
Первинна медико-санітарна допомога: 
Рекомендований анотований список літератури 

 

     1. Актуальні питання медичної науки та практики: Зб. наук. 

праць /Запоріж. ін-т удосконалення лікарів. - Запоріжжя, 2002. –  

324 с. Шифр 61(063) / З-41 
     Розглянуто основні питання, що виникають у процесі діяльності закладу 

охорони здоров”я. А також вивчаються шляхи та напрямки удосконалення 

роботи медичної галузі. 

     2. Актуальні питання стандартизації в охороні здоров”я: 

Інформаційно-бібліографічний довідник для організаторів охорони 

здоров”я /Любинець О.В. та ін. - Львів, 2004. - 54 с. Шифр 610.2 / А-43 

     Виявлено основні проблеми організації охорони здоров”я та стандарти-

зації у медицині і шляхи їх удосконалення. 

     3. Актуальные проблемы медицины: Сб. науч. тр. /Под ред. 

Дубовской Н. - Днепропетровск: Наука и образование, 2002. - 

226 с. Шифр 61 / А-43 
     Обговорюються проблемні питання сучасної медицини, а саме 

фінансування, організація і якість медичної допомоги. 

     4. Актуальні проблеми медицини, фармації та біології:  

Зб. наук. праць /ЛДМУ; Гол. ред. Регеда М.С. - Львів, 2003. - Вип. 2. 

- 94 с. Шифр 616.24 / А-43 
     Біологія, фармація та медицина – суміжні галузі. Їх взаємний вплив 

незаперечний. Проблеми, перспективи розвитку і успіхи цих дисциплін 

розглянуто у даній монографії. 

     5. Аналіз медико-технологічних документів зі стандартизації 

медичної допомоги та обґрунтування шляхів їх удосконалення 

/Бліхар В.Є. та ін. //Вісник соціальної гігієни та організації охорони 

здоров”я України. – 2010. - № 4. – С. 72-80. 
     Проведено аналіз існуючих в Україні медико-технологічних документів, 

які регламентують клінічні аспекти надання медичної допомоги хворим. 

     6. Бодак В.М., Слабкий Г.О., Швецов В.С. Актуальні проблеми 

ринку лікарських засобів та медико-санітарної допомоги //Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров”я України. – 2007. 

- № 2. – С. 76-80. 
        Вивчено стан впровадження ринкових механізмів в систему забезпе-

чення населення лікарськими препаратами, а зокрема їх дефіцит та 

доступність по ціні. Розглянуто необхідність удосконалення нормативно-

правової бази для державного регулювання ринку лікарських засобів. 

     7. Гайдаєв Ю.О. Концепція обґрунтування цільових державних 

програм на підвищення рівня здоров”я населення //Вісник 



соціальної гігієни та організації охорони здоров”я України. – 2007. 

- № 2. – С. 50-53. 
     Розглянуто питання взаємозв”язку між здоров”ям людини, політикою 

держави в галузі охорони здоров”я та економічним розвитком країни в 

цілому.   

     8. Гладун З.С. Адміністративно-правове регулювання охорони 

здоров”я населення в Україні. – К.: Хрінком Інтер, 2007. – 720 с. 

Шифр 610.207 / Г-52 
     Питання медичного права займають одне з перших місць в регулюванні 

відносин лікар-пацієнт, лікар-лікар, лікар-медсестра, пацієнт-медсестра. 

Правове регулювання адміністративної медичної діяльності є запорукою 

високого рівня охорони здоров”я населення України. 

     9. Димарська Г. Неприятливі наслідки надання медичної 

допомоги: особливості медико-правового оцінювання і врегулю-

вання конфлікту у системі «лікар-пацієнт» органом управління  

охорони здоров”я //Управління закладом охорони здоров”я. – 2011. 

- № 7. – С. 42-54. 
     У цій статті дано медико-правову оцінку випадків з несприятливими 

наслідками надання медичної допомоги. Виділено вісім основних типів 

конфліктів «лікар-пацієнт». Запропоновано логічну схему можливих 

варіантів розв”язання конфлікту на рівні органу управління охорони 

здоров”я. 

    10. Досвід виконання Міжгалузевої комплексної програми 

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

610.207 / Д-70 
    Програма «Здоров”я нації» об”єднує різні галузі суспільного життя, 

зокрема найважливіші: медицину, освіту, культуру. Ефективний розвиток 

кожної з них взаємопов”язаний і формує здоров”я українського народу.  

    11. Дячишин В.І., Рудень В.В. Захворюваність населення як 

медико-соціальна проблема /МОЗ України; ЛДМУ ім. Д. Га-

лицького; Кафедра соц. медицини, економіки та орг. охорони 

здоров»я.  – Львів, 2002. – 31 с.  Шифр 610.6 / Д-99 
    Методична розробка лекції для студентів 4-го курсу медичного 

факультету за навчальною дисципліною «Соціальна медицина та організація 

охорони здоров”я». 

    12. Дячук Д.Д. Практичні аспекти підвищення якості амбула-

торної медичної