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    Медицина України в руслі Євроінтеграції : 

Рекомендований анотований покажчик літератури 

                    

м. Львів                                                                                        2014 р. 

   

     1. Здоровье -21: Здоровье для всех в 21-ом столетии: Введение 

/Европейская серия «Здоровье для всех», №5.-Копенгаген : ВОЗ; 

ЕРБ, 2012.- 44 с. // 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/88593/EHFA5-

R.pdf 

     2. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми 

"Здоров'я 2020: український вимір" : Розпорядження КМ України 

№1164-р від 31 жовтня 2011 р. // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80 

 

     3. Ананьєв В., Чарнецька К. Організація навчання адміністра-

торів системи охорони здоров’я та менеджерів медичних закладів в 

Україні: Посібник №11 / Проект ЄС «Фінансування та управління у 

сфері охорони здоров’я в Україні».-К.,2006.-56 с. 

        Шифр 610.207 /А-64 

   У цьому посібнику наголошується про важливість навчання адміністра-

торів  на даному етапі  реформування охорони здоров’я в Україні. 

     4. Апанасенко Г.Л. Охрана здоровья здоровых: постановка 

проблемы в Украине и России // Укр.мед.часопис.-2009.-№4(72).-

С.122-124. 
     З позицій розуміння феномена здоров'я людини походить визначення поняття 

здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській діяльності, що стосується 

збереження і зміцнення здоров'я. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80
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     5. Бакалюк О.Й. Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна 

медицина в Україні: проблеми, перспективи подальшого розвитку // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2009.-

№3.-С.61-66. 

         У статті обговорюються деякі невирішені питання розвитку 

приватного медичного бізнесу, страхової і сімейної медицини в Україні. 

 

     6. Білинська М. Пріоритети управління змінами в галузі охорони 

здоров’я України: Посібник №12 / Проект ЄС «Фінансування та 

управління у сфері охорони здоров’я в Україні».-К.,2006.-56 с. 

        Шифр 610.207 /Б-61 

        У посібнику розглядається власне процес змін в охороні здоров’я,  

даються поради керівникам щодо нових проблем та ролей у процесі змін, 

наголошується на важливості та особливостях комунікацій. 

 

     7. Блавацька О.Б., Лотоцька Л.Б., Слабий М.В. Медичне 

страхування ( досвід, проблеми і перспективи) / ЛНМУ 

ім.Д.Галицького.-Львів,2012.-300 с.     Шифр 610.21 / Б-68 

      Питання історичного та міжнародного досвіду з цієї проблематики є 

особливо актуальними для України.    

     8. Булатова М.М. Європейський досвід: уроки та орієнтири // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-2012.-№1.-С.28-35. 

     В статті наводиться  аналіз  програми, прийнятої Європейським бюро 

ВООЗ в 2006 р. під назвою « Курс на оздоровлення», в  якій заходи, 

спрямовані на утвердження здорового способу життя, вкладаються в 6 

принципів, і на цьому тлі порівнюється стан справ в Україні. 

      9. Вілланова А. Салернський кодекс здоров’я / Пер.з 

латин.;передм.А.О.Содомори.-Львів:Медицина і право, 2011.-64 с.                                   

          Шифр 61(09)/ В-45 
    Салернський кодекс здоров’я написаний у 14-ому столітті філософом та 

лікарем Арнольдом з Вілланови.  Школа Салерно – це не тільки історія 

медицини, певною мірою вона є сучасною і дотепер. 
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     10. Вимоги для розробки стратегічного плану запровадження 

загальнообов’язкового державного соціального медичного 

страхування в Україні : Посібник №2 / Проект ЄС «Фінансування 

та управління у сфері охорони здоров’я в Україні».-К.,2006.-72 с. 

         Шифр 610.207 /В-92 
   Цей посібник має сприяти розв’язанню 3-х завдань: в ньому наведені 

можливі варіанти політичних підходів та рекомендації , що мають 

допомогти урядові розробити стратегію подальшого розвитку охорони 

здоров’я та впровадити в Україні систему загальнодержавного соціального 

медичного страхування. 
 

