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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Упродовж багатьох століть Україна накопичує досвід побудови 

національної системи державного управління і самоврядування та їх правового 

регулювання. Використання цієї історичної спадщини є важливим джерелом 

побудови сучасної Української держави, а врахування історичного досвіду у 

процесі побудови як моделі державного управління, так і його важливої 

складової – державного управління системою охорони здоров’я, – об’єктивною 

необхідністю. 

Предметом науки державного управління в галузі охорони здоров’я є 

закономірності функціонування системи державного управління сферою і 

певною мірою суспільних процесів як об’єктів державно-управлінського 

впливу. 

Таким чином, державне управління охороною здоров’я – одна із 

складових (підгалузей) науки державного управління. Спираючись на засадничі 

принципи останньої та базуючись на закономірностях її розвитку, державне 

управління охороною здоров’я вивчає шляхи і механізми розвитку державного 

управління на всіх етапах від початку його виникнення як самостійної галузі 

соціального управління і до сучасного стану. За своєю сутністю є всі підстави 

розглядати державне управління охороною здоров’я як окрему підгалузь науки 

державного управління і як специфічний різновид управління медичною 

сферою. 

Навчальна програма дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 

“Менеджмент та адміністрування” професійного спрямування “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. Структурно-логічна схема спеціалізації 

передбачає вивчення навчальної дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я”, що передує вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін. 

Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання та 

поєднує в собі робочу програму курсу, завдання та рекомендації до виконання 

семестрової контрольної роботи. 
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Мета вивчення дисципліни: формування сучасних знань з державної 

соціальної політики та політики в галузі охорони здоров’я в умовах суспільних 

трансформацій, а також світової і європейської політики та стратегії в галузі 

охорони здоров’я. 

Завданням навчальної дисципліни є теоретична підготовка студентів з 

питань: 

 основ державної соціальної політики та політики в галузі охорони 

здоров’я в умовах суспільних трансформацій; 

 соціально-медичних проблем стану громадського здоров’я в Україні; 

 аналітичного підходу до сучасної світової і європейської політики та 

стратегії в галузі охорони здоров’я;  

 обґрунтування програм стосовно концепцій Всесвітньої організації 

охорони здоров’я; 

 суті державної політики з покращання громадського здоров’я в Україні; 

 державного управління щодо перебудови медичного забезпечення в 

Україні. 

а також набуття практичних навичок та вмінь: 

 розробки пропозицій (проектів) щодо визначення стратегічних цілей і 

завдань розвитку галузі охорони здоров’я на основі результатів 

системного аналізу соціально-економічного стану розвитку держави; 

 з урахуванням особливостей системи охорони здоров’я, використання 

технології типових методів управління, визначення технологій 

управління системою, що є раціональною за ознаками досягнення мети 

діяльності та застосовуваними ресурсами; 

 здійснення планування, організації та контролю виконання завдань 

державних, регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів 

розвитку відповідної території чи галузі, застосовуючи різні види 

планування; 
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 визначення раціональної структури і збалансованості ресурсів закладів 

охорони здоров’я, їх підрозділів засобами управління на принципах 

раціональної організації праці; 

 визначення ефективності діючих форм і методів державного управління 

за результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, вітчизняного 

і зарубіжного досвіду їх реалізації в контексті європейської інтеграції, 

використовуючи методи порівняльного та інституційного аналізу; 

 розробки стратегії управління закладу охорони здоров’я. 

Вивчення дисципліни “Державне управління охорони здоров’я” 

передбачає тісні зв’язки з такими навчальними курсами: “Соціальна медицина”, 

“Управління змінами в охороні здоров’я”, “Основи менеджменту охорони 

здоров’я”, “Економіка та фінансування охорони здоров’я”, “Управління 

проектами в охороні здоров’я”. 

Контроль знань здійснюється у формі заліку, який полягає в оцінці 

засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи 

на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди або контрольної 

роботи з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій чи виконання 

контрольної роботи у студентів заочної форми навчання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

№ 

пор. 

Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль І. Державне управління в галузі охорони 

здоров’я як соціальне явище 

1 Теоретичні проблеми соціального розвитку 

2 Вступ до державного управління і стратегії 

3 Основи державного управління і стратегії в галузі охорони здоров’я 

4 Аналіз державного управління в галузі охорони здоров’я 

5 Державна політика з охорони здоров’я та шляхи її реформування 

6 Роль держави та інших суспільних груп у формуванні державного 

управління 

 Змістовий модуль ІІ. Державне управління та стратегія в галузі 

охорони здоров’я 

7 Сучасне державне управління в галузі охорони здоров’я: 

концептуальні основи, законодавство, програми реформ 

8 Стратегія управління в галузі охорони здоров’я 

9 Міжнародний досвід формування державного управління в галузі 

охорони здоров’я 

Разом годин: 90 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

з дисципліни 

“ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я” 

Міжпредметні зв’язки   

Курс “Державне управління охорони здоров’я” для студентів зазначеного 

напряму є нормативною дисципліною, яка забезпечує формування умінь, 

передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної та правової 

підготовки студентів, вивчення курсу: “Соціальна медицина”, “Управління 

змінами в охороні здоров’я”, “Основи менеджменту охорони здоров’я”, 

“Економіка та фінансування охорони здоров’я”, “Управління проектами в 

охороні здоров’я”. 

Курс закладає фундамент для подальшого вивчення дисциплін, пов’язаних 

з галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації. 

Для заочної форми навчання навчальним планом передбачаються тільки 

лекції та практичні заняття в досить обмеженій кількості. Основною формою 

вивчення дисципліни має місце самостійна робота. 

