у 2018 році 51 осіб або 10,1%, у 2019 році 50  осіб або 

9,7%. 

Скринінг на цукровий діабет проведено глюкометрій абс. число у 2017 

році 2150 особі або 1,8% до дорослого населення, у 2018 році 2356 особі або 

1,97% до дорослого населення, у 2019 році 2815 особі або 2,3% до дорослого 

населення. Профогляди дітей віеом від 0 до 18 років у 2017 році – 20682 

чоловік або 67,2%, у 2018 році – 20723 чоловік або 67,3%, у 2019 році – 26210 

чоловік або 81,0%. 

 

 

2.2 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради 

 

 

Для більш детального КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради розрахуємо 

основні техніко-економічні показники (табл. 2.5). 

Доходи та витрати КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років 

наведено на рисунку 2.6. 

Загальні доходи КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради становили у 2017 році – 

30321,0 тис.грн., у 2018 році – 35671,0 тис.грн. та у 2019 році – 40402,0 тис.грн. 
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У 2018 році в порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 75,5% та 

у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 13,3%. 

 

Таблиця 2.5 – Основні техніко-економічні показники КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради протягом 2017–2019 років 

Пoказник 
Од. 

вимiру 

Данi за рoками Темпи змiни, % 

2017 2018 2019 
2018/ 
2017 

2019/ 
2018 

Разом доходів тис. грн. 30321,0 35671,0 40402,0 175,5 113,3 

Разом видатки тис. грн. 29053,9 58196,4 82822,3 200,3 142,3 

Чистий фінансовий 
результат (прибуток, 
збиток) 

тис. грн. 14132,0 16281,0 13093,0 115,2 80,4 

Середньooблiкoва 
чисельнiсть працівників 

чол. 341 328 304 96,2 92,7 

Середньooблiкoва 
чисельнiсть лікарів 

чол. 127 114 115 89,8 100,9 

Фoнд oплати праці 
працівників 

тис. грн. 18054,53 19406,0 20380,0 107,5 105,0 

Фoнд oплати праці лікарів тис. грн. 8301,87 12467,6 23495,2 150,2 188,5 

Середня заробітна плата 
працівників 

грн. 4412,15 4930,39 5586,62 111,7 113,3 

Середня заробітна плата 
лікаря 

грн. 5447,42 9113,72 17025,5 167,3 186,8 

Кількість ліжок од. 11 19 19 172,7 100,0 

Відвідувань міського 
центру 

од. 747786 748905 696694 100,1 93,0 

Проліковано у денному 
стаціонарі 

чол. 812 1372 1343 169,0 97,9 

Проліковано у стаціонарах 
і вдома чол. 

5532 5568 5398 100,7 96,9 

у т. ч. паліативна допомога 58 316 289 544,8 91,5 

Середньoрiчна вартiсть 
oснoвних засобів 

тис. грн. 4118,0 4129,0 4671,0 100,3 113,1 

Фондовіддача грн. 4,9 8,6 8,6 175,1 100,1 

 

Загальні видатки КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради становили у 2017 році – 

29053,9 тис.грн., у 2018 році – 58196,4 тис.грн. та у 2019 році – 82822,3 тис.грн. 

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 100,3% 

та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 42,3%. 
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Рисунок 2.6 – Доходи та витрати КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради  

протягом 2017–2019 років, тис.грн. 

 

Чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради протягом 2017–2019 років становить у 2017 році – 14132,0 

тис.грн., у 2018 році – 16281,0 тис.грн. та у 2019 році – 13093,0 тис.грн. У 2018 

році в порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 15,2% та у 2019 

році в порівнянні з 2018 роком зменшення на 19,6% (рис. 2.7). 

Середньooблiкoва чисельнiсть працівників з кожним роком зменшується, 

і становить у 2017 році – 341 чоловік, у 218 році – 328 чоловік та у 2019 році – 

304 чоловіка. Зменшення становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 

3,8% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 7,3%. Середньooблiкoва 

чисельність лікарів з кожним роком зменшується, і становить у 2017 році – 127 

чоловік, у 218 році – 114 чоловік та у 2019 році – 115 чоловіка. Зменшення 

становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 10,2% та зростання у 2019 

році в порівнянні з 2018 роком на 0,9% (рис. 2.8). 
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Рисунок 2.7 – Чистий фінансовий результат КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради  

протягом 2017–2019 років, тис.грн. 
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Рисунок 2.8 – Середньooблiкoва чисельнiсть працівників та лікарів у  

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років, чол. 

 

Фoнд oплати праці працівників з кожним роком зростає, і становить у 

2017 році – 18054,53 тис.грн., у 2108 році – 19406,0 тис.грн. та у 2019 році – 
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20380,0 тис.грн. Зростання становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 

7,5% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 5,0%. Фoнд oплати праці 

лікарів зростає у 2017 році – 8301,87 тис.грн., у 218 році – 12467,6 тис.грн. та у 

2019 році – 23495,2 тис.грн. Зростання становить у 2018 році в порівнянні з 

2017 роком на 50,2% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 88,5%. 

Середню заробітну плату працівників та лікарів у  КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради протягом 2017–2019 років наведено на рисунку 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Середня заробітна плата працівників та лікарів у  

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років, грн. 

 

Середня заробітна плата працівників КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради з 

кожним роком зростає, і становить у 2017 році – 4412,15 грн., у 2018 році – 

4930,39 грн. та у 2019 році – 5586,62 грн. Зростання становить у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком на 11,7% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 

13,3%. Середня заробітна плата лікарів у КП «Хмельницький міський центр 
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первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради з 

кожним роком зростає, і становить у 2017 році – 5447,42 грн., у 218 році – 

9113,72 грн. та у 2019 році – 17025,5 грн. Зростання становить у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком на 67,3% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 

86,8%. 

Кількість ліжок у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради становить 11 ліжок у 2017 

році та 19 ліжок у 2018 та 2019 роках. 

Відвідувань міського центру становить у 2017 році – 747786, у 2018 році 

– 748905 та 2019 році – 696694. Проліковано у денному стаціонарі у 2017 році – 

812 чоловік, у 2018 році – 1372 чоловіка та 2019 році – 1343 чоловіка. 

Середньoрiчна вартiсть oснoвних засобів КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

представлена на рисунку 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Середньoрiчна вартiсть oснoвних засобів КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради протягом 2017–2019 років, тис.грн. 
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Середньoрiчна вартiсть oснoвних засобів становить у 2017 році – 4118,0 

тис.грн., у 2018 році – 4129,0 тис.грн. та у 2019 році – 4671,0 тис.грн. 

Фондовіддача становить у 2017 році – 4,9 грн., у 2018 році – 8,6 грн. та у 2019 

році – 8,6 грн. 

 

 

2.3 Діагностика фінансово-економічного стану КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради 

 

 

Матеріально-технічну база КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

наведено у таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Матеріально-технічна база КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

за 2017-2019 роки 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 

Придбання обладнання, тис. 
грн.  

199,8 1294,4 3535,3 

Ремонти амбулаторій, тис. грн. 0 1042,0 1963,7 

Заходи з протипожежної 
безпеки, тис. грн. 

5658,91 195,7 60,9 

Забезпеченість амбулаторій 
автотранспортом абс. число 
 % до всіх 

 
5 

41,7% 

 
4 

33,3% 

 
4 

33,3% 

Забезпеченість 
електрокардіографами 
амбулаторій: всього - % від 
всіх  
лікарів: всього - % від всіх 

 
 
 

12-100% 
17-16,83% 

 
 
 

12-100% 
115 – 100% 

 
 
 

12-100% 
115 – 100% 
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Продовження таблиці 2.6 

1 2 3 4 

Забезпеченість глюкометрами 
амбулаторій:  
всього - % від всіх  
лікарів: всього - % від всіх 

 
 

12-100% 
17-16,83% 

 
 

12-100% 
72-36,1% 

 
 

12-100% 
115-100% 

Забезпеченість амбулаторій 
вагами: 
для дітей – всього - % від всіх  
для дорослих – всього - % від 
всіх 

 
 
 

12-100% 
74-16,2% 

 
 
 

53 – 100% 
52 – 100% 

 
 
 

72-100% 
71-100% 

Забезпеченість лікарів 
отоскопами: всього - % від всіх 
офтальмоскопами: всього - % 
від всіх 

 
 

19-100% 
15-39,5% 

 
 

16-22,2% 
16-22,2% 

 
 

115-100% 
115-100% 

 

Сума направлена на придбання обладнання та ремонт амбулаторій КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки наведено на рисунку 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Сума направлена на придбання обладнання та ремонт 

амбулаторій КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років, тис.грн. 

 

Сума направлена на придбання обладнання у КП «Хмельницький міський 
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центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради у 

2017 році становила 199,8 тис.грн., у 2018 році – 1294,4 тис.грн. та у 2019 році – 

3535,3 тис.грн. Сума направлена на ремонт амбулаторій становила у 2018 році – 

1042,0 тис.грн. та у 2019 році – 1963,7 тис.грн. Заходи з протипожежної безпеки 

у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради складали у 2017 році – 5658,91 тис.грн., у 2018 

році – 195,7 тис.грн. та у 2019 році – 60,9 тис.грн. Забезпеченість амбулаторій 

автотранспортом у 2017 році – 5 од., у 2018 році – 4 од. та у 2019 році – 4 од.  