    11. Влияние граждан и их организаций на систему здравоохра-

нения: международный опыт /Программа Европейского Союза для 

Украины Tacis IBPP Programme; В.Глуховский, А.Гук, Г.Слабкий, 

Ю.Фролов, С.Цолова. - М.: Дизайн и полиграфия, 2006. - 100 с. 

        Шифр 610.2 / В-58 
    В посібнику наведено міжнародний досвід діяльності громадських 

структур в сфері охорони здоров’я – альянсів, організацій пацієнтів, 

професійних медичних асоціацій та громадських рад охорони здоров’я. 

 

     12. Воробьёв К.П. Национальные агентства оценки технологий 

здравоохранения в экономически развитых странах // Укр.мед. 

часопис.-2013.-№2(94).-С.162-172. 

       Друга частина публікацій з розкриття основних положень Єреванської  

декларації про послідовне просування принципів доказової медицини. 

     13. Голяченко О.М. Доказова соціальна медицина // Вісн.соц. 

гігієни та організації охорони здоров’я України.-2009.-№4.-С.5-8. 

        Проаналізовані актуальні проблеми соціальної медицини в Україні. 

    14.  Глуховский, В. В. Права пациента: Терминологический 

словарь-справочник /Программа Европейского Союза для Украины 

Tacis IBPP Programme ; В.В.Глуховский, В.В.Ангелов.- М.: Дизайн 

и полиграфия, 2008. - 132 с. 

           Шифр 610.25 / Г-55 
     Біоетика дуже швидко отримала  визнання в Західній Європі, а з початку 

90-х років - у країнах Східної Європи (включаючи Росію) і Азії (перш за все в 

Японії і Китаї).  

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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     15. Глуховский В. В. Стандарты и механизмы обеспечения прав 

пациентов в системах здравоохранения / Программа Европейского 

Союза для Украины Tacis IBPP Programme; В.В. Глуховский. - М.: 

Дизайн и полиграфия, 2008. - 136 с.           Шифр 610.2(і) / Г-55 
     Проаналізовано міжнародно-правові стандарти щодо забезпечення прав 

пацієнтів для подальшого впровадження в систему охорони здоров’я 

України. 

 

     16. Громадські ради в системі охорони здоров’я: Метод. посіб- 

ник /Программа Европейского Союза для Украины Tacis IBPP 

Programme; В.В. Глуховський, О.В. Ангелов, О.Д. Корецький,  

Г.О. Слабкий. - М.: Дизайн и полиграфия, 2008. - 124 с. 

           Шифр 616.207 / Г-87 
     У методичному посібнику подано огляд та аналіз діяльності громадських 

рад у сфері охорони здоров’я на міжнародному й національних рівнях, 

описані конкретні правові й організаційні механізми їх створення й 

подальшої роботи, подані практичні рекомендації для використання 

міжнародного досвіду в умовах системи охорони здоров’я України. 
 

    17. Досвід проведення оцінки діяльності систем охорони 

здоров’я / В.М. Лехан , Л.В.Крячкова , Е.В.Борвінко  та ін. // 

Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С.92-97. 

    Проаналізовано міжнародний досвід оцінки результатів діяльності 

систем хорони здоров’я. Показано значення цього процесу для підвищення 

ефективності медичного обслуговування. Визначено, що для оцінки 

діяльності системи охорони здоров’я України необхідно провести комплекс 

різних заходів, включаючи наукове обґрунтування методики. 

 

     18. Досвід виконання Міжгалузевої комплексної програми 

«Здоров’я нації» на 2002-2011 роки. – К., 2006. – 240 с.    

           Шифр 610.207 / Д-70 

     Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації  на 2002-2011 » була 

складена як стратегічний документ щодо поліпшення стану здоров’я  

населення України, медико-демографічної ситуації і підвищення якості та 

ефективності медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і 

прав громадян на здоров’я і отримання своєчасної кваліфікованої медичної 

допомоги. 
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     19. Европейская практика и украинские реалии: открытый 

диалог // Укр.мед.часопис.-2012.-№2(88).-С.8-9. 

    В рамках Українського медичного клубу відбувся відкритий діалог між 

першими особами медичної та фармацевтичної спільноти України(червень 

2012). 