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання 

Основною метою самостйної роботи з дисципліни “Державне управління 

охорони здоров’я” є закріплення теоретичних знань студентами з питань: 

 основ державної соціальної політики та політики в галузі охорони 

здоров’я в умовах суспільних трансформацій; 

 соціально-медичних проблем стану громадського здоров’я в Україні; 

 аналітичного підходу до сучасної світової і європейської політики та 

стратегії в галузі охорони здоров’я;  

 державного управління щодо перебудови медичного забезпечення в 

Україні. 
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Методикою виконання самостійної роботи передбачено індивідуальне  

розв’язання розрахунково-аналітичних задач, вирішення конкретних ситуацій 

та  тестова самоперевірка теоретичних знань. 

 

Змістовий модуль І. Державне управління в галузі охорони здоров’я 

як соціальне явище 

Тема 1. Теоретичні проблеми соціального розвитку 

Питання для самоконтролю 

1. Глобальна концепція людського розвитку: сутність і основний зміст. 

2. Конституційні засади соціального розвитку, соціальної політики в 

Україні.  

3. Охорона здоров’я як складова соціальної політики: сутність, мета, 

умови реалізації.  

4. Основні напрями реалізації державної політики з охорони здоров’я в 

Україні.  

5. Пріоритети здійснення державної політики з охорони здоров’я в 

Україні.  

6. Основні принципи державної політики в галузі охорони здоров’я. 

7. Принципи реалізації державної політики з охорони здоров’я в Україні.  

8. Соціально-стратифікаційні процеси суспільного розвитку та їх вплив на 

охорону здоров’я.  

9. Державна політика з охорони здоров’я як чинник формування 

економічних основ стабільного розвитку. 

Література [1; 12; 15; 16; 18; 23; 25; 31] 
 

Тема 2. Вступ до державної політики і стратегії  

Питання для самоконтролю 

1. Державна політика в галузі охорони здоров’я як соціальне явище.  

2. Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони здоров’я. 

3. Методологія політичного аналізу в галузі охорони здоров’я. 

Література [1; 12; 15; 16; 18; 23; 25; 31] 
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Тема 3. Основи державного управління і стратегії в галузі охорони 

здоров’я  

Питання для самоконтролю 

1. Основні напрями державної політики з охорони здоров’я в Україні.  

2. Правові засади реформування державної політики з охорони здоров’я. 

3. Сучасні соціальне-демографічні процеси та їх регулювання. 

Література [2; 11; 13; 14; 17; 19; 26] 
 
 

Тема 4. Аналіз державного управління в галузі охорони здоров’я  

Питання для самоконтролю 

1. Наука про державну політику: базові поняття.  

2. Зміст політики: проблеми, цілі, інструменти.  

3. Державна політика в галузі охорони здоров’я як процес.  

4. Етапи аналізу державної політики.  

5. Аналіз ефективності державної політики. 

Література [11–16; 23–26] 
 

 

Тема 5. Державна політика з охорони здоров’я та шляхи 

її реформування  

Питання для самоконтролю 

1. Концепції реформування охорони здоров’я в Україні (2011–2016 рр). 

2. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони здоров’я.  

3. Методологія та методичні засоби в управлінні охороною здоров’я, 

системний підхід до управління і реформ в галузі охорони здоров’я. 

Література [3–10; 31; 32] 

 
 
Тема 6. Роль держави та інших суспільних груп у формуванні 

державного управління  
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Питання для самоконтролю 

1. Роль урядових структур всіх рівнів: управління, законодавча та 

нормативна база, сприяння реалізації політики, фінансовий контроль.  

2. Роль центральної виконавчої влади.  

3. Роль регіональної виконавчої влади.  

4. Роль урядових, громадських професійних організацій в розробці та 

реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я. 

Література [11–16; 23–26; 32]  
 

 

Змістовий модуль ІІ. Державне управління та стратегія в галузі охорони 

здоров’я 

 

Тема 7. Сучасне державне управління в галузі охорони здоров’я: 

концептуальні основи, законодавство, програми реформ  

Питання для самоконтролю 

1. Система охорони здоров’я та її структурні складові.  

2. Тенденції розвитку і кризові явища в охороні здоров’я, цілі, завдання і хід 

реалізації реформ державної політики в охороні здоров’я.  

3. Міжгалузеві механізми державного управління охороною здоров’я. 

Література [19-22; 24-27; 30] 
 
Тема 8. Стратегія управління в галузі охорони здоров’я  

 
Питання для самоконтролю 

1. Розгортання стратегії управління.  

2. Інструментарій аналізу існуючих умов.  

3. Визначення пріоритетів.  

4. Розробка концептуальних основ стратегії. Критерії перевірки та оцінки 

стратегії. 

Література [19-22; 24-27; 30] 
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Тема 9. Міжнародний досвід формування державного управління в галузі 

охорони здоров’я  

Питання для самоконтролю 

1. Модель формування державного управління з охорони здоров’я і 

світовий досвід.  

2. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої організації 

охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

Література [14; 19; 21; 28] 
 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 № 1. Основні поняття та принципи сфери охорони здоров’я 

Охорона здоров’я – один з пріоритетних напрямів державної діяльності. 

Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями 

за рівень здоров’я і збереження генофонду народу, забезпечують пріоритетність 

охорони здоров’я в діяльності держави. 

Держава формує політику охорони здоров’я в Україні та забезпечує її 

реалізацію. Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямована на 

реалізацію положень Конституції та законів України щодо забезпечення 

доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові України, 

запровадження нових ефективних механізмів фінансування та управління у 

сфері охорони здоров’я, створення умов для формування здорового способу 

життя. 