Фінансування КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

наведено у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Фінансування КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

Показник 
Роки 

2017 2018 2019 

Видатки з НСЗУ абс. число, 

тис.грн. 

на 1 мешканця 

 

29053,9 

193,3 

 

58196,4 

386,99 

 

82822,3 

535,93 

Видатки на пільгове 

забезпечення з місцевого 

бюджету в тис. грн. 

2652,8 3931,3 3820,0 

Проживає осіб пільгової 

категорії 
25552 33987 34215 

Забезпечено осіб пільгової 

категорії: абс. число  

% до всіх в районі 

 

14820 

58% 

 

20392 

60% 

 

20025 

58,5% 

Видатки на медикаменти 

(невідкладна допомога)  в тис. 

грн. 

48,0 68,8 80,3 

Середня заробітна плата 

лікаря, грн. 
5303,4 8769,67 16731,0 

Середня заробітна плата смп, 

грн. 
4170,0 5409,48 9147,0 

 

Видатки з НСЗУ у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-
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санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

складають у 2017 році – 29053,9 тис.грн., у 2018 році – 58196,4 тис.грн. та у 

2019 році – 82822,3 тис.грн. Видатки на пільгове забезпечення з місцевого 

бюджету складають у 2017 році – 2652,8 тис.грн., у 2018 році – 3931,3 тис.грн. 

та у 2019 році – 3820,0 тис.грн. Проживає осіб пільгової категорії у 2017 році – 

25552 осіб, у 2018 році – 33987 осіб та у 2019 році – 34215 осіб. Забезпечено 

осіб пільгової категорії у 2017 році – 14820 осіб, у 2018 році – 20392 осіб та у 

2019 році – 20025 осіб. 

Для визначення ефективності фінансово-економічної діяльності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради необхідно провести аналіз його фінансового стану 

на основі даних звітності.  

Початкові дані для проведення вертикального та горизонтального аналізу 

балансу наведено у таблиці 2.8. 

 

Таблиця 2.8 – Початкові дані балансу КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017–2019 роки, тис.грн. 

Показник 
Рік 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 

Актив 

Нематеріальні активи 0 67 60 

Незавершені капітальні інвестиції 327 939 1546 

Основні засоби 4118 4129 4671 

Запаси  649 1004 1363 

Інша поточна дебіторська заборгованість 19 110 150 

Гроші та їх еквіваленти 83 16562 28588 

Витрати майбутніх періодів 0 6 9 

Баланс 5196 22817 36387 

Пасив 

Власний капітал 4401 5954 5954 

Додатковий капітал 0 0 23 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 181 16281 29374 
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Продовження таблиці 2.8 

1 2 3 4 

Цільове фінансування 327 0 106 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
0 19 2 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з оплати праці 
0 119 104 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків 
287 444 824 

Баланс 5196 22817 36387 

 

Динаміку активу і пасиву балансу КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

протягом 2017–2019 років наведено на рисунку 2.12 та 2.13. Підсумок балансу у 

2017 році становить 5196 тис.грн., у 2018 році – 22817 тис.грн., у 2019 році – 

36387 тис.грн. Найбільшу питому вагу у структурі активу балансу припадає на 

основні засоби, а сам: у 2017 році – 4118 тис.грн., у 2018 році – 4129 тис.грн., у 

2019 році – 4671 тис.грн., а у структурі пасиву на власний капітал та 

нерозподілений прибуток (непокритий збиток) у 2018 та 2019 роках. Так, 

вланий капітал складає у 2017 році – 4401 тис.грн., у 2018 році – 5954 тис.грн., 

у 2019 році – 5954 тис.грн., а нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

складає у 2017 році – 181 тис.грн., у 2018 році – 16281 тис.грн., у 2019 році – 

29374 тис.грн. 

Далі проведемо горизонтальний аналіз балансу КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради, який заклечається у порівнянні базових показників з показниками 

попереднього періоду. Порівняння здійснюється в абсолютних та відносних 

величинах (табл. 2.9). Дані таблиця свідчать про зростання в активі балансу КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради: незавершені капітальні інвестиції з кожним роком 

зростають: у 2018 році в порівнянні з 2017 роком – 287,2% або 612 тис.грн. та у 

2019 році в порівнянні з 2018 роком – 164,6%, або 607 тис.грн., і становлять у 

2017 році – 327 тис.грн., у 2018 році – 939 тис.грн. та у 2019 році – 1546 тис.грн. 
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Рисунок 2.12 – Динаміка активу балансу КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років 
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Рисунок 2.13 – Динаміка пасиву балансу КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років 

 



 61 

Таблиця 2.9 – Горизонтальний аналіз балансу КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради за 2017–2019 роки 

Показник 

Зміна 

А
б

со
л
ю

тн
а 

2
0
1
8
 д

о
 2

0
1
7
, 

гр
н

. 

В
ід

н
о
сн

а,
 %

 
2
0
1
8
 д

о
 2

0
1
7

 

А
б

со
л
ю

тн
а 

2
0
1
9
 д

о
 2

0
1
8
, 

гр
н

. 

В
ід

н
о
сн

а,
 %

 
2
0
1
9
 д

о
 2

0
1
8

 

Актив 

Нематеріальні активи 67,0 – -7,0 89,6 

Незавершені капітальні інвестиції 612,0 287,2 607,0 164,6 

Основні засоби 11,0 100,3 542,0 113,1 

Запаси  355,0 154,7 359,0 135,8 

Інша поточна дебіторська заборгованість 91,0 578,9 40,0 136,4 

Гроші та їх еквіваленти 16479,0 19954,2 12026,0 172,6 

Витрати майбутніх періодів 6,0 – 3,0 150,0 

Баланс 17621,0 439,1 13570,0 159,5 

Пасив 

Власний капітал 1553,0 135,3 0,0 100,0 

Додатковий капітал 0 – 23,0 – 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 16100,0 8995,0 13093,0 180,4 

Цільове фінансування -327,0 0 106,0 – 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

19,0 – -17,0 10,5 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 

119,0 – -15,0 87,4 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

157,0 154,7 380,0 185,6 

Баланс 17621,0 439,1 13570,0 159,5 

 

Основні засоби з кожним роком зростають: у 2018 році в порівнянні з 

2017 роком – 100,3% або 11 тис.грн. та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком – 

113,1% або 542 тис.грн., і становлять у 2017 році – 4118 тис.грн., у 2018 році – 

4129 тис.грн. та у 2019 році – 4671 тис.грн.; запаси з кожним роком зростає: у 

2018 році в порівнянні з 2017 роком – 154,7% або 355 тис.грн. та у 2019 році в 

порівнянні з 2018 – 135,8% або 359 тис.грн., і становлять у 2017 році – 649 

тис.грн., у 2018 році – 1004 тис.грн. та у 2019 році – 1363 тис.грн.; інша поточна 
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дебіторська заборгованість зростає: у 2018 році в порівнянні з 2017 роком – 

578,9% або 91 тис.грн. та у 2019 році в порівнянні з 2018 – 136,4% або 40 

тис.грн., і становлять у 2017 році – 19 тис.грн., у 2018 році – 110 тис.грн. та у 

2019 році – 150 тис.грн.; гроші та їх еквіваленти зростають: у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком – 19954,2% або 16479 тис.грн. та у 2019 році в 

порівнянні з 2018 – 172,6% або 12026 тис.грн., і становлять у 2017 році – 83 

тис.грн., у 2018 році – 16562 тис.грн. та у 2019 році – 28588 тис.грн.; витрати 

майбутніх періодів зростають: у 2018 році в порівнянні з 2017 роком – 6 

тис.грн. та у 2019 році в порівнянні з 2018 – 150,0% або 3 тис.грн., і становлять 

у 2018 році – 6 тис.грн. та у 2019 році – 9 тис.грн. 

У пасиві балансу КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради протягом аналізованого 

періоду відбулися наступні зміни: власний капітал зростає у 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком – 135,3% або 1553 тис.грн., а у 2019 році знаходяться 

на рівні 2018 року, і становлять у 2017 році – 4401 тис.грн., у 2018 році – 5954 

тис.грн. та у 2019 році – 5954 тис.грн.; нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) зростає: у 2018 році в порівнянні з 2017 роком – 8995,0% або 16100 

тис.грн. та у 2019 році в порівнянні з 2018 – 180,4% або 13093 тис.грн., і 

становлять у 2017 році – 181 тис.грн., у 2018 році – 16281 тис.грн. та у 2019 

році – 29374 тис.грн.; поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків зростає: у 2018 році в порівнянні з 2017 роком – 154,7% або 157 

тис.грн. та у 2019 році в порівнянні з 2018 – 185,5% або 380 тис.грн., і 

становлять у 2017 році – 287 тис.грн., у 2018 році – 444 тис.грн. та у 2019 році – 

824 тис.грн. 