     20. Еспаньол Ф., Шевченко М. Пропозиції щодо вдосконалення 

механізму розподілу бюджетних ресурсів у системі охорони 

здоров’я України: Посібник №4 / Проект ЄС « Фінансування та 

управління у сфері охорони здоров’я в Україні».-К.,2006.-48 с. 

        Шифр 610.207 /Е-85 

     В посібнику зазначено, що головна увага має бути спрямована на 

дотримання принципів справедливості та результативності у розподілі 

ресурсів громадського фінансування.  

     21. Заглада  Н.В., Габорець Ю.Ю. Державна програма  

«Репродуктивне здоров’я нації»  на період до 2015 року – 

пріоритетне питання уряду України// Україна. Здоров’я нації.-

2012.-№2-3.-С.51-60. 

      Проведено загальний огляд Державної  програми «Репродуктивне 

здоров’я нації» на період до 2015 року. Висвітлено основні питання щодо 

фінансування програми. Наведено пріоритетні напрями виконання. 

    22. Кривенко Є.М., Ситенко О.Р. Роль комунікації та PR-

технологій у взаємодії галузі охорони здоров’я і громадськості // 

Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-101-106. 

    Визначено роль комунікацій і PR-технологій, що застосовуються в охороні 

здоров’я. Проаналізовано елементи інформаційної діяльності галузі з 

урахуванням специфіки розвитку суспільних зв’язків у державній сфері 

охорони здоров’я. 

     23. Лемішко Б.Б. Механізми державного управління модер-

нізаційним розвитком первинної медичної допомоги на 

регіональному рівні: Монографія / Львів.регіон.ін-т держ. 

управління.-Дрогобич: Посвід,2013.-264 с. Шифр 610.21 /Л-49 
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   Монографія присвячена застосуванню комплексного механізму державного 

управління процесом реформування первинної медико-санітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини та її розвитком на регіональному рівні й на 

рівні місцевого самоврядування щодо формування, збереження і зміцнення. 

    

     24. Лехан В., Рудой В., Нолт Э. Системы здравоохранения в 

переходном периоде: Украина. – Копенгаген: Европейское 

региональное бюро ВОЗ от имени Европейской Обсерватории по 

системам и политике здравоохранения, 2004. – 144 с.    

 Шифр 610.207 / Л-53 

     Огляди надають  інформацію для порівняння і допомоги керівникам 

охорони здоров’я та дослідникам з метою удосконалення і  перетворення 

охорони здоров’я в країнах Європи та за її межами. 

     25. Малагардіс А., Рудий В. Стратегія реформи фінансування та 

управління у системі охорони здоров’я в Україні : Посібник №1 / 

Проект ЄС « Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я 

в Україні».-К.,2006.-48 с.       Шифр 610.207 /М-18 

           Цей проект привертає увагу лікарів і керівників галузі на районному, 

обласному та національному рівнях порівняно з іншими проектами технічної 

допомоги у цій галузі , що реалізуються ЄС на території України. 

 

     26. Маркович І.Г.  Вплив медико-демографічних показників на 

реформування медичної галузі як складової системи біобезпеки 

країни // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-С.29-35. 

         Проаналізовано динаміку демографічних показників населення України, 

їх вплив на проведення медичних, соціологічних, економічних та інших 

досліджень.Спостерігається стійка тенденція  до зростання 

захворюваності  усього населення України. 

     27. Методологія формування регіональних і місцевих програм 

розвитку охорони здоров’я з урахуванням основ нової європейської 

політики і  стратегії « Здоров’я- 2020» : Інформ.лист про 

нововведення в сфері охорони здоров’ я №26-2013/  
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В.Ф.Москаленко та ін.; МОЗ України .-К.,2013.-4 с. 

 

     28. Михайленко П.М., Ринда Ф.П. Політика досягнення здоров’я 

для всіх: Україна у європейському контексті // Вісн.соц.гігієни та 

організації охорони здоров’я України.-2009.-№4.-С.51-56. 

    Стаття присвячена останньому оновленню ініціативи ВООЗ «Здоров’я 

для всіх» здійсненому Європейським регіональним бюро ВООЗ у 2005 році, та 

долученню України до реалізації стратегії ЗДВ-21. 