Українське законодавство закріплює такі визначальні поняття, як здоров’я, 

його охорона та лікувальні заклади, медико-санітарна допомога. Здоров’я 

визначається як стан повного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Охорона здоров’я 

– це система заходів, спрямованих на забезпечення збереження і розвитку 

фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та 

соціальної активності людини при максимальній біологічно можливій 

індивідуальній тривалості життя. 
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Заклад охорони здоров’я – юридична особа будь-якої форми власності та 

організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним 

завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі 

відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) 

працівників. 

Медична допомога – це діяльність професійно підготовлених медичних 

працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та 

реабілітацію у зв’язку із хворобами, травмами,  отруєннями і патологічними 

станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами. Медичне 

обслуговування – це діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – 

підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в 

установленому законом порядку, у  сфері охорони здоров’я, що не обов’язково 

обмежується медичною допомогою. 

У Конституції України в ст. 49 закріплено, що кожен має право на 

охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона 

здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медіко-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава 

створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я 

медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не 

може бути скорочена. 

Основними принципами охорони здоров’я в Україні є: 

– визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності 

суспільства і держави; 

– дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони 

здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; 

– гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських 

цінностей над національними, груповими або індивідуальними інтересами, 

підвищений медико-соціальний захист найбільш уразливих верств населення; 

– рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної 
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допомоги та інших послуг в галузі охорони здоров’я; 

– відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного 

розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і 

фінансова забезпеченість; 

– орієнтація на сучасні стандарти здоров’я та медичної допомоги, 

поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом в галузі 

охорони здоров’я; 

– попереджувально-профілактичний характер, комплексний соціальний, 

екологічний та медичний підхід до охорони здоров’я; 

– багатоукладність економіки охорони здоров’я і багатоканальність її 

фінансування, поєднання державних гарантій з демонополізацією та 

заохоченням підприємництва і конкуренції; 

– децентралізація державного управління, розвиток самоврядування 

закладів та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і 

договірній основі. 

Система органів охорони здоров’я та реалізація державної політики 

Основу державної політики охорони здоров’я формує Верховна Рада 

України шляхом закріплення конституційних і законодавчих засад охорони 

здоров’я, визначення її мети, головних завдань, напрямів, принципів і 

пріоритетів, встановлення нормативів і обсягів бюджетного фінансування, 

створення системи відповідних кредитно-фінансових, податкових, митних та 

інших регуляторів, затвердження загальнодержавних програм охорони 

здоров’я. 

Для вирішення питань формування державної політики охорони здоров’я 

при Верховній Раді України можуть створюватися дорадчі та експертні органи 

з провідних фахівців у галузі охорони здоров’я та представників громадськості. 

Порядок створення та діяльності цих органів визначається Верховною Радою 

України. 

Складовою державної політики охорони здоров’я в Україні є політика 

охорони здоров’я в Республіці Крим, місцеві і регіональні комплексні та цільові 

програми, що формуються Верховною Радою Республіки Крим, органами 



14 

місцевого і регіонального самоврядування та відображають специфічні потреби  

охорони здоров’я населення, яке проживає на відповідних територіях.  

Реалізація державної політики охорони здоров’я покладається на органи 

державної виконавчої влади. 

Особисту відповідальність за державну політику в цій сфері несе 

Президент України. Президент України у своїй щорічній доповіді Верховній 

Раді України передбачає звіт про стан реалізації державної політики в галузі 

охорони здоров’я, виступає гарантом права громадян на охорону здоров’я, 

забезпечує виконання законодавства про охорону здоров’я через систему 

органів державної виконавчої влади, проводить у життя державну політику 

охорони здоров’я та здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією 

України. 

Кабінет Міністрів України організує розробку та здійснення державних 

цільових програм, створює економічні, правові та організаційні механізми, що 

стимулюють ефективну діяльність в галузі охорони здоров’я, забезпечує 

розвиток мережі закладів охорони здоров’я, укладає міжурядові угоди і 

координує міжнародне співробітництво з питань охорони здоров’я, а також в 

межах своєї компетенції   здійснює інші повноваження, покладені на органи 

державної виконавчої влади в галузі охорони здоров’я. 

Міністерства, відомства та інші центральні органи державної 

виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми і прогнози 

в галузі охорони здоров’я, визначають єдині науково обґрунтовані державні 

стандарти, критерії та вимоги, що сприятимуть охороні здоров’я населення, 

формують і розміщують державні замовлення з метою матеріально-технічного 

забезпечення галузі, здійснюють державний контроль і нагляд та іншу 

виконавчо-розпорядчу діяльність в галузі охорони здоров’я. 

Представники Президента України та підпорядковані їм органи місцевої 

державної адміністрації, а також виконавчі комітети сільських, селищних і 

міських Рад народних депутатів реалізують державну політику охорони 

здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством. 



15 

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої 

влади в галузі охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України 

(МОЗ), компетенція якого визначається положенням, що затверджується 

Кабінетом Міністрів України. МОЗ є головним (провідним) органом у системі 

центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

політики у сфері охорони здоров’я. 

Основними завданнями МОЗ України є: забезпечення реалізації 

державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації 

лікарських засобів і виробів медичного призначення; розроблення, координація 

та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров’я, 

зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку 

медичної та мікробіологічної промисловості; організація надання державними 

та комунальними закладами охорони здоров’я безоплатної медичної допомоги 

населенню; організація надання медичної допомоги в невідкладних та 

екстремальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів, 

пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи; розроблення 

заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та 

смертності населення; організація разом з Національною академією наук 

України, Академією медичних наук України наукових досліджень з 

пріоритетних напрямів розвитку медичної науки. 

