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1. Аналіз та перспективи розвитку сімейної медицини Львівщини / Укл.Я.М.Кашуба, 

В.Й.Кімакович, М.С.Паєнок, В.І.Семеряк, Б.Б.Лемішко.-Львів,2010. -48 с. Шифр 610.21 

/А-64 
В посібнику розглянуто перспективи розвитку сімейної медицини та шляхи покращення надання 

медичної допомоги на Львівщині. 

2. Братанюк Л.Є. Основи права і законодавства в охороні здоров’я.-К.:Медицина,2010. 

-544 с. Шифр 610.2/Б-87 
Підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань 

державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових 

законодавчих положень за такими галузями права як конституційне, цивільне, кримінальне, медичне, 

адміністративне, трудове, господарське, сімейне, екологічне. 

3. Використання телемедицини у клінічній практиці / Добрянський Д.О. та ін.; 

Програма «Здоров’я матері та дитини».-К.,2011.-94 с. 
У посібнику представлено концепцію телемедицини та телемедичної мережі, описано основні 

управлінські, організаційні та технічні передумови ефективної інтеграції телемедицини у клінічну практику 

медичних закладів на основі досвіду впровадження україно-швейцарської програми «Здоров’я матері і 

дитини» у чотирьох регіонах України. 

4. Вороненко Ю.В., Пащенко В.М. Фінансовий менеджмент з основами економіки 

охорони здоров’я.-К.: Медінформ,2011.-500 с. 
В посібнику висвітлені організаційно-правові основи господарської діяльності медичних закладів 

різних форм власності. Розглядаються методи оцінки фінансових активів, політика ціноутворення та 

визначення вартості медичних послуг, аналіз прибутковості госпрозрахункової діяльності. 

5. Голяченко О.М. Доказова соціальна медицина // Вісн.соц. гігієни та організації 

охорони здоров’я України.-2009.-№4.-С.5-9. 
Проаналізовані актуальні проблеми соціальної медицини в Україні. 

6. Голяченко О.М., Панчишин Н.Я., Смірнова В.Л. Нові підходи до реформування 

стаціонарної допомоги // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2010.-

№1.-С.34-37. 
У статті наводяться розрахунки спеціального вивчення потреби в стаціонарній допомозі, яка 

організована відповідно до принципу гострого перебігу хвороби та інтенсивності лікування хвороб. 

7. Жилка Н.Я. Стратегія розвитку служби охорони материнства та дитинства в Україні 

// Укр. мед. альманах. -2008. -№4. -С.61-65. 
Розглянуто основні шляхи розвитку  служби охорони материнства і дитинства. 

8. Інноваційні автоматизовані технології в організації медико-санітарної допомоги у 

багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі / Дячук Д.Д., Якобчук А.В., 

Мархонь І.П., Кубатко В.М. // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-

2011.-№2.-С.42-44. 
Узагальнено правові, нормативно –директивні документи та досвід впровадження інформаційних 

технологій в організацію роботи структурних підрозділів багатопрофільного медичного закладу. Викладено 

критерії якості запровадження автоматизованих технологій, а також проаналізовано вплив їх використання 

на якість надання медичної допомоги пацієнтам та рівень її доступності. 
9. 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 та долученню Україні до реалізації стратегії ЗДВ-21. 

10. Клименко П.М., Коваленко О.С. Управління лікувально-профілактичними 

закладами на основі системного підходу // Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я 

України.-2006.-№3.-С.55-58. 
Наведено аналіз різних моделей управління закладами, аналізуються відмінності медичних закладів від 

інших, надається опис різних моделей управління. 

11. Курило Т.М. Особливості правового регулювання  у сфері надання медичних 

послуг в Україні // Ліки України.-2009.-№9.-С.134-138. 



Висвітлено аспекти правомірності платних послуг в охороні здоров’я Україні. 