 

     29. Модернізація первинної медичної допомоги населенню 

України в руслі світових тенденцій / В.М. Лехан, Г.О.Слабкий, 

В.Г.Гінзбург та ін. // Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С.63-70. 

    Проаналізовано підходи, принципи та вимоги до організації  ПМСД, 

ефективність застосування яких доведена в добре спланованих міжнародних 

дослідженнях. Проведено порівняльну характеристику організації ПМСД у 

різних країнах Європейского регіону. 

     30. Наукові засади міжгалузевої комплексної програми 

«Здоров’я нації». Вип. 1. /За ред.А.М. Сердюка. – К.: Деркул, 2007. 

– 288 с.      Шифр 610.207 / Н-34 

     Збірка наукових праць і досліджень \ підсумком колективної п’ятирічної 

роботи над виконанням Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я 

нації», розгорнутої згідно з Указом Президента України №963/2000 

від.08.08.2000 р.» Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги 

населенню України» та Постановою Кабінету Міністрів України №14 від 

10.01.2002 р. 

     31. Національний проект « Здорова нація» - дорожня карта 

реформування медичної галузі //Укр.мед.часопис.-2010.-№5.-С.4-6. 
        Концепція Загальнодержавної  цільової соціальної програми «Здорова 

нація» на 2009-2013 роки  була схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2008 р.,№ 731-р., м.Київ. 
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 32 . Наш взгляд на реформирование здравоохранения Украины / 

В.И. Агарков и др.// Україна. Здоров’я нації .-2012.-№4 (24).- С.169-

173. 

    Сформульовані напрями і принципи можливих реформаторських дій з 

оптимізації української системи охорони здоров’я. Представлена 

концептуальна схема стратегічних заходів з удосконалення фінансового 

забезпечення охорони здоров’я. Показано умови успішного  впровадження 

сімейної медицини у сільській місцевості. 

 

     33.  Нормативне забезпечення проведення реформ системи 

медичного обслуговування ( Закони України): Збірник 

законодавчих актів/ Укл.Г.О. Слабкий, М.В.Шевченко; Укр.ін-т 

стратегічних досліджень МОЗ України.-К.,2012.-28 с. 

        Обговорюються підходи до реформування системи охорони здоров»я 

України, ключовими завданнями якої є : вдосконалення нормативно-правової 

бази функціонування  первинної  медико-санітарної  допомоги, модернизація 

інфраструктури  і забезпечення  справедливості в охороні здоров’я. 

 

     34. Основы политики достижения здоровья для всех в 

Европейском регионе ВОЗ. Обновление 2005/ЕРБ ВОЗ.-

Копенгаген,2005.-98 с.-(Европейская серия по достижению 

здоровья для всех,№7). 
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-for-all-policy-

framework-for-the-who-european-region-the-2005-update 
 

     35. Охорона здоров’я в Україні: Нормативна база. - К.: КНТ, 

2006. - 480 с.  Шифр 610.207 / О-92 
           У посібнику зібрані нормативно-директивні документи з охорони 

здоров»я України за 1991-2006 рр. 

 

     36. Охорона здоров’я України: проблеми та напрямки розвитку / 

В.М.Лехан, Г.О.Слабкий, М.В.Шевченко та ін.// Вісн.соц.гігєни та 

організації охорони здоров’я.-2011.-№4.-С.5-19. 

         У статті виявлено провідні причини проблем української охорони  

http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-for-all-policy-framework-for-the-who-european-region-the-2005-update
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/health-for-all-policy-framework-for-the-who-european-region-the-2005-update
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здоров’я . Запропоновано комплекс провідних напрямів реформування галузі, 

впровадження яких сприятиме підвищенню ефективності системи охорони 

здоров’я. 

     37. Платонов В.М. Збереження і зміцнення здоров’я здорових 

людей – пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров’я // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я.-2012.-№1.-С.21-28. 

       В статті наводяться показники здоров’я населення України, що стали 

одними з найнижчих у світі.Наводиться широка програма соціальних і 

медичних заходів, яка, при їх належному впровадженні, здатна утвердити в 

країні здоровий спосіб життя. 

     38. Право на охорону здоров’я у нормативно-правових актах 

міжнародного та европейського рівня /МОЗ України, НМУ  

ім. О.О. Богомольця; за ред. Москаленка В.В. - Харків: Контраст, 

2006. - 296 с. 