Функції спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в 

адміністративно-територіальних одиницях України покладаються на органи 

місцевої державної адміністрації. 

Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно- 

профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-

курортні, аптечні, науково-медичні та інші заклади охорони здоров’я. Заклади 

охорони здоров’я створюються підприємствами, установами та організаціями з 

різними формами власності, а також приватними особами за наявності 

необхідної матеріально-технічної бази і кваліфікованих фахівців. Незалежно від 

юридичного статусу закладу охорони здоров’я керівництво ним може 



16 

здійснювати тільки особа, яка відповідає встановленим державою єдиним 

кваліфікаційним вимогам. Керівнику закладу охорони здоров’я має бути 

забезпечена незалежність у вирішенні всіх питань, пов’язаних з охороною 

здоров’я. 

 Ключові проблеми у сфері охорони здоров’я та їх вирішення 

На сучасному етапі стан здоров’я населення України характеризується 

значною поширеністю хронічних хвороб та соціально небезпечних 

захворювань. Високими залишаються рівні інвалідності та смертності при 

короткій середній тривалості життя. На здоров’я і відтворення населення 

негативно впливають якісні показники життя, забруднення довкілля, 

незадовільні умови праці, поширення інфекційних і паразитарних захворювань, 

криза галузі медичного обслуговування, недостатній контроль за якістю та 

вживанням лікарських засобів і біологічно активних домішок, тютюнокуріння. 

До погіршення стану здоров’я населення, збільшення нещасних випадків у 

побуті та на виробництві, руйнування сімей, духовної, моральної і фізичної 

деградації суспільства призводить надмірне вживання алкогольних напоїв, 

вживання наркотичних засобів, психотропних речовин, що згубно позначається 

й на демографічній ситуації. 

Не сприяє розв’язанню проблем у сфері охорони здоров’я й відсутність 

належного моніторингу за станом генофонду, рівнем популяційного імунітету 

населення, циркуляцією збудників інфекційних хвороб. Сучасна система 

охорони здоров’я в Україні спрямована більш на лікування, ніж на 

профілактику захворювань і пропаганду здорового способу життя. Як наслідок, 

за останні п’ять років кількість захворювань і смертність зростала. 

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є: 

– незадовільний стан здоров’я населення; 

– нераціональна організація системи надання медичної допомоги; 

– брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними; 

– низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, засоби 

збереження здоров’я та активного дозвілля; 

– недостатність фінансових і насамперед бюджетних ресурсів для 
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забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я; 

– практична відсутність ринку медичних послуг; 

– недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на створення 

умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення ефективності 

використання в системі охорони здоров’я людських, матеріально-технічних та 

фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки. 

З метою вирішення цих проблем, державна політика у сфері охорони 

здоров’я має спрямовуватися на підвищення рівня здоров’я, поліпшення якості 

життя і збереження генофонду Українського народу. 

Реалізація цієї політики потребує здійснення комплексу державних  і 

галузевих заходів. Державні заходи мають передбачати: 

– поетапне збільшення державних асигнувань у сферу охорони здоров’я, 

їх ефективне використання; 

– забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, 

переорієнтацію охорони здоров’я на суттєве посилення заходів з попередженн 

захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження ризиків для 

здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів 

довкілля; 

– вирішення проблем гігієни та безпеки праці, профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 

– створення умов для формування та стимулювання здорового способу 

життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо 

дітей та молоді; посилення боротьби із шкідливими звичками; розвиток фізичної 

культури і спорту; забезпечення раціонального збалансованого харчування 

населення; 

– здійснення активної демографічної політики, спрямованої на 

стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення 

репродуктивного здоров’я населення, а також соціальної політики підтримки 

молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку; 

– забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку 

дитини, починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних 
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умов побуту, виховання і навчання; 

– запровадження ефективної системи багатоканального фінансу- вання 

сфери охорони здоров’я; 

– удосконалення системи соціального та правового захисту медичних і 

фармацевтичних працівників та пацієнтів; 

– визначення критеріїв щодо диференціації  розміру  оплати праці 

медичних та фармацевтичних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, 

обсягів, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи; 

– інтенсивний розвиток медичної та фармацевтичної промисловості, в тому 

числі медичного приладобудування, виробництва лікарських засобів та виробів 

медичного призначення, здешевлення їх вартості. 

Таким чином, державна політика у сфері охорони здоров’я повинна 

спрямовуватися на зміцнення здоров’я всіх верств населення, збільшення 

тривалості активного життя, поліпшення демографічної ситуації, підвищення 

якості та ефективності медико-санітарної допомоги, удосконалення фінансування 

та управління галуззю. Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед 

комплексом не тільки медичних, а соціально-економічних та екологічних 

чинників, недосконалим способом життя населення. Тому поліпшення здоров’я є 

інтегральним показником успішності функціонування держави, всіх її 

інституцій, і в основу реформування цієї сфери має бути покладений 

міжгалузевий комплексний підхід. 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Теми рефератів 

1. Охорона здоров’я населення як об’єкт державного управління. 

2. Історичні аспекти становлення системи охорони здоров’я в Україні. 

3. Реформування сфери охорони здоров’я на сучасному етапі в Україні. 

4. Система органів охорони здоров’я в Україні. 

5. Проблеми запровадження державного медичного страхування в Україні. 
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Контрольні питання 

1. Дайте визначення термінам: «охорона здоров’я», «заклади охорони 

здоров’я», «медико-санітарна допомога». 