Загальний підсумок балансу КНП «Хмельницький обласний госпіталь 

ветеранів війни» Хмельницької обласної ради протягом 2017-2019 років 

зростають, у 2018 році в порівняні з 2017 роком – 439,1% або 17621 тис.грн. та 

у 2019 році в порівнянні з 2018 роком – 159,5% або 13570 тис.грн.. 

Наступним кроком при проведенні аналізу балансу КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 
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міської ради є вертикальний аналіз балансу, який показує питому вагу статей 

балансу у загальному його підсумку. Вертикальний аналіз балансу наведено у 

таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 – Вертикальний аналіз КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017–2019 роки 

Показник 

Питома вага показника, 

% 

Зміна питомої 

ваги показника 

2017 2018 2019 
2018 -

2017 

2019 -

2018 

1 2 3 4 5 6 

Актив 

Нематеріальні активи 0 0,29 0,16 0,29 -0,13 

Незавершені капітальні інвестиції 6,29 4,12 4,25 -2,18 0,13 

Основні засоби 79,25 18,10 12,84 -61,16 -5,26 

Запаси  12,49 4,40 3,75 -8,09 -0,65 

Інша поточна дебіторська заборгованість 0,37 0,48 0,41 0,12 -0,07 

Гроші та їх еквіваленти 1,60 72,59 78,57 70,99 5,98 

Витрати майбутніх періодів 0 0,03 0,02 0,03 0 

Баланс 100,0 100,0 100,0 0 0 

Пасив 

Власний капітал 84,70 26,09 16,36 -58,61 -9,73 

Додатковий капітал 0 0 0,06 0 0,06 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

3,48 71,35 80,73 67,87 9,37 

Цільове фінансування 6,29 0,00 0,29 -6,29 0,29 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

0 0,08 0,01 0,08 -0,08 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 

0 0,52 0,29 0,52 -0,24 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

5,52 1,95 2,26 -3,58 0,32 

Баланс 100,0 100,0 100,0 0 0 

 

Питому вагу окремих статей активу балансу КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

наведено на рисунку 2.14 і пасиву балансу на рисунку 2.15.  
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Рисунок 2.14 – Питома вага статей активу балансу КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2019 році, % 
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Рисунок 2.15 – Питома вага статей пасиву балансу КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2019 році 
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За даними наведеними в таблиці 2.10 можна зробити висновок, що 

найбільша питома вага в активі балансу у 2019 році належить грошам та їх 

еквівалентам – 78,57%, а пасиві балансу – нерозподіленому прибутку 

(непокритому збитку) – 80,73%. 

За даними наведеними в таблиці 2.10 можна зробити висновок, що 

найменша питома вагу в активі балансу у 2019 році належить витратам 

майбутніх періодів – 0,02% та нематеріальним активам – 0,16%, а в пасиві 

балансу – поточній кредиторській заборгованості за розрахунками з бюджетом 

– 0,01% та додатковому капіталу – 0,06%. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської рад є закладом охорони здоров’я – комунальним 

некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу 

населенню міста, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання 

громадського здоров’я. 

Відвідувань пацієнтами КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради у 2018 році 

складає 747786 осіб або 7065 осіб, у 2018 році складає 748905 осіб або 7065 осіб 

на 1 посаду лікаря та у 2019 році – 696694 осіб або 59,82 осіб на 1 посаду 

лікаря. Проліковано у стаціонарах вдома у 2017 році – 5532 чоловіка або 367,86 

на 10000 населення, у 2018 році – 5568 чоловіка або 370,26  на 10000 населення 

та у 2019 році – 5398 чоловіка або 349,3 на 10000 населення. 

Загальні доходи КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради становили у 2017 році – 

30321,0 тис.грн., у 2018 році – 35671,0 тис.грн. та у 2019 році – 40402,0 тис.грн. 

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 75,5% та 
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у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 13,3%. Загальні видатки КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради становили у 2017 році – 29053,9 тис.грн., у 2018 

році – 58196,4 тис.грн. та у 2019 році – 82822,3 тис.грн. У 2018 році в 

порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 100,3% та у 2019 році в 

порівнянні з 2018 роком на 42,3%. Чистий фінансовий результат (прибуток, 

збиток) КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 років становить 

у 2017 році – 14132,0 тис.грн., у 2018 році – 16281,0 тис.грн. та у 2019 році – 

13093,0 тис.грн. 

Видатки з НСЗУ у КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2017-2019 роки 

складають у 2017 році – 29053,9 тис.грн., у 2018 році – 58196,4 тис.грн. та у 

2019 році – 82822,3 тис.грн. Видатки на пільгове забезпечення з місцевого 

бюджету складають у 2017 році – 2652,8 тис.грн., у 2018 році – 3931,3 тис.грн. 

та у 2019 році – 3820,0 тис.грн. 

Середньooблiкoва чисельнiсть працівників з кожним роком зменшується, 

і становить у 2017 році – 341 чоловік, у 218 році – 328 чоловік та у 2019 році – 

304 чоловіка. Зменшення становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 

3,8% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 7,3%. Фoнд oплати праці 

працівників з кожним роком зростає, і становить у 2017 році – 18054,53 

тис.грн., у 218 році – 19406,0 тис.грн. та у 2019 році – 20380,0 тис.грн. 

Зростання становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 7,5% та у 2019 

році в порівнянні з 2018 роком на 5,0%. Середньooблiкoва чисельність лікарів з 

кожним роком зменшується, і становить у 2017 році – 127 чоловік, у 218 році – 

114 чоловік та у 2019 році – 115 чоловіка. Фoнд oплати праці лікарів зростає у 

2017 році – 8301,87 тис.грн., у 218 році – 12467,6 тис.грн. та у 2019 році – 

23495,2 тис.грн. Зростання становить у 2018 році в порівнянні з 2017 роком на 

50,2% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 88,5%. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕНННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

У КП «ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2» ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

3.1 Рекомендації щодо запровадження ризик-менеджменту у діяльності 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради 

 

 

Для надання якісної медичної допомоги КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

необхідне безпечне середовище функціонування закладу. З цією метою 

необхідно чітко усвідомлювати, які ризики притаманні закладу медико-

санітарної допомого і можливість їх контролю. Це забезпечується дотриманням 

ліцензійних вимог та дотриманні структурних стандартів якості медичної 

допомоги. Окрім того, це досягається шляхом ефективного управління 

ризиками, що допоможе КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради визначити стратегію, 

досягнути цілі і прийняти обґрунтовані рішення КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради. 

При побудові і функціонуванні системи ризик-менеджменту слід 

дотримуватися стандартів ISO 31000:2018. Згідно зазначеного стандарту ризик-

менеджмент має бути заснований на принципах, структурі і процесі, що 

описаний у міжнародному стандарті «Управління ризиками» [37] в даному 

документі, як це показано на рисунку 3.1. Система ризик-менеджменту КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради має базуватися на наступних принципах, що 

дозволяють зрозуміти характеристики результативного і ефективного ризик-

менеджменту, пояснюючи його цінність, наміри і цілі. 
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Рисунок 3.1 – Принципи, структура і процес ризик-менеджменту [37, с. 5] 

 

Створення і 

збереження 

цінності 

Інтегро-

ваність 

Постійне 
покращення 

Фактори 

пов’язані з 
людьми і 

культурою 

Найкраща 

доступна 
інформація 

Динамічність Залученість 

Настроюваність  

Структурованість і 

повнота 

Область дії, контекст, критерії 

Оцінка ризиків 

Ідентифікація ризику 

Аналіз ризику 

Оцінка ризику 

Обробка ризику 

Документування та звітність 

К
о

м
у

н
ік

ац
ії

 і
 к

о
н

су
л
ь
та

ц
ії

 

М
о
н

іто
р
и

н
г і ан

ал
із 

Лідерство та 

зобов’язання 

 

Інтеграція 

 

Проектування  

 

Вдосконалення 

 

Оцінка 

 

Впровадження 

Принципи 

Структура Процес 



 70 

Ефективне та виважене управління ризиками вимагає застосування 

принципів зображених на рисунку 3.1. Більш повну характеристику принципів 

наведено у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1 – Характеристика принципів системи ризик-менеджменту 

№ Назва Характеристика 

1 Інтегрованість  

впровадження ризик-менеджменту як невід'ємної частини всієї 

діяльності КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

2 
Структурованість  і 

повнота 

дозволяє застосовувати системний підхід до управління 

ризиками у КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

3 Настроюваність  

ризик-менеджмент КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради має бути налаштований на зовнішнє і внутрішнє 

середовище і відповідати цілям функціонування організації 

4 Залученість  

врахування думок і уявлень зацікавлених сторін КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради дозволить 

підвищити обізнаність та обґрунтованість процесу управління 

ризиками 

5 Динамічність  

ризики у практичній діяльності організацій не є статичними, 

вони трансформуються і залежать від змін внутрішнього і 

зовнішнього середовища. Ефективна система ризик-

менеджменту КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

має бути направлена на прогнозування, виявлення, реагування 

на потенційні зміни середовища та ризики, що спричинені 

цими змінами 

6 
Найкраща доступна 

інформація 

управління ризиками базується на інформації, що організація 

отримує із різних джерел. До інформації висуваються певні 

вимоги, а саме: своєчасність, зрозумілість, доступність, 

повнота, правдивість тощо 

7 
Фактори пов’язані з 

людьми і культурою 

цей фактор слід враховувати у зв’язку із тим, що управління 

ризиками пов’язані із поведінкою людей та культурою 

8 
Постійне 

покращення 

є необхідною складовою ефективного управління ризиками, і 

пов’язано із попередніми принципами. Постійне покращення 

управління ризиками здійснюється через навчання і вивчення 

досвіду 

 

Поряд із принципами при запровадженні ризик менеджменту у діяльності 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради слід розглянути структуру управління ризиками, 
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завданням якої є надання допомоги в інтеграції ризик-менеджменту. Загальні 

елементи структури представлено на рисунку 3.1. 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради слід провести оцінку існуючої практики і 

процесів управління ризиками та визначити прогалин та усунути їх в рамках 

системи. Елементи системи і методи ризик-менеджменту мають бути 

адаптовані до потреб організації.  