12. Кучерок  Д. Заклади охорони здоров’я та Податковий кодекс // Управління 

закладом охорони здоров’я.-2011.-№4.-С.16-22. 
З 1 квітня 2011 року Податковий кодекс запрацював на повну силу – набрав чинності розділ ІІІ 

«Податок на прибуток». Що змінилося з його прийняттям для закладів охорони здоров»я. 

13. Латищев Є. Організація сімейної медицини в Україні: нормативні передумови // 

Управління закладом охорони здоров’я.-2011.-№9.-С.55-59. 
Тема сімейної медицини – одна з найактуальніших тем професійних дискусій, що точаться серед 

фахівців галузі охорони здоров’я. Найбільше їх хвилюють проблеми запровадження сімейної медицини у 

конкретному населеному пункті, у конкретному лікувально-профілактичному закладі. 

14. Матюха Л.Ф. Підходи до визначення ефективності надання первинной медико-

санітарної допомоги в Україні // Вісн.соц.гігієни та організація охорони здоров’я 

України.-2011.-№2.-С.44-50. 
Запропоновано методику оцінки ефективності первинної медико-санітарної допомоги, індикатор оцінки. 

15. Мищиряк В.Г. Справочник  главного врача СЭС.- Донецк: Промінь,2011.-344 с. 
Довідник присвячено питанням забезпечення санепідемслужби , в ньому надані назви, поняття, 

визначення  і тлумачення термінів, документів, процесів та інша корисна інформація, що стосується 

правових, економічних, екологічних, соціальних, санітарно-гігієнічних епідеміологічних питань 

16. Надутий К. Підвищення якості і доступності медичних послуг: успішний досвід 

пілотних майданчиків // Управління закладом охорони здоров’я.-2011.-№4.-С.16-22. 
Власний досвід участі в упровадженні реформ в охороні здоров’я на місцевому рівні засвідчує, 

наскільки важливо обґрунтувати дії, що викликають суперечливу реакцію у медичній громаді. У цій статті 

мова піде про багаторічний позитивний досвід пілотних майданчиків України у підвищенні якості та 

доступності медичних послуг. 

17. Наукові пропозиції установ НАМН України, які рекомен-довано до впровадження 

у практику охорони здоров’я / НАМН України ; Відп.за випуск В.В.Лазоришенець .-

К.,2011.-254 с. 

Шифр 610.21 /Н-34 

18. Нові технології  навчання менеджменту в медицині / За ред.Ю.В.Вороненка, Книга 

плюс,2009.-416 с. 
Представлено ситуаційні вправи та теоретичні відомості щодо методологічних основ викладання 

громадського здоров’я, а саме: комунікативних технологій та просвітницьких заходів, стратегічного 

використання інформації, ролі менеджера, зосередження лікування на потребах клієнта, управління 

людськими ресурсами, реформи системи фінансування охорони здоров’я та залучення додаткових джерел 

надходження коштів. 

19. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної 

документації медичного закладу / За ред. В.В.Ру-деня.-Львів: Наутілус,2010.-629 с. 

Шифр 610.28 /П-68 
У навчальному посібнику поданий навчально-методичний матеріал для підготовки та проведення 

практичних занять з навчальної дисципліни « Соціальна медицина та організація охорони здоров’я » 

Навчальний посібник буде корисним для керівників органів / закладів системи охорони здоров’я і 

практикуючих лікарів різних рівнів управління чи форм власності, а також слухачів курсів післядипломної 

медичної освіти. 

20. Принципи інформатизації системи охорони здоров’я України / Князевич В.М. та 

ін.. // Здоровье женщин.-2009.-№4.-С.17-22. 
Показані стан і проблеми інформатизації системи охорони здоров’я України. Данi рекомендації щодо 

оптимізації цього процесу. 