2. Які основні принципи охорони здоров’я в Україні? 

3. Розкрийте зміст та пріоритети державної політики у сфері охорони 

охорони здоров’я. 

4. Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері охорони здоров’я. 

5. Обґрунтуйте основні напрями реформування системи охорони здоров’я 

в Україні. 

6. Проаналізуйте актуальні проблеми державного управління сферою 

охорони здоров’я в Україні. Запропонуйте власні шляхи їх вирішення. 

7. У чому полягають основні завдання Міністерства охорони здоров’я? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Право на охорону здоров’я закріплене в Конституції у статті:  

а) третій; 

б) двадцять другій;  

в) сорок дев’ятій. 

2. Основи законодавства України про охорону здоров’я було прийнято:  

а) 01.03.2009 р.; 

б) 14.12.1999 р.; 

в) 19.11.1992 р. 

3. Концепцію розвитку охорони здоров’я населення України було 

прийнято: 

а) 07.12.2000 р.; 

б) 14.12.1999 р.; 

в) 19.11.1992 р. 

4. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади 

із забезпечення державної політики у сфері охорони здоров’я є: 
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а) Міністерство охорони здоров’я України; 

б) Головне управління організації медичної допомоги населенню;  

в) Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення. 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» було прийнято: 

а) 11.02.2010 р.; 

б) 24.02.1994 р.; 

в) 19.11.1992 р. 

6. Здоров’я – це: 

а) відсутність хвороб і фізичних вад; 

б) стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя;  

в) інше. 

7. Згідно із законодавством, медична допомога – це: 

а) діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована 

на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку із хворобами, 

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю 

та пологами; 

б) діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які 

зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом 

порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною 

допомогою. 

в) інше. 

8. Медичне обслуговування – це: 

а) діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована 

на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку із хворобами, 

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю 

та пологами; 

б) діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які 

зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом 
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порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною 

допомогою. 

в) інше. 

 

№ 2. Проведення SWOT-аналізу (на прикладі оптової фармацевтичної 

фірми) 

На першому етапі вирішення завдань з оцінювання поточного стану 

фармацевтичного підприємства та перспектив його розвитку проводять аналіз 

ситуації всередині підприємства і зовнішній аналіз.  

Основні етапи опрацювання стратегій підприємства на основі SWOT-

аналізу наведено на рис. 1. 

Аналіз внутрішнього потенціалу підприємства дає змогу розпізнати його 

сильні та слабкі сторони, оцінити їх взаємозв’язок з факторами зовнішнього 

середовища. 

Сильні сторони підприємства – це переваги, що виділяють фірму серед 

конкурентів. Слабкі сторони – це недоліки підприємства, що підлягають 

виправленню, щоб конкуренти не могли використовувати їх як свої переваги. 
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Рис. 1. Етапи опрацювання стратегій підприємства  

на основі SWOT-аналізу 

 

На практиці для визначення сильних і слабких сторін фірми може бути 

використано кілька підходів: 

• внутрішній — на основі аналізу досвіду підприємства, думок його 

фахівців; 

• зовнішній — на основі порівняння з конкурентами; 

• нормативний — на основі думок експертів і консультантів. 

Перелік слабких і сильних сторін для кожного підприємства 

індивідуальний, а по суті — це коротка, об’єктивна та його принципова 

характеристика. 
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Друга частина SWOT-аналізу являє собою дослідження зовнішнього 

середовища, які є сукупністю активних суб’єктів і сил, що діють за межами 

фірми і впливають на її здатність встановлювати та підтримувати з цільовими 

споживачами відносини ділового співробітництва. 

Зовнішнє середовище складається з: 

• мікросередовища, утвореного силами, що безпосередньо стосуються 

самого підприємства та його можливості щодо задоволення потреб споживачів, 

тобто постачальниками, посередниками, конкурентами, контактними 

аудиторіями, власне споживачами; 

• макросередовища, утвореного силами, непідконтрольними підприємству 

(демографічні, економічні, правові, природні, науково-технічні фактори та 

фактори культурного оточення). 

Остаточне оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових 

можливостей та загроз проводять за допомогою матриці SWOT-аналізу 

(таблиця). 

 

Матриця SWOT-аналізу 
 

Складові SWOT-аналізу Можливість Загрози 

А. Зниження вартості 
комп’ютерної техніки 

a) Низька купівельна 
спроможність населення 

Б. Розвиток інформаційних 
технологій, зокрема систем 
автоматизованого обліку 
товару 

b) Нестача обігових коштів у 
лікувально-профілактичних 
закладах 

В. Низька концентрація 
оптових фірм на ринку 

c) Недобросовісність частини 
аптек стосовно оплати  

Г. Організація конкурсів 
(тендерів) на закупівлю ліків за 
рахунок бюджетних коштів 

d) Збільшення кількості 
суб’єктів оптового ринку 

Д. Збільшення кількості аптек, 
аптечних пунктів і аптечних 
кіосків. Створення аптечних 
мереж 

e) Жорстке державне 
регулювання цін стосовно 
великого переліку препаратів 

Ж. Розвиток навчальних 
(тренінгових) послуг 

f) Мінімізація аптеками 
товарних запасів 

З. Зростання ролі людського 
фактора 
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Сильні сторони SO-стратегії ST-стратегії 

I. Досвід роботи на 
ринку 

Участь у тендерах (Г), 
збільшення ринкової частки 
(В) 

Участь у добродійних та 
гуманітарних акціях (d)  