Структура системи ризик-менеджменту, що наведена на рисунку 3.1 

включає наступні елементи: інтеграція, проектування, впровадження, оцінка та 

вдосконалення управління ризиками в рамках всієї організації. Давайте 

проаналізуємо кожен з них більш докладно: 

а) лідерство та зобов’язання – ця ланка є центральною в структурі ризик-

менеджменту, оскільки, на рівні керівництва організацією приймається рішення 

щодо інтеграції, проектування, впровадження, оцінки та вдосконалення 

системи ризик менеджменту. Без волевиявлення керівника та розуміння 

важливості системи ризик менеджменту, вона не буде інтегрована в загальну 

систему управління організацією. Вище керівництво має демонструвати 

лідерство і зобов'язання за допомогою: адаптації і впровадження всіх елементів 

системи ризик менеджменту; формулювання положень або політики щодо 

управління ризиками; план та напрямок дій щодо управління ризиками; 

здійснювати забезпечення ресурсами для управління ризиками; розподіляти 

повноваження, відповідальність за виконання і результат на відповідних рівнях 

в рамках організації; 

б) інтеграція – передбачає впровадження у загальну систему управління 

організацією на засадах розуміння організаційної структури і контексту. 

Інтеграція ризик-менеджменту відбувається у всі елементи організаційної 

структури. Визначення відповідальності та контрольних функцій у сфері ризик-

менеджменту є невід'ємною частиною управління організацією; 

в) проектування – для здійснення проектування системи ризик-

менеджменту необхідно розробити план із зазначенням графіку і ресурсів; 
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чіткий розподіл де, коли і як приймаються різного роду рішення в організації, і 

ким; за необхідності здійснити зміни діючих процесів прийняття рішень;  

г) впровадження – забезпечення чіткого розуміння і практичної 

реалізації організацією заходів з управління ризиками. Для успішної реалізації 

ризик-менеджменту необхідна участь зацікавлених осіб, що дозволить КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради враховувати невизначеність в процесі прийняття 

рішень; 

д) оцінка – для оцінки результативності системи ризик-менеджменту 

слід: періодично дослідження ефективності функціонування системи ризик-

менеджменту та визначати чи є вона придатною для забезпечення досягнення 

цілей КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради; 

е) вдосконалення – передбачає адаптацію системи ризик-менеджменту з 

урахуванням зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування 

організації. Окрім того, необхідно постійно поліпшувати придатність, 

адекватність і результативність системи ризик-менеджменту та методів 

інтеграції процесу управління ризиками. 

Процес ризик-менеджменту включає в себе систематичне застосування 

політик, процедур і методів що пов'язані з комунікаціями і консультаціями, 

встановленням контексту і оцінкою, обробкою, моніторингом, аналізом, 

документуванням і формуванням звітності. Цей процес зображено на рисунку 

3.1. 

Консультації і комунікації мають на меті надати допомогу зацікавленим 

сторонам в розумінні ризику.  Комунікації направлені на розуміння ризику, а як 

консультації – на отримання зворотного зв'язку та інформованості з метою 

обґрунтування та прийняття рішень. Консультації і комунікації спрямовані на: 

об'єднання різних галузей знань на всіх етапах процесу ризик-менеджменту; 

забезпечення врахування різних точок зору при визначенні критеріїв ризику та 

їх оцінці; надання достатньої інформації для забезпечення контролю і 
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прийняття рішень в системі ризик-менеджменту. 

Область дії, контекст та критерії має на меті адаптацію процесу ризик-

менеджменту, що забезпечує результативну оцінку ризику і прийняття 

відповідних заходів та включає визначення меж процесу та розуміння 

зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Оцінка ризику – це єдиний процес ідентифікації, аналізу та оцінювання 

ризику. Мета ідентифікації ризиків полягає в пошуку, розпізнаванні та описі 

ризиків, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню організації 

поставлених цілей. При ідентифікації ризиків важливе значення має значимість, 

придатність і актуальність інформації, що використовується. Мета аналізу 

ризику полягає в розумінні природи ризику та визначенні його характеристик, 

включаючи, за можливості, рівень ризику. Метою оцінки ризиків є 

забезпечення прийняття обґрунтованих рішень. Оцінка ризику включає в себе 

порівняння результатів аналізу ризику до встановлених критеріїв ризику з 

метою визначення потреби у додаткових діях та рішеннях. 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради має визначити область, що охоплює діяльність 

управління ризиками. Оскільки процес управління ризиками може 

застосовуватися на різних рівнях діяльності організації. Для того щоб 

реалізувати запропонований процес ризик-менеджменту і інтегрувати його у 

діяльність КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради необхідно ідентифікувати ризики 

притаманні цій організації здійснивши ранжування видів ризику в залежності 

від серйозності наслідків небезпеки за чотирма критеріями [59]:  І – 

катастрофічні ризики (приводять до смерті людини або руйнування системи); ІІ 

– критичні ризики (призводять до серйозних травм, стійких захворювань, 

істотних ушкоджень у системах); ІІІ – граничні ризики (призводять до 

незначних травм, короткочасних захворювань, ушкоджень у системах); IV – 

незначні (призводять до менш значних ушкоджень, ніж в ІІІ категорії). 
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Так, ситуації, які відносяться до І-ї категорії ризиків (катастрофічних 

небезпек), вимагають більшої уваги, ніж ризики IV-ї категорії (незначні 

небезпеки). 

В залежності від частоти прояву незбеки слід поділяти на п'ять рівнів 

[59]: А – часті ризики (велика ймовірність того, що небезпека буде реалізована); 

В – можливі ризики (може проявитися кілька разів за період життєвого циклу); 

С – випадкові ризики (іноді можуть відбутися за період життєвого циклу); D – 

віддалені ризики (малоймовірні, але можлива подія за період життєвого циклу); 

Е – неймовірні ризики (настільки малоймовірно, що можна припустити, що 

така небезпека ніколи не відбудеться). 

Перелік ризиків притаманних діяльності КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради з 

їх розподілом в залежності від серйозності наслідків ризику та частоти їх 

прояву наведено у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Перелік ризиків притаманних діяльності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради в залежності від серйозності наслідків та частоти їх 

прояву 

Класифікаційна 

ознака 
Вид ризику 

Серйозність 

наслідків 

Частота 

прояву 

1 2 3 4 

1. Соціально-

правові ризики 

1.1 зміни в законодавстві стосовно форм і 

методів організації охорони здоров’я та 

організації медичної допомоги населенню 

ІІІ В 

1.2 зміни в системі фінансування охорони 

здоров’я 
ІІ А 

2. Ризики, 

пов’язані з 

управлінням 

2.1 низький рівень компетентності 

керівників в області менеджменту, 

економіки і законодавства в охороні 

здоров’я 

ІІІ В 

2.2 проблеми професійної підготовки певної 

частини медичного персоналу всіх рівнів 

системи 

ІІ С 

2.3 науково необґрунтований вибір стратегії 

розвитку організації 
І D 

2.4 нехтування діяльністю по охороні праці і 

техніці безпеки 
ІІ В 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 4 

3. Професійні 

(медичні) ризики, 

пов’язані з 

цивільно-правовою 

відповідальністю 

3.1 діагностичні І В 

3.2 лікувальні І В 

3.3 медикаментозні (фармако-терапевтичні) ІІІ С 

3.4 профілактичні ІІІ В 

3.5 інфекційні ІІ В 

3.6 психогенні (психоемоційні) ІІІ В 

4. Ризики, 

пов’язані з 

загрозою здоров’ю 

медичних 

працівників 

4.1 від хворих з особливо небезпечними 

інфекціями 
IV D 

4.2 від хворих вірусним гепатитом В і С, 

ВІЛ-інфекцією, сифілісом та іншими 

венеричними захворюваннями 

І С 

4.3 від хворих на туберкульоз ІІІ С 

4.4 від хворих на COVID-19 І А 

4.5 від психічно хворих IV С 

4.6 від наркоманів IV С 

4.7 від злочинців, які посягають на 

медичний персонал з метою отримання 

наркотичних засобів 

IV С 

5. Інші ризики 

5.1 техногенні (техніко-експлуатаційні) IV D 

5.2 пожежонебезпечні IV D 

5.3 вибухонебезпечні (зберігання та 

експлуатація кисню) 
IV D 

5.4 терористичні IV D 

 

Далі будується матриця оцінки ризику (приклад такої матриці наведено у 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 – Матриця оцінки ризику [59] 

Очікувана 

частота 

небезпеки 

Категорія (серйозність) небезпеки 

І катастрофічна ІІ критична ІІІ гранична ІV незначна 

Часто А ІА ІІА ІІІА ІVА 

Можливо В ІВ ІІВ ІІІВ ІVВ 

Випадково С ІС ІІС ІІІС ІVС 

Віддалено D ІD ІІD ІІІD ІVD 

Неймовірно Е ІЕ ІІЕ ІІІЕ ІVЕ 

 

У наведеній матриці представлено розподіл категорій (серйозності) 

небезпеки за чотирма рівнями (І катастрофічна, ІІ критична, ІІІ гранична, ІV 
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незначна) та очікувану частоту небезпеки  з розподілом, також на чотири рівні 

(часто А, можливо В, випадково С, віддалено D, неймовірно Е). 