21. Проданчук М.Г. Проблеми і перспективи розвитку системи медичної допомоги // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2009.-№2.-С.59-62. 
Розглянуто об’єктивні причини невідповідності діючих організаційних та медичних  технологій 

сучасним вимогам охорони здоров’я. Показано роль стратегічного фактора та наукового обґрунтування у 

прийнятті рішень, що сприяють його розвитку. Підкреслено роль взаємодії медико-технологічних, 

організаційних, матеріально-технічних та інформаційних технологій у процесі розробки сучасних моделей 

медичної допомоги. 

22. Про інформацію: Закон України №2657-ХІІ від 02.10.1992 р. ( із змінами, 

внесеними згідно з Законами…№2724-VI  від 30.11.2010 р, №2756-VI від 02.12.2010 р.) //  

Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я.-2011.-№1.-С.88-99. 



23. Рейтингові індикатори оцінки якості роботи фахівців центру стаціонарної 

допомоги комунальної 5-ої міської клінічної поліклініки м.Львова: Метод.рекомендації / 

Укл.Лемішкo Б.Б., Хабаль С.Й., Мартинюк І.О. та ін.-Львів,2010.-20 с. 

Шифр 610.211 /Р-35 

24. Романюк Л.М., Федишин Н.Є. Комплексна оцінка здоров’я населення України // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здо-ров’я України.-2011.-№1.-С.13-18. 
В статті наводиться порівняльна комплексна оцінка здоров’я населення України за 2001-2009 рр. з 

використанням методики визначення нормованих інтенсивних показників. Вивчені регіональні відмінності 

здоров’я мешканців України, встановлені характерні тенденції основних показників. 

25. Скороход А.В. Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров’я в 

Україні // Вісн.соц.гіг.та орган.охорони здоров’я.-2010.-№ 4.-С.31-34. 
Проведено аналіз різних форм фінансування системи охорони здоров’я, обговорюється можливість 

запровадження однієї з них на теренах України. 

26. Слабкий Г.О., Кризина Н.П. Первинна медико-соціальна допомога: стан розвитку 

// Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2008.-№3.-С.55-63. 
Наведені дані ситуаційного анализу про стан розвитку  сімейної медицини в Україні. 

27. Сміянов В.А. Визначення  якості медичної допомоги та концепції її розвитку // 

Вісн.соц.гігієни та організації охорони здоров’я України.-2011.-№1.-С.86-95. 
Проведено аналіз підходів до визначення якості медичної допомоги у світовій науковій літературі, 

міжнародних та вітчизняних нормативних документах. Наголошується на пріоритетності проблеми 

підвищення якості медичної допомоги на сучасному етапі розвитку української держави. 

28. Шевченко М.В., Гаврилюк О.Ф. Вивчення залежності між окремими показниками 

фінансування галузі та тенденціями стану здоров’я населення України //  Вісн.соц.гігієни 

та організації охорони здоров’я України.-2006.-№4.-С.76-80. 
У статті представлені результати дослідження залежності між основними показниками фінансування 

галузі охорони здоров’я і тенденціями стану здоров’я населення в Україні. У ході дослідження достовірно 

встановлено наявність залежності між окремими показ-никами по стану здоров’я населення, діяльності 

медустанов та рівнем фінансування системи охорони здоров’я. 

29. Шевченко М.В., Заглада О.О., Бойко В.Я. Ставлення до про-ведення структурних 

реформ в охороні здоров’я та запровадження медичного страхування (за даними 

соціологічного опитування керівників обласних, міських, районних управлінь охорони 

здо-ров’я та їхнії заступників) // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я 

України.-2011.-№2.-С.34-39. 
Результати соціологічного опитування, проведеного серед керівників обласних, міських, районних 

управлінь охорони здоров’я, головних лікарів закладів охорони здоров’я та їхніх заступників, дозволили 

охарактеризувати ставлення до проведення структурних реформ у системі охорони здоров’я України та 

запровадження системи загальнообов’язкового соціального медичного страхування. Дане дослідження 

проведене з урахуванням стратегічних завдань щодо реформування системи охорони здоров»я України, які 

визначені в Програмі економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки. 
 