           Шифр 610.2 / П-68 
           У посібнику висвітлені сучасні дані з медичного права, нової 

навчальної дисципліни галузі правової науки. 

 

     39. Реалізація глобальної стратегії зменшення споживання 

алкоголю ВООЗ в Україні / Ринда Ф.П., Ситенко О.Р., Аксёнова В.І. 

та ін.. // 

Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С.122-128. 

    Висвітлено стан реалізації  Глобальної  стратегії  зменшення шкідливого 

споживання алкоголю ВООЗ в Україні: впровадження стратегії дій щодо 

цінової  політики на алкоголь; зменшення доступності етанолу для 

населення; боротьба з керуванням транспортним засобом у стані 

алкогольного сп’яніння тощо. 

     40. Реформування системи охорони здоров’я в Україні : досвід 

Проекту ЄС «Фінансування та управління у сфері охорони здоров’я 

в Україні» / Під заг.ред.А.Малагардіса, В.Рудого.- Посібники 1-2.-

К.,2006.-56 с.  Шифр 610.207 / А-64 

       Загальна мета Проекту полягає у сприянні розвиткові ефективного та 

дієвого фінансування й управління у сфері охорони здоров»я в Україні. 

Складові Проекту: 
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- модифікація структури МОЗ з метою забезпечення умов для впровадження 

соціального медичного страхування; 

-заснування двох пілотних проектів та демонстрація на їх прикладі дієвості 

та ефективності передової світової практики медичного страхування; 

-організація комплексних тренінгів для спеціалістів галузі, керівників 

закладів охорони здоров»я та експертів ФМС; 

- формування позитивного сприйняття реформи населенням через 

проведення широкої інформаційної кампанії в ЗМІ. 

     41. Ринда Ф.П., Григоренко А.А. Нагальні питання формування 

здорового способу життя в Україні // Україна. Здоров’я нації.-2012.-

№2-3.-С.213-218. 

    Висвітлено невирішені питання формування здорового способу життя ( 

ЗСЖ) : недосконалість чинного законодавства; недоліки програмного 

вирішення питання гігієнічного виховання населення; зневажливе ставлення 

до профілактки на місцях тощо. 

 

    42. Ринда Ф.П. Деякі актуальні питання формування здорового 

способу життя в Україні // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-

С.35-40. 

        Проаналізовано стан роботи з формування здорового способу життя ( 

ЗСЖ). Висвітлено невирішені питання щодо ЗСЖ в Україні. 

 

     43. Ринда Ф.П., Крисько М.О. Впровадження політики ВООЗ 

«Здоров’я для всіх у 21-ому столітті» в державні програми з 

охорони здоров’я населення України» // Україна. Здоров’я нації.-

2012.-№1(21).-С.90-94. 

      Проведено порівняльний аналіз впровадження політики ВООЗ « Здоров’я 

для всіх у 21-ому столітті» ( ЗДВ-21) у державні програми охорони здоров’я 

України. Виявлено недоліки застосування стратегії ЗДВ-21 у цих програмах. 

 

     44. Рингач Н.О. Соціальні нерівності, ризики навколишнього 

середовища та здоров’я // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№1(25).-

14-20. 

          Наведено ідентифікацію чинників соціальної нерівності щодо впливу  
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екологічних ризиків на здоров’я. Проаналізовано  шкідливий вплив цих 

факторів в окремих групах населення ( як у європейському масштабі, так і в 

Україні). Показано необхідність заходів з мінімізації нерівності. Визначено 

напрями заходів, спрямованих на попередження і скорочення нерівностей. 

 

     45. Роль комунікації та PR-технологій у взаємодії галузі охорони 

здоров’я і громадськості // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-

41-44. 

      Показано роль комунікації та PR-технологій у взаємодії галузі охорони 

здоров’я і громадськості 

 

    46. Сердюк В.Г., Кожан Н.Є., Царенко А.В. Інфекційна безпека 

як важлива складова Національного плану дій із безпеки пацієнтів 

// Україна.Здоров’я нації.-2013.-№3(27).-С.91-93.  