II. Широкий, глибокий 
та диверсифікований 
товарний асортимент, 
зокрема наявність 
ексклюзивних 
оригінальних 
препаратів 

Привернення уваги 
можливих клієнтів (Д)  

Формування асортиментної 
політики, тісно пов’язаної із 
диверсифікацією в напрямі 
розширення нелікарського 
асортименту (e) 

III. Довгострокові 
контракти з 
виробниками, зокрема 
іноземними  

Розроблення цінової політики 
щодо переліку ліків, які 
підлягають державному 
регулюванню (e) 

IV. Широкий радіус 
обслуговування 

Використання географічної 
консолідації (f) 

V. Відсутність 
роздрібної аптечної 
мережі 

Створення договірної вертикальної маркетингової системи на 
основі консигнаційного забезпечення замість простого 
товарного кредитування (Д, f) 

VI. Значна кількість 
постійних клієнтів 

Використання принципів теорії портфоліо для дискримінації 
клієнтів на основі АВС-аналізу (Д, d) 

VII. Наявність 
електронної пошти, 
зв’язок через Web-
вузли  

Автоматизація системи збуту на основі встановлення модулів у 
постійних партнерів групи А (А, Б, d) 

 

Слабкі сторони WO-стратегії WT-стратегії 

1. Зменшення ринкової 
частки 

Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування 
оптимального асортименту доступних за ціною для різних 
сегментів споживачів лікарських засобів, привернення уваги 
нових клієнтів (В, Д, a, b, c, d) 

2. Недостатній рівень 
кваліфікації персоналу 

Реалізація програми навчання фахівців (Ж, b, c) 

3. Відсутність чіткої 
системи оплати праці 

Оптимізація системи оплати праці на основі ранжування 
посадової структури підприємства (З, b, c) 

4. Низький рівень 
розвитку механізації, 
автоматизації та 
техніко-технологічної 
бази складського 
господарства 

Впровадження систем автоматизованого обліку, зокрема 
автоматичної ідентифікації ліків за допомогою штрихового 
кодування (Б, d) 

5. Високі витрати на 
транспортування 

Маршрутизація перевезень з 
використанням спеціального 
комп’ютерного 
забезпечення, зокрема 
електронного та цифрового 
атласу доріг (А, Б). 

Зосередження на певному 
географічному ринку 
(географічне фокусування) (f) 
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6. Низький рівень 
системи керування 
товарними запасами 

Поетапне впровадження окремих модулів Корпоративної 
системи управління підприємством (А, Б), зокрема стосовно 
управління товарними запасами (Ж, f)  

7. Недостатньо 
ефективна робота з 
клієнтами 

Реалізація програми 
навчання фахівців (Ж) 

Переорієнтація на 
платоспроможних 
добросовісних клієнтів, 
перегляд системи надання 
товарних кредитів і політики 
встановлення відсотків за ними 
(b, c) 

 

За результатами проведеного SWOT-аналізу встановлюємо, що 

досліджувана оптова фармацевтична фірма має ряд сильних сторін і 

можливостей на фармацевтичному ринку. Їй можна запропонувати конкретні 

стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й 

обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні 

переваги. Наприклад, наявність електронної пошти, зв’язку через Web-вузли, 

зниження вартості комп’ютерної техніки та розвиток інформаційних технологій 

можна використати для оснащення дискримінованих за теорією портфоліо 

постійних покупців (аптек) групи А модемами, що у свою чергу сприятиме 

усуненню загроз з боку мінімізації товарних запасів в аптеках та збільшенню 

кількості суб’єктів оптового ринку. 

Кожну можливу стратегію деталізують за принципом «цілі => задачі => 

заходи», тобто уточнюють задачі стратегій до рівня конкретних заходів і 

окремих дій. Після цього проводять експертну оцінку стратегій за принципом 

«переваги — недоліки», їх ранжування за важливістю для фірми і відсів 

неможливих та неефективних. Заходи та окремі дії вибраних стратегій 

оформляють у вигляді детальних планів, які ув’язують в часі з роботою 

окремих підрозділів фірми та призначають конкретних виконавців для 

майбутнього контролю за їх реалізацією. 

Оцінювання потенційних стратегій завершується фінансовим 

обґрунтуванням за принципом «витрати – результати». При цьому визначається 

оптимальна стратегічна поведінка підприємства, яка уможливлює використання 

сильних сторін для отримання віддачі від можливостей і зменшення впливу 
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загроз, а також усунення слабких сторін за умови сприяння з боку виявлених 

можливостей та зменшення впливу загроз. 

Щоб на практиці уникнути можливих помилок і дістати максимум 

користі з SWOT-аналізу, необхідно дотримуватися кількох правил: 

1. По можливості максимально конкретизувати сферу проведення SWOT-

аналізу. При проведенні аналізу, що охоплює весь бізнес, його результати 

швидше за все будуть занадто узагальненими і некорисними для практичного 

застосування. Фокусування SWOT-аналізу на становище компанії в розрізі 

конкретного ринку / сегмента дасть набагато більш корисні для практичного 

застосування результати. 

2. Дотримуйтесь коректності при віднесенні того чи іншого фактора до 

сил/слабкостей або можливостей/загроз. Сильні і слабкі сторони – це внутрішні 

риси компанії. Можливості та загрози описують ситуацію на ринку і 

непідвладні прямим впливам менеджменту. 

3. SWOT-аналіз має показувати реальний стан і перспективи компанії на 

ринку, а не внутрішнє їх сприйняття, тому сильні і слабкі сторони можуть 

вважатися такими лише в тому випадку, якщо вони (або їх результат) саме 

таким чином сприймаються зовнішніми покупцями і партнерами. Вони мають 

відповідати об’єктивно існуючим відмінностям продуктів компанії від 

конкурентів. Ранжувати сили і слабкості необхідно у відповідність до їх 

важливості (вагомістю) для покупців і включати в SWOT-аналіз необхідно 

лише найбільш важливі. 

4. Якість SWOT-аналізу безпосередньо залежить від об’єктивності та 

використання різнобічної інформації. Не можна доручати його проведення 

одній людині, тому що інформація буде спотворена його суб’єктивним 

сприйняттям. При проведенні SWOT-аналізу мають враховуватися точки зору 

всіх функціональних підрозділів компанії. Крім того, всі виявлені фактори 

обов’язково підтверджуються об’єктивними фактами та результатами 

досліджень. 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

       Виконання контрольної роботи студентами є складовою навчального 

процесу та активною формою самостійної роботи студентів. 

Контрольна робота з дисципліни “Державне управління охорони 

здоров’я” виконується відповідно до навчальних планів зі спеціальності 

“Менеджмент та адміністрування” та спеціалізації “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”. 

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з дисципліни “Державне управління охорони здоров’я”, 

набутих під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових 

актів та аналізу державного управління охорони здоров'я. Це має наблизити 

теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для 

працюючих студентів. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

менеджменту та адміністрування відповідно до графіка консультацій та за 

телефоном 490-95-25. 

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на аркушах паперу  

А-4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. 

Завдання виконується на основі діяльності закладу охорони 

здоров’я, в якому працює студент 

Оцінювання виконання завдання. Під час перевірки контрольної роботи 

викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст 

навчальної дисципліни “Державне управління охорони здоров’я”, його здатність 

пов'язати категорії і теорії навчальної дисципліни з реаліями конкретного 

закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал та чітко 

викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш 

важливим є здатність до практичного застосування знань в конкретних ситуаціях. 

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

  ґрунтовність відповіді на поставлені питання, яка свідчить про рівень 
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опанування теоретичним матеріалом; 

  розуміння категорії навчальної дисципліни, що позначається у власному 

викладенні матеріалу, а не в переписуванні підручника, а також у доречно 

дібраних прикладах з діяльності закладу охорони здоров'я; 

  уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні документи 

медичної установи); 

  оформлення роботи (структура, заголовки, посилання тощо). 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Вступна частина. Назва закладу охорони здоров’я, його спеціалізація, 

організаційно-правова форма, вищий орган управління, місцезнаходження, час і 

порядок утворення, кількість населення, що обслуговується закладом. 

2. Основна частина. Розгорнути та впровадити стратегію управління 

закладу охорони здоров’я. 

У роботі потрібно: 

 висвітлитиінструментарій аналізу існуючих умов; 

 визначити зацікавлені та конкуруючі сторони,  

 провести SWOT-аналіз;  

 визначити цільову орієнтацію та місії закладу; 

  визначити пріоритети за допомогою методики бінарного 

порівняння; 

 визначити критерії перевірки і оцінки стратегії. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів 

У процесі стратегічного планування після формування місії доцільно 

переходити до аналізу стану середовища. 

Класичним методом аналізу середовища є метод SWOT-аналізу, який дає 

змогу провести сумісне вивчення його зовнішніх та внутрішніх факторів. Назва 

методу походить від перших літер Strength (сила),  Weakness (слабкість),   

Opportunities (можливості), Threats (загрози). 

При аналізі зовнішнього середовища відслідковуються основні фактори: 
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 макросередовища: демографічні; економічні; технологічні; політичні; 

правові; соціальні; культурні, 

 безпосереднього середовища: покупці; партнери; конкуренти; ринок 

робочої сили. 

Аналіз зовнішнього середовища дає можливість визначити основні 

можливості та загрози для фірми. Наприклад, прискорення росту ринку або 

навпаки ріст продажу послуги-замінника. Необхідно пам’ятати, що самі по собі 

можливості організації не надають їй конкурентних можливостей у бізнес-

середовищі. Можливості реальні тільки тоді, коли вони мають відповідну 

цінність для покупця. 

Для реалізацій можливостей або ліквідації загроз фірма повинна мати 

певний внутрішній потенціал, який можна визначити аналізуючи внутрішнє 

середовище. Відслідковуються: 

 кадри: рівень організаційної культури; наймання, просування та 

підготовка; оцінка результатів праці; 

 організація: організаційна структура управління; комунікативні 

процеси; ієрархія; розподіл прав і відповідальності, делегування 

повноважень; норми, правила, процедури; 

 виробництво: стан НДР; потужності; технології; логістика; економія 

на масштабах; можливості; 

 фінанси: фінансова стабільність; затрати; можливість інвестицій; 

 маркетинг: імідж; частка ринку; якість; цінова політика; методи 

просування товарів; географічне розташування; ефективність 

інновацій. 

Виявлені сильні сторони мають бути основою, на яку компанія має 

спиратися в конкурентній боротьбі. Слабкі сторони теж повинні  знаходитись в 

зоні постійної уваги керівництва, з метою найшвидшого подолання. 

Можливості і загрози, слабкі та сильні сторони заносять в матрицю 

SWOT, а потім виявляють зв’язки між ними. Матриця SWOT має наступний 

вигляд. 
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Рис. Матриця SWOT 
 

 

При розробці стратегії організації необхідно розглянути всі можливі  

парні комбінації. 

Поле С та М – на основі пар даного квадрату необхідно розробляти 

стратегію по використанню сильних сторін, з метою отримання віддачі від 

можливостей. 

Поле Сл та М – стратегія має бути побудована таким чином, щоб за 

рахунок можливостей подолати слабкі сторони. 

Поле С та З – стратегія повинна передбачати подолання загроз за рахунок 

сильних сторін організації. 

Поле Сл та З -  обрана стратегія має подолати слабкі сторони та відвести 

загрозу. 

При розробці стратегії слід мати на увазі, що можливості та загрози 

можуть переходити одна в одну, тобто невикористані можливості можуть стати 

загрозою для компанії. И навпаки, вдало відвернута загроза може надати 

організації додаткові можливості.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Глобальний демографічний розвиток і теорія народонаселення. 

2. Відтворення населення як сукупність демографічних процесів. 

Можливості  Загрози 
*........                *.........  
*.........   *........ 
*.........   *......... 

Сильні 
сторони 

*....... 
*........    Поле С та М  Поле С та З 
  
*

Слабкі 
сторони 

*......    Поле Сл та М  Поле Сл та З 
*...... 
*....... 
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3. Сутність, зміст та форми соціальне-демографічної політики. 

4. Сім’я як об’єкт соціально-демографічної політики. 

5. Еволюція народжуваності в сучасному світі та її фактори. 

6. Середня тривалість життя як показник добробуту суспільства. 

7. Питання соціальне-демографічної політики в українському 

законодавстві. 

8. Регіональні демографічні проблеми в Україні. 

9. Сучасні проблеми планування сім’ї в Україні. 

10. Соціальне-демографічна криза в Україні: причини і наслідки. 

11. Демографічна ситуація в Україні: сучасний стан, проблеми і 

перспективи. 

12. Державне управління в галузі охорони здоров’я як соціальне явище. 

13. Суб’єкти й установи політичного процесу в галузі охорони здоров’я. 

Методологія політичного аналізу в галузі охорони здоров’я. 

14. Роль урядових структур всіх рівнів: управління, законодавча та 

нормативна бази, сприяння реалізації політики, фінансовий контроль. 

15. Роль центральної виконавчої влади. 

16. Роль регіональної виконавчої влади. 

17. Роль урядових, громадських професійних організацій в розробці та 

реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я. 

18. Порівняльний аналіз політики з охорони здоров’я Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, країн Європейського Союзу та України. 

19. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 

здоров’я. 

20. Міжсистемні механізми забезпечення охорони здоров’я. 

21. Соціально-гуманітарні аспекти оптимізації державного управління 

охороною здоров’я. 

22. Поняття якості та необхідність її підвищення в управлінні охороною 

здоров’я на сучасному етапі. 

23. Програмно-цільовий метод управління. 

24. Моделювання та прогнозування розвитку систем (підсистем) 
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охороною здоров’я як елемент управління системою. 

25. Демографічна інформація в системі охорони здоров'я. 

26. Сутність та зміст концепції людського розвитку. 

27. Конституційні засади соціального розвитку, соціальної політики в 

Україні.  

28. Охорона здоров’я як складова соціальної політики: сутність, мета, 

умови реалізації.  

29. Основні напрями реалізації державного управління з охорони 

здоров’я в Україні.  

30. Пріоритети здійснення державної політики з охорони здоров’я в 

Україні.  

31. Основні принципи державного управління в галузі охорони здоров’я. 

32.  Принципи реалізації державної політики з охорони здоров’я в 

Україні. 

33. Соціально-стратифікаційні процеси суспільного розвитку та їх вплив 

на охорону здоров’я.  

34. Державне управління охорони здоров’я як чинник формування 

економічних основ стабільного розвитку. 

35. Державне управління в галузі охорони здоров’я як соціальне 

явище. 

36. Суб'єкти й установи політичного процесу в галузі охорони здоров’я.  

37. Методологія політичного аналізу в галузі охорони здоров’я. 

38. Основні напрями державної політики з охорони здоров’я в Україні.  

39. Правові засади реформування державної політики з охорони здоров’я.  

40. Сучасні соціальне-демографічні процеси та їх регулювання. 

41. Наука про державне управління: базові поняття.  

42. Зміст державної політики в галузі охорони здоров’я: проблеми, цілі, 

інструменти.  

43. Державна політика в галузі охорони здоров’я як процес.  

44. Етапи аналізу державної політики в галузі охорони здоров’я.  

45. Аналіз ефективності державної політики в галузі охорони здоров’я. 
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46. Концепція реформування охорони здоров’я в Україні. 

47. Проблеми розвитку соціального партнерства в галузі охорони 

здоров’я.  

48. Методологія та методичні засоби в управлінні охороною здоров’я. 

49. Системний підхід до управління і реформ в галузі охорони здоров’я. 

50. Роль урядових структур всіх рівнів у формуванні державної 

політики: управління, законодавча та нормативна бази, сприяння 

реалізації політики, фінансовий контроль.  

51. Роль центральної та регіональної виконавчої влади у формуванні 

державної політики.  

52. Роль урядових, громадських професійних організацій в розробці та 

реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я. 

53. Система охорони здоров’я та її структурні складові. 

54.  Тенденції розвитку і кризові явища в охороні здоров’я, цілі, 

завдання. 

55. Реалізація реформ державної політики в охороні здоров’я.  

56. Міжгалузеві механізми державного управління охороною здоров’я. 

57. Світовий досвід формування державного управління охорони 

здоров’я.  

58. Формування політики охорони здоров’я Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я країн Європейського Союзу та України. 

59. Формування політики охорони здоров’я в країнах Європейського 

Союзу. 

60. Формування політики охорони здоров’я у країнах Північної Америки. 
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