В подальшому здійснимо розподіл ризиків притаманних діяльності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради в залежності від серйозності наслідків та частоти їх 

прояву. 

Побудуємо матрицю оцінки ризиків КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

даними наведеними у таблиці 3.2. Матрицю оцінки ризиків наведено у таблиці 

3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Матриця оцінки ризиків КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

Очікувана 

частота 

небезпеки 

Категорія (серйозність) небезпеки 

І катастрофічна ІІ критична ІІІ гранична ІV незначна 

Часто А 4.4 (ІА) 1.2 (ІІА) – – 

Можливо В 
3.1 (ІВ)  

3.2 (ІВ) 

2.4 (ІІВ) 

3.5 (ІІВ) 

1.1 (ІІІВ) 

2.1(ІІІВ) 

3.4 (ІІІВ) 

3.6 (ІІІВ) 

– 

Випадково С 4.2 (ІС) 2.2 (ІІС) 
3.3 (ІІІС) 

4.3 (IІІС) 

4.5 (ІVС) 

4.6 (ІVС) 

4.7 (ІVС) 

Віддалено D 2.3 (ІD) – – 

4.1 (ІVD) 

5.1 (ІVD) 

5.2 (ІVD) 

5.3 (ІVD) 

5.4 (ІVD) 

Неймовірно Е – – – – 

 

З метою визначення, які ризики потребують більшої уваги і концентрації 

зусиль персоналу формується матриця індекс ризику небезпеки з виділенням 

критеріїв ризику за параметрами: неприпустимий (надмірний), небажаний 

(гранично допустимий), прийнятний, знехтуваний. Приклад матриці індексу 

ризику небезпеки з розподілом за серйозністю наслідків та частотою прояву, 

який методично сформовано у таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 – Індекс ризику небезпеки [59] 

Класифікація ризику Критерії ризику 

ІA, ІB, ІC, ІІA, ІІB, ІІІA Неприпустимий (надмірний) 

ІD, ІІC, ІІD, ІІІB, ІІІC Небажаний (гранично допустимий) 

ІE, ІІE, ІІІD, ІІІE, ІVA, ІVB Прийнятний 

ІVC, ІVD, ІVE Знехтуваний 

 

В подальшому сформуємо індекс ризику небезпеки для КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради, що представлено у таблиці 3.6. 

 

Таблиця 3.6 – Індекс ризику небезпеки для КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради 

Класифікація ризику Критерії ризику 

4.4 (ІА), 3.1 (ІВ), 3.2 (ІВ), 4.2 (ІС), 1.2 (ІІА), 2.4 (ІІВ),  

3.5 (ІІВ) 
Неприпустимий (надмірний) 

2.3 (ІD), 2.2 (ІІС), 1.1 (ІІІВ), 2.1(ІІІВ), 3.4 (ІІІВ), 3.6 (ІІІВ), 

3.3(ІІІС), 4.3 (IІІС) 

Небажаний (гранично 

допустимий) 

– Прийнятний 

4.5 (ІVС), 4.6 (ІVС), 4.7 (ІVС), 4.1 (ІVD), 5.1 (ІVD),  

5.2 (ІVD), 5.3 (ІVD), 5.4 (ІVD) 
Знехтуваний 

 

Знехтуваний ризик має настільки низький рівень, що він перебуває в 

межах припустимих відхилень природного / фонового рівня [59]. А отже, ними 

можна знехтувати, і приділяти увагу неприпустимим (надмірним) та небажаним 

(гранично допустимим) ризикам. А саме, до неприпустимих ризиків належать 

деякі з ризиків: соціально-правового характеру (1.2 (ІІА)); пов’язаних з 

управлінням (2.4 (ІІВ)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з 

цивільно-правовою відповідальністю (3.1 (ІВ), 3.2 (ІВ), 3.5 (ІІВ));  пов’язаних з 

загрозою здоров’ю медичних працівників (4.4 (ІА), 4.2 (ІС)). Окрім того, до 

небажаних (гранично допустимий) ризиків належать ризики: соціально-

правового характеру (1.1 (ІІІВ)); пов’язаних з управлінням (2.1(ІІІВ), 2.2 (ІІС), 

2.3 (ІD)); професійних (медичних) ризиків, пов’язаних з цивільно-правовою 
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відповідальністю (3.3(ІІІС), 3.4 (ІІІВ), 3.6 (ІІІВ));  пов’язаних з загрозою 

здоров’ю медичних працівників (4.3 (IІІС)). 

Ризики, що належать до управління, професійних (медичних) ризиків, 

цивільно-правової відповідальності та пов’язані з загрозою здоров’ю медичних 

працівників вимагають їх врахування у діяльності підприємств та розробки 

напрямів щодо їх зменшення. А ризики пов’язані із соціально-правовою 

сферою вимагають адаптації КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради. 

 

 

3.2 Рекомендації щодо зниження ризиків середовища функціонування КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради  

 

 

Безпека середовища функціонування КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради є 

важливим компонентом якості медичної діяльності. Медичні помилки 

відбуваються по всьому світу і призводять до різних наслідків для пацієнтів: від 

незадоволеності лікуванням до інвалідності і навіть смерті, від 44000 до 98000 

чоловік в США щорічно вмирають або стають інвалідами в результаті 

медичних помилок, яких можна було б уникнути [76, с. 1289]. 

З метою виявлення напрямів зниження ризиків середовища 

функціонування КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради необхідно провести 

дослідження культури безпеки лікарняного середовища. Основним 

опитуванням для дослідження культури безпеки середовища функціонування є 

опитувальник HSPSC (розробник – Агентством з досліджень і якості в охороні 

здоров'я (AHRQ, США), і опитувальник SAQ (розроблений з урахуванням 

досвіду авіації). На нашу думку, при дослідженні культури безпеки слід 
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використовувати опитування розроблене Агентством з досліджень і якості в 

охороні здоров'я (AHRQ, США), оскільки, воно враховує специфіку галузі 

охорони здоров’я. Більш детально про дослідження AHRQ, США наведено на 

сайті [69]. Оцінювання 47 практик безпеки (PSP) згруповані за основними 

тематичними галузями, таким як: медикаментозне лікування; інфекції, пов'язані 

зі здоров'ям (HAI); практика догляду за хворими; процедурні заходи; 

діагностичні помилки; перехресні чинники. 

Загальну характеристику опитувальника HSPSC наведено у таблиці 3.7. 

 

Таблиця 3.7 – Загальна характеристика опитувальника HSPSC [54, с. 65] 

Параметр HSPSC 

Розмір опитувальника 6 сторінок 

Час на заповнення опитувальника 25-30 хвилин 

Кількість вимірюваних аспектів 

безпеки 
7 

Загальні блоки опитувальників 

командна робота, сприйняття керівництва, умови 

праці і завантаження персоналу, безпека лікарняного 

середовища 

Фокус опитувальника 
культура удосконалень, оцінка комунікацій, робота з 

медичними помилками 

Використання використання в 45 країнах світу 

Можливість порівняння даних з 

іншими клініками 

э сайт для порівняння з даними інших клінік і 

визначенням бенч-марок 

Основа для розробки 
спочатку розроблений спеціально для медичних 

установ 

Наявність модифікацій 

опитувальників 

Немає, єдина модифікація призначена для всіх 

відділень стаціонарів 

 

Культура безпеки в медицині – це інтегративна модель поведінки, що 

побудована на переконаннях: життя і здоров’я окремої людини є найвищою 

суспільною цінністю, слід мінімізувати ризики завдання шкоди пацієнтам 

тощо. На основі дослідження історії розвитку культури безпеки, фахівці 

виділили п’ять стадій, через які вона еволюціонує (рис. 3.2) [71, 72, 73]. До цих 

стадій належать: патологічна культура або культура заперечення (англ. 

Pathological culture або Denial culture) – це нікого не хвилює поки нас не 

піймали, реактивна культура (англ. Reactive culture) – коли щось трапиться, тоді 

і будемо реагувати; обчислювальна або бюрократична культура (англ. 
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Calculative culture або Bureaucratic culture) – слід дотримуватися процедур і 

нічого не трапиться, проактивна культура (англ. Proactive culture) – ми 

працюємо над існуючими проблемами, продуктивна культура (англ. Generative 

culture) – постійне удосконалення і дотримання принципів безпеки. 

 

Рисунок 3.1 – Модель зрілості культури безпеки [71, 72, 73] 

 

Для дослідження культури безпеки лікарняного середовища та 

визначення напрямів зниження ризиків середовища функціонування КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради потребує проходження ряду етапів, що наведені на 

рисунку 3.3.  

Патологічна культура або 

культура заперечення – це 

нікого не хвилює поки нас не 

піймали 

Реактивна культура – коли 

щось трапиться, тоді і будемо 

реагувати 

Обчислювальна або 

бюрократична культура – 

слід дотримуватися процедур 

і нічого не трапиться 

Проактивна культура – ми 

працюємо над існуючими 

проблемами 

Продуктивна культура – 

постійне удосконалення і 

дотримання принципів 

безпеки 
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Рисунок 3.3 – Послідовність етапів визначення напрямів зниження ризиків 

середовища функціонування КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради* 

* сформовано автором із застосуванням [54, с.61] 

 

Дотримання наведених етапів дозволить дослідження та виявити 

проблемні моменти (ризики діяльності) закладу охорони здоров’я та 

сформувати напрями їх зниження. Анкета-опитувальник, що нами розроблена 

на підставі опрацювання літературних джерел [52, 61] представлена нижче. 

Питання мають позитивне і негативне формулювання. Згідно наведених етапів 

визначення напрямів зниження ризиків середовища функціонування КП 

Етап 1 
Визначення вибірки – визначення розміру вибірки і категорій 

персоналу, які брали участь в опитуванні 

Проведення роз'яснювальної роботи – зустріч з керівниками 

відділень і роз'яснення цілей і завдань проекту 
Етап 2 

Визначення переліку питань – формування переліку питань щодо 

оцінювання безпеки лікарняного середовища (за потреби 

переклад та адаптація закордонних методик до українських 

реалій, формування google анкет тощо) 

Етап 3 

Планування дослідження – роздача анкет, отримання заповнених 

анкет або проведення опитування з використанням google анкет 
Етап 4 

Етап 5 
Аналіз отриманих анкет і їх вибракування – моніторинг кількості 

та якості отриманих заповнених анкет 

Обробка отриманих результатів, підготовка звіту – внесення 

даних в файл для обробки, проведення статистичної обробки 

даних, формування звіту 

Етап 6 

Обговорення даних дослідження у відділеннях – уявлення 

презентації за підсумками дослідження, обговорення в 

відділеннях, визначення проблемних моментів (ризиків 

діяльності) 

Етап 7 

Визначення напрямів зниження ризиків середовища 

функціонування медичного закладу 
Етап 8 
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«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради необхідно проаналізувати категорії персоналу, що 

приходили опитування щодо культури безпеки лікарняного середовища. Для 

початку представимо загальний штат КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 

2017–2019 рік (табл. 3.8). 

 

Таблиця 3.8 – Штат КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради за 2019 рік 

№ 

п/п 
Показник Лікарі 

Середній 

медперсонал 

Молодший 

медперсонал 

Інший 

персонал 

Центр 

ПМСД 

1 

Адміністративно-

господарський 

персонал, чол 

3 2 1 19 25 

2 
Інші відділення 

(кабінети), чол 
– – – – – 

3 
Міські 

амбулаторії, чол 
112 131 23 13 279 

Всього, чол 115 133 24 32 304 

Респонденти запрошені 

до опитування 
10 10 5 – 25 

 

Для здійснення опитування щодо культури безпеки лікарняного 

середовища із штатних працівників КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради обрано 

25 чоловік, що належать до різних категорій персоналу (з них 10 лікарів, 10 

середнього медперсоналу та 5 молодшого медперсонал). Основні 

характеристики респондентів представлено у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9 – Основні характеристики респондентів КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради 

Показники Чол. % 

1 2 3 

Стаж за нинішньою спеціальністю: 

менше 1-го року 2 8,0% 

від 1 до 5 років 3 12,0% 
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Продовження таблиці 3.9 

1 2 3 

від 6 до 10 років 5 20,0% 

від 11 до 15 років 4 16,0% 

від 16 до 20 років 5 20,0% 

21 рік або більше 6 24,0% 

всього 25 100% 

Тривалість роботи у нинішньому відділенні: 

менше 1-го року 2 8,0% 

від 1 до 5 років 3 12,0% 

від 6 до 10 років 8 32,0% 

від 11 до 15 років 4 16,0% 

від 16 до 20 років 4 16,0% 

21 рік або більше 4 16,0% 

всього 25 100% 

 

Методику оцінювання культури безпеки лікарняного середовища 

сформовано з урахуванням опитувальника HSPSC, однак дещо у спрощеному 

варіанті, більш докладно його наведено у таблиці 3.10.  

 

Таблиця 3.10 – Методика оцінювання культури безпеки лікарняного 

середовища 

№ 

п/п 
Питання 

Відповідь*, ** 

Так Ні 

1 2 3 4 

1 Робота в команді 

1.1 Співробітники лікарні підтримують один одного х  

1.2 
Коли необхідно зробити великий обсяг роботи швидко, ми працюємо 

разом, як команда 
х  

1.3 У лікарні співробітники ставляться один до одного з повагою х  

1.4 
Коли хтось із співробітників дуже зайнятий, колеги завжди готові 

допомогти 
х  

1.5 У нас є достатньо персоналу, щоб впоратися з навантаженням х  

2 Відкритість спілкування 

2.1 
Персонал може вільно говорити про обставини, що негативно 

впливають на догляд за пацієнтами 
х  

2.2 
Персонал не соромиться ставити питання більш досвідченим 

співробітникам про те, як вчинити 
х  

2.3 
Співробітники бояться ставити запитання, коли бачать помилки в діях 

інших 
 х 
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Продовження таблиці 3.10 

1 2 3 4 

3 Підтримка безпеки пацієнтів 

3.1 
Керівництво забезпечує робочу атмосферу, яка сприяє безпеці 

пацієнтів 
х  

3.2 
Дії керівництва показують, що безпека пацієнтів є головним 

пріоритетом 
х  

3.3 
Керівництво проявляє зацікавленість у безпеці пацієнтів тільки після 

несприятливих подій 
х  

3.4 Зміни з безпеки пацієнтів є проблематичними в цій лікарні  х 

3.5 У відділенні є проблеми з безпекою пацієнтів  х 

4 Медичні помилки та зворотній зв’язок 

4.1 
Культура в моєму відділенні дозволяє легко вчитися на помилках 

інших 
х  

4.2 
Я допускав(ла) помилки, що могли нанести потенційну шкоду 

пацієнтам 
 х 

4.3 Персонал не карають за помилки, а розбирають причини їх виникнення х  

4.4 У відділенні заохочується звітування про помилки х  

4.5 
Суперечки в моєму відділенні будуть вирішені належним чином (не 

хто правий, а що є кращим для пацієнта) 
х  

5 Взаємодія між відділеннями та персонал 

5.1 
Між лікарняними відділеннями, які повинні працювати разом, існує 

добра співпраця 
х  

5.2 
У лікарні, в якій я працюю, добре проводиться підготовка нового 

персоналу 
х  

5.3 Приємно працювати зі співробітниками інших підрозділів лікарні х  

5.4 
Між відділеннями лікарні часто виникають проблеми з обміном 

інформацією 
 х 

* – необхідно вибрати одну відповідь;  

** х – характеризують оцінювання культури безпеки лікарняного 

середовища як сильну сторону медичного закладу та відсутність проблемних 

моментів (ризиків діяльності) 

 

В запропонованій методиці питання розподілено на п’ять категорій, а 

саме: робота в команді; відкритість спілкування; підтримка безпеки пацієнтів; 

медичні помилки та зворотній зв’язок; взаємодія між відділеннями та персонал. 

До розділу питань пов’язаних з оцінюванням роботи в команді входить 5 

питань, до розділу відкритість спілкування – 3 питання, до розділу підтримка 

безпеки пацієнтів – 5 питань, до розділу медичні помилки та зворотній зв’язок – 

5 питань, до розділу взаємодія між відділеннями та персонал – 4 питання. 
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Наведенні питання дозволяють оцінити рівень безпечності функціонування 

медичного закладів та на підставі отриманих відповідей навести рекомендації 

що сприятимуть зниженню ризиків середовища функціонування середовища 

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради. 

Результати оцінювання культури безпеки середовища КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької 

міської ради зведено у таблицю 3.11. 

 

Таблиця 3.11 – Результати оцінювання культури безпеки середовища КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради* 

№ 

п/п 
Питання 

Відповідь, що 

характеризують 

культуру безпеки, 

як сильну сторону 

абс. % 

1 2 3 4 

1 Робота в команді 

1.1 Співробітники лікарні підтримують один одного 23 92% 

1.2 
Коли необхідно зробити великий обсяг роботи швидко, ми 

працюємо разом, як команда 
21 84% 

1.3 У лікарні співробітники ставляться один до одного з повагою 20 80% 

1.4 
Коли хтось із співробітників дуже зайнятий, колеги завжди готові 

допомогти 
21 84% 

1.5 У нас є достатньо персоналу, щоб впоратися з навантаженням 23 92% 

2 Відкритість спілкування 

2.1 
Персонал може вільно говорити про обставини, що негативно 

впливають на догляд за пацієнтами 
20 80% 

2.2 
Персонал не соромиться ставити питання більш досвідченим 

співробітникам про те, як вчинити 
22 88% 

2.3 
Співробітники бояться ставити запитання, коли бачать помилки в 

діях інших 
21 84% 

3 Підтримка безпеки пацієнтів 

3.1 
Керівництво забезпечує робочу атмосферу, яка сприяє безпеці 

пацієнтів 
21 84% 

3.2 
Дії керівництва показують, що безпека пацієнтів є головним 

пріоритетом 
22 88% 

3.3 
Керівництво проявляє зацікавленість у безпеці пацієнтів тільки 

після несприятливих подій 
19 76% 
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Продовження таблиці 3.11 

1 2 3 4 

3.4 Зміни з безпеки пацієнтів є проблематичними в цій лікарні 19 76% 

3.5 У відділенні є проблеми з безпекою пацієнтів 22 88% 

4 Медичні помилки та зворотній зв’язок 

4.1 
Культура в моєму відділенні дозволяє легко вчитися на помилках 

інших 
18 72% 

4.2 
Я допускав(ла) помилки, що могли нанести потенційну шкоду 

пацієнтам 
14 56% 

4.3 
Персонал не карають за помилки, а розбирають причини їх 

виникнення 
18 72% 

4.4 У відділенні заохочується звітування про помилки 15 60% 

4.5 
Суперечки в моєму відділенні будуть вирішені належним чином 

(не хто правий, а що є кращим для пацієнта) 
21 84% 

5 Взаємодія між відділеннями та персонал 

5.1 
Між лікарняними відділеннями, які повинні працювати разом, 

існує добра співпраця 
19 76% 

5.2 
У лікарні, в якій я працюю, добре проводиться підготовка нового 

персоналу 
22 88% 

5.3 Приємно працювати зі співробітниками інших підрозділів лікарні 23 92% 

5.4 
Між відділеннями лікарні часто виникають проблеми з обміном 

інформацією 
19 76% 

* загальна кількість респондентів 25 осіб 

 

У своїй діяльності КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради керується принципами 

безпеки пацієнтів. Опитування, що наведено у таблиці 3.11 свідчить про 

достатньо високу оцінку медичним персоналом рівня культури безпеки 

середовища в інтерфейсі робота в команді, відкритість спілкування, підтримка 

безпеки пацієнтів, медичні помилки та зворотній зв’язок, взаємодія між 

відділеннями та персонал.  

З метою зниження ризиків середовища функціонування КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради пропонується запровадити у відділеннях систему 

інцидент-звітування та залучити працівників і керівництво до особистої участі 

в її наповненні релевантною інформацією. 
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3.3 Удосконалення діагностичного напряму роботи закладу з метою 

мінімізації ризиків розповсюдження COVID-19 

 

 

В сучасних умовах пандемії COVID-19 для більшості закладів охорони 

здоров’я надзвичайно актуальною проблемою стало ефективне і оперативне 

визначення стану пацієнтів і медичного персоналу з метою мінімізації 

розповсюдження коронавірусу. Для цього необхідно застосовувати сучасні 

діагностичні комплекси, які б надавали змогу визначати стан пацієнта. 

Так відповідно до Наказу МОЗ України 20.05.2020 р. № 1227 про 

затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба 

(COVID-19)», лабораторне тестування на COVID 19 проводиться з 

використанням не тільки методу ПЛР, а й методу імуноферментного аналізу. 

Проводять дослідження ІФА IgМ при неможливості проведення ПЛР 

впродовж однієї доби для пацієнтів з клінічними ознаками корона вірусної 

хвороби, з пневмонію, особам, що контактували з підтвердженим випадком. 

Проводять дослідження ІФА IgМ особам, які потребують планової 

госпіталізації та/або операції. 

Проводять дослідження ІФА IgМ та ІФА IgG медичним працівникам, які 

безпосередньо надають медичну допомогу хворим або проводять догляд за 

хворими на COVID-19 в умовах стаціонару, працівникам лабораторій, які 

обробляють зразки з дихальних шляхів отримані від хворих на COVID-19. 

Імуноферментний аналіз (ІФА) – це спосіб визначення сполук, або вірусів 

чи макромолекул, що проводиться на основі специфічної реакції “антиген-

антитіло”. Антитіла зв’язуються виключно з певними антигенами 

(чужорідними для організму сполуками) – і ні з якими іншими. Цим 

визначається високий рівень достовірності отриманих результатів – до 98%. 

Спосіб дозволяє виявити наявність в крові людини специфічних антитіл до 

коронавірусу (IgG до SARS-CoV-2).  

Ці антитіла можуть виявлятися, починаючи з 9 дня захворювання, і 



 88 

зберігатися в організмі людини до полутора років. Їх кількість змінюється в 

залежності від стадії захворювання. Присутність IgG (антитіл “пам’яті”) 

свідчить про те, що пацієнт вже зустрічався з вірусом і має до нього імунітет. 

ІФА (ІХЛА) (імуноферментний і імунохемілюмінесцентний аналіз) – це 

дослідження по крові з вени, за допомогою якого виявляють імунну відповідь 

до вірусу. 

Даний тип тестів представлений в двох форматах: експрес-тести на 

антитіла (ІХА) і звичайний імуноферментний аналіз (ІФА), який, з одного боку, 

визначає, чи зустрічалася людина з вірусом (чи є антитіла), з іншого боку, 

показує, що у нього може бути імунітет. 

За допомогою цих тестів визначається і титр (кількість) антитіл в плазмі. 

З одного боку, чим їх в крові більше, тим вище імунітет до вірусу. З іншого, 

високий титр антитіл дає людині можливість стати донором плазми, тобто 

врятувати життя тих, хто тяжко хворіє. 

У тестуванні на антитіла до COVID-19 особливо важлива оперативність 

для медпрацівників (ті, хто вже перехворів, можуть працювати на передовій без 

побоювань), та й для будь-яких інших професій [67]. 

Для проведення імуноферментного аналізу  доцільно придбати комплект 

обладнання, що включає напівавтоматичний імунологічний аналізатор, 

автоматичний промивач та термошейкер, та тест-системи для діагностики 

Covid-19. 

Таке обладнання дозволить закладу власними силами забезпечувати 

діагностування як власних працівників, так і пацієнтів. При цьому формується 

достатній рівень оперативності отриманих даних та можливість економії 

ресурсів.  

Враховуючи, що у комерційних закладах вартість тестування доволі 

висока і становить від 250 до 450 гривень за тест, доцільно розглянути 

можливість придбання сучасної тест-системи і надання відповідних послуг 

населенню за більш прийнятною ціною (до 200 грн).  

При цьому доцільно враховувати, що вартість тестування може 
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компенсуватись з відповідних фондів, а безпосередньо для працівників закладу 

охорони здоров’я буде безкоштовною. 

Якщо розглядати цю пропозицію з точки зору проектного менеджменту, 

доцільно розрахувати основні параметри такого проекту. До них належать 

наступні показники. 

Чиста приведена вартість проекту, яка розраховується за формулою: 
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де PV – загальна накопичена величина дисконтованих доходів; 

CF t /(1+ r)t – теперішня вартість результатів; 

CF t – чисті грошові потоки t-го року. 

Індекс рентабельності проекту, який розраховується за формулою: 
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Термін окупності проекту. 

 

0 / ,PP I CF
     (3.3) 

 

де Io – величина початкових інвестиційних витрат; 

CF – чистий грошовий потік від реалізації інвестиційного проекту. 

Хоча проведення розрахунків ефективності проекту для неприбуткових 

організацій не зовсім доречно, з економічної точки зору необхідно розуміти 

доцільність капіталовкладень та економічний механізм відшкодування втрат. 

При цьому найбільший ефект у такому випадку буде соціальний, оскільки 
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масове тестування дозволяє запобігати поширенню хвороб і сприяє 

покращенню епідеміологічної ситуації, що позитивно впливає на всі економічні 

процеси і дозволяє запобігти локдауну. 

Прямі втрати економіки досить часто оприлюднюються у засобах масової 

інформації, хоча непрямі втрати прорахувати доволі складно і необхідно 

звертати увагу на якість робочої сили і підтримання достатнього рівня 

працездатності населення, а також боротись за якість життя громадян. 

Пропонується придбати діагностичну систему, а саме комплект 

імуноферментного обладнання LabAnalyt коштує 192 тис. грн. При цьому 

орієнтовна собівартість тесту до 60 грн. Тобто навіть за умови вартості 

тестування 120 грн. різниця є доволі суттєвою.  

Проведемо розрахунок основних показників проекту.  

Для дослідження візьмемо часовий проміжок у три роки, оскільки за 

прогнозами експертів саме у цей період повинно бути вирішене питання з 

профілактичним вакцинуванням та відбудеться суттєво скорочення кількості 

хворих на COVID. 

Для розрахунку чистого грошового потоку необхідно визначити кількість 

тестів на місяць та у рік, враховуючи поступове зменшення кількості тестувань. 

1 рік – мінімально 400 тестів у місяць, тобто: 400×12=4800 тестів. 

Умовний грошовий потік від проведення тестування буде дорівнювати 

4800×(120-60)=288000 грн.  

2 рік – мінімально 200 тестів у місяць, тобто: 200×12=2400 тестів. 

Умовний грошовий потік від проведення тестування буде дорівнювати 

2400×(120-60)=144000 грн.  

3 рік – мінімально 100 тестів у місяць, тобто: 100×12=1200 тестів. 

Умовний грошовий потік від проведення тестування буде дорівнювати 

1200×(120-60)=72000 грн.  

Для розрахунку чистої приведеної вартості ставку дисконту приймемо за 

15% (на рівні середньої ставки за кредитами). Тоді чиста приведена вартість 

проекту дорівнюватиме: 
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NPV = 288 / (1 + 0,15) + 144 / (1 + 0,15)2 + 72 / (1 + 0,15)3 – 192=  

= 288 / 1,15 + 144 / 1,32 + 72 / 1,52 – 192 = 250,43+109+47,36 – 192 = 

= 214,79 (тис. грн.). 

Розрахунок свідчить про доцільність придбання такого обладнання. При 

цьому не здійснюючи складних розрахунків можна констатувати, що термін 

окупності такого проекту до одного року (192 / 250,43=0,76 року, або 277 днів). 

Індекс рентабельності проекту становить: 

Ір=(250,43+109+47,36) / 192 = 406,79 / 192=2,11 

Тобто, за існуючих параметрів реалізації проекту індекс його 

рентабельності становить 2,11 або у відсотковому вираженні 211%. Такі 

значення свідчать про доцільність придбання обладнання не лише з позиції 

отримання соціального ефекту, а й з позиції економічної доцільності. Навіть у 

перший рік роботи дисконтований грошовий потік перевищує інвестиційні 

витрати на 58,43 тис. грн., що свідчить про значний резерв на ліквідацію певних 

проблем у роботі обладнання і його обслуговування. 

Розроблені у третьому розділі магістерської роботи пропозиції наведено у 

таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 – Рекомендації з удосконалення системи управління 

ризиками КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради 

№ Назва заходу Короткий зміст Прогнозований результат 

1 2 3 4 

1 

Рекомендації щодо 

запровадження ризик-

менеджменту у 

діяльності КП 

«Хмельницький міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» Хмельницької 

міської ради 

Формування матриці 

оцінки ризиків 

Ідентифікація видів ризиків 

та їх вагомості. 

Формування базису реакції 

системи менеджменту 

закладу у вигляді 

адаптаційних заходів, або 

заходів з їх мінімізації. 
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Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 

2 

Рекомендації щодо 

зниження ризиків 

середовища 

функціонування КП 

«Хмельницький міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги 

№2» Хмельницької 

міської ради 

Формування методики 

оцінювання культури 

безпеки лікарняного 

середовища 

 

Запровадження у 

відділеннях системи 

інцидент-звітування та 

залучення працівників і 

керівництва до особистої 

участі в її наповненні 

релевантною інформацією 

3 

Удосконалення 

діагностичного напряму 

роботи закладу з метою 

мінімізації ризиків 

розповсюдження 

COVID-19 

Пропонується придбати 

діагностичну систему, а 

саме комплект 

імуноферментного 

обладнання LabAnalyt 

За існуючих параметрів 

реалізації проекту, індекс 

його рентабельності 

становить 2,11. Такі 

значення свідчать про 

доцільність придбання 

обладнання не лише з 

позиції отримання 

соціального ефекту, а й з 

позиції економічної 

доцільності. Навіть у 

перший рік роботи 

дисконтований грошовий 

потік перевищує 

інвестиційні витрати на 

58,43 тис. грн. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

У третьому розділі магістерської роботи розроблено пропозиції з 

удосконалення системи управління ризиками КП «Хмельницький міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради.  

Особливо необхідно відмітити, що при формуванні системи ризик-

менеджменту доцільно дотримуватися стандартів ISO 31000:2018. Відповідно 

до основних положень зазначеного стандарту, ризик-менеджмент має 

базуватися на принципах, структурі і процесі, що описаний у міжнародному 

стандарті «Управління ризиками». З метою більш ефективного управління 
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ризиками доцільно будувати матрицю оцінки ризиків і на її основі приймати 

відповідні рішення щодо їх мінімізації. 

Також доцільно проводити дослідження культури безпеки лікарняного 

середовища та визначення напрямів зниження ризиків середовища 

функціонування КП «Хмельницький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради. У роботі наведена 

послідовність етапів визначення напрямів зниження ризиків середовища 

функціонування закладу. 

Надзвичайно актуальним є питання діагностування у медичних 

працівників та пацієнтів коронавірусу. Тому в роботі запропоновано придбання 

сучасного діагностичного комплексу саме для цих цілей. Визначено 

економічний ефект від представленого заходу і обґрунтовано його доцільність 

для КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги 

№2» Хмельницької міської ради. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Ризики супроводжують всі процеси соціально-економічного розвитку 

суспільства. Особливо вони актуальні у часи трансформацій та реформ, які 

супроводжують наше суспільство вже доволі тривалий період. Все це актуально і 

для сфери охорони здоров’я.  

В економічні літературі існують різні погляди щодо поняття «ризик». 

Найчастіше поняття «ризик» в економічній літературі розглядають як: можливість 

втрати або виникнення збитків, результат впливу загроз, можливість небезпеки, 

існування невизначеності. Слід зазначити, що економічна категорія «ризик» є 

досить складною, і невід’ємно пов’язана із підприємницькою діяльністю. 

Питання про регульованість факторів має першочергове значення при 

управлінні ризиками для оцінки внутрішніх резервів і пошуку об’єктивних 

передумов. Чинники впливу на ступінь підприємницького ризику наведено на у 

першому розділі роботи з виділенням факторів впливу на ступінь 

підприємницького ризику, які класифіковано за джерелами їх виникнення. 

Також у ризик-менеджменті, виокремлюють систему засад та правил на 

підставі яких слід приймати рішення, при цьому спрощену схема управління 

ризиками представлено у пп.1.3 дипломної роботи.  

Стосовно об’єкту дослідження необхідно зазначити, що КП «Хмельницький 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської 

рад є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним підприємством, 

що надає первинну медичну допомогу населенню міста, вживає заходи з 

профілактики захворювань та підтримання громадського здоров’я. Основні 

техніко-економічні показники КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради протягом 2017–2019 

років свідчать, що загальні видатки КП «Хмельницький міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради становили у 2017 

році – 29053,9 тис.грн., у 2018 році – 58196,4 тис.грн. та у 2019 році – 82822,3 
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тис.грн. У 2018 році в порівнянні з 2017 роком відбулося зростання доходів на 

100,3% та у 2019 році в порівнянні з 2018 роком на 42,3%. Найбільш актуальним 

ризиком сьогодення є пандемія COVID-19 і недосконалість діагностичної роботи 

закладу, що потребує певних управлінських рішень. 

У третьому розділі магістерської роботи сформовано пропозиції з 

удосконалення управління ризиками діяльності КП «Хмельницький міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради.  

В першу чергу необхідно сформувати безпечне середовище функціонування 

закладу за рахунок запровадження ризик-менеджменту. При побудові і 

функціонуванні системи ризик-менеджменту слід дотримуватися стандартів ISO 

31000:2018. Ефективне та виважене управління ризиками вимагає застосування 

відповідних принципів. Перелік ризиків притаманних діяльності КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради з їх розподілом в залежності від серйозності наслідків 

ризику та частоти їх прояву, а також матрицю їх оцінки розроблено у пп.3.1. У 

наведеній матриці представлено розподіл категорій (серйозності) небезпеки за 

чотирма рівнями (І катастрофічна, ІІ критична, ІІІ гранична, ІV незначна) та 

очікувану частоту небезпеки  з розподілом, також на чотири рівні (часто А, 

можливо В, випадково С, віддалено D, неймовірно Е). З метою визначення, які 

ризики потребують більшої уваги і концентрації зусиль персоналу формується 

матриця індекс ризику небезпеки з виділенням критеріїв ризику за параметрами: 

неприпустимий (надмірний), небажаний (гранично допустимий), прийнятний, 

знехтуваний. У роботі сформовано індекс ризику небезпеки для КП 

«Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» 

Хмельницької міської ради. Також для дослідження культури безпеки лікарняного 

середовища та визначення напрямів зниження ризиків середовища 

функціонування КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №2» Хмельницької міської ради потребує проходження ряду етапів, що 

дозволить дослідити та виявити проблемні моменти (ризики діяльності) закладу 

охорони здоров’я та сформувати напрями їх зниження. 
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