     У документах Всесвітної організації охорони здоров’я підкреслюється: 

«Безпека пацієнта є основоположним принципом медичної допомоги.» 

     47. Ситенко О.Р. Державна політика в охороні здоров’я як 

важлива складова виконання стратегій ВООЗ // Вісн.соц.гігєни та 

організації охорони здоров’я.-2013.-№2.-С.21-28. 

    Представлено основні завдання блоку «Державна політика» Міжгалузевої 

комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки та результати її 

виконання . 

     48. Соціальна медицина знову на роздоріжжі / О.М.Голяченко, 

Н.Я.Панчишин, В.Л.Смірнова та ін.// Вісн.соц.гігєни та організації 

охорони здоров’я.-2013.-№2.-С.49-54. 

    Сьогодні соціальна медицина, перший курс якої під назвою «громадська 

гігієна» був прочитаний українським фундатором  громадської ( земської) 

медицини О.В.Корчаком-Чепурківським у 1906 році, знову фактично 

опинилася під забороною через закон про персональні дані. 

 

     49. Слабкий Г.А., Пархоменко Г.Я. Международные подходы к 

развитию общественного здравоохранения // Україна. Здоров’я  
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нації.-2012.-№1(21).-С.7-14. 

    Висвітлені шляхи підвищення потенціалу  охорони здоров’я суспільства на 

міжнародному  рівні. 

 

    50. Слабкий Г.О., Русняк В.А. До питання наукового 

забезпечення проведення реформи системи охорони здоров’я в 

Україні // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4(28).-78-83. 

    Проаналізовано науковий супровід проведення реформи охорони здоров’я в 

Україні. Наведено модель забезпечення наукового супроводу реформи 

охорони здоров’я на центральному та регіональному рівнях. 

 

     51. Слабкий Г.А., Пархоменко Г.Я. К вопросу о реформировании  

системы здравоохранения: международный опыт // 

Укр.мед.часопис.-2012.-№3.-С.26-29. 

     У статті відображені деякі питання міжнародного досвіду 

реформування охорони здоров’я через призму реформ, що проводяться в 

Україні, як індикатор дій влади, організаторів охорони здоров’я та медичних 

працівників. 

     52. Стандартизація медичної допомоги в контексті 

євроінтеграції України / Любінець О.В., Фуртак І.І., Паробецька 

І.М., Гринаш В.М. // Україна. Здоров’я нації.-2012.-№2-3.-С.221-

224. 

   Результативність та ефективність удосконалення державного 

управління системи охорони здоров’я (СОЗ) України можна досягнути за 

умови створення системи управління, здатної виконати необхідні цілі та 

завдання. Зараз доцільно  не зруйнувати радикальними реформами , а 

еволюційно перебудувати існуючу систему на основі широкомасштабного 

планового впровадження новітніх євростандартів. 

 

     53. Українська національна ідея: Здоров’я нації : Матеріали 

наук.-практ.конф.,3.07.2004 р.,м.Львів.-Львів:Укр.технології,2004.-

148 с.Шифр 610.207 /У-45 
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      Демографічна ситуація, захворюваність та інвалідизація населення в 

Україні – загрозливі. Потрібні лише дві речі: державна політична воля і 

бажання галузевого чиновництва, щоб виправити цей стан.     

    54. Устінов О. Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я 

у ІІІ-ому тисячолітті // Укр.мед.часопис.-2013.-№3.-С.28-32. 

    Лекція ректора НМУ ім..О.Богомольця В.Москаленка на конференції 

молодих учених (березень 2013 р., м.Київ). 

 

     55. Устінов О. Парламентські слухання як відкрита площадка 

для загальнодержавного обговорення реформи у сфері охорони 

здоров’я //Укр.мед.часопис.-2013.-№3.-С.4-9. 

    Відповідно до Програми економічних реформ України на 2010 -2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка,ефективна 

держава», головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров’я 

населення, забезпечення рівного й справедливого доступу всх громадян до 

медичних послуг належної якості. 

 

     56. Устінов О. Регіоналізація перинатальної допомоги : 

міжнародний досвід // Укр.мед.часопис.-2012.-№4(90).-С.4-5. 

     12-13.07.2013 р. у Києві пройшла науково-практична конференція 

«Актуальні  питання регіоналізації  перинатальної допомоги в Україні».  

 

     57. Участие общественности в принятии решений, влияющих на 

работу системы здравоохранения: Состояние, позиции, идеи : По 

материалам междунар. науч.-практ. конф., 30-31 марта 2007 г.,  

г. Николаве /Программа Европейского Союза для Украины Tacis 

IBPP Programme; Под  ред. В. Глуховского. - К.: Дизайн и 

полиграфия, 2007. - 100 с. 

           Шифр 610.207 / У-90 
  Беручи до уваги цінності, на яких будуються системи охорони здоров'я в 

Європейському регіоні, принципи управління процесом їх реформування та 

стратегічні євроінтеграційні наміри України одним із шляхів стабілізації 

ситуації та поступового виходу з демографічної кризи, поруч з покращенням 

рівня життя населення, є реформування системи охорони здоров’я на основі 

превентивної парадигми, а також широка участь громадськості щодо 

формування державної політики України за цими напрямками. 
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     58. Шишацька Н.Ф., Глуховський В.В. Загальні результати 

комплексного дослідження забезпечення прав пацієнтів у системі 

охорони здоров’я України // Україна. Здоров’я нації.-2013.-№4.-

С.66-69. 

    Наведено результати комплексного дослідження із забезпечення прав 

пацієнтів у системі охорони здоров’я. 

 

    59. Цілі розвитку тисячоліття. Україна / Ю.Андрійченко, 

Р.Дорошкевич , Л.Мусіна та ін.;Мін.економіки та з питань 

євроінтеграції України.-К.,2003.-30 с. Шифр 610.207 /Ц-60 

     У публікації викладено визначені для України цілі розвитку тисячоліття, 

серед яких : подолання бідності, забезпечення якісної безперевної освіти 

впродовж життя, захист навколишнього середовища, поліпшення стану 

здоров»я населення та ін. 

 

     60. Цімборовський О.М. Здоров’я нації як історична проблема 

//Вісн.соц.гіг.та орган.охорони здоров’я України.-2009.-№2.-109-

113. 

   Автор доводить, що громадське здоров’я, як соціально-біологічне явище, 

чинить вплив і на інші суспільні явища у процесі історичного розвитку, тому 

його динаміка повинна бути предметом історичних, зокрема, історико-

медичних досліджень. 

    61. Цімборовський О. На варті здоров’я: Історія становлення 

соціальної медицини і охорони громадського здоров’я України.- 

430 с.           Шифр 610.21 / Ц-36 

Книга присвячена висвітленню історії становлення соціальної медицини в 

Україні, починаючи з її витоків у стихійній та емпіричній профілактиці і 

гігієні. Показано роль розвитку загальної освіти і культури в Україні ХІV – 

ХVІІІ ст. як бази становлення соціальної медицини, внесок українських 

лікарів і вчених ХVІІІ – початку ХІХ ст. у розвиток вітчизняної медичної 

освіти і медичної справи, у формування і поширення соціально-медичних ідей. 

Дано характеристику таких джерел соціальної медицини в Україні ХІХ – ХХ  
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ст., як університетська освіта, медична преса, наукові медичні товариства, 

з’їзди лікарів, земська та інші форми громадської медицини. Висвітлено 

пріоритетну роль українських учених і лікарів у становленні соціальної 

медицини як наукової дисципліни і предмета викладання, у формуванні 

вітчизняної системи охорони громадського здоров’я. 

    62. Эдуардз Н., Уайатт С., Мак-Ки М. Больница ХХІ века: путь 

преобразований. Реферат № 5. – Европейская обсерватория по 

системам и политике здравоохранения, 2004. – 8 с.   Шифр 610.2 (и) 

/ Э-15 

              Сьогодні ми власноруч можемо створити своє здорове майбутнє . 
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Сайт Департаменту охорони здоров'я - http://guoz.lviv.ua  

Сайти  КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична бібліотека":   

http://www.lvonmb.narod.ru  або  

http://www.lonmb 13 ucoz.ua  

Електронна адреса  КЗ ЛОР "Львівська обласна наукова медична 

бібліотека" - lvivmedlibrary@yandex.ru  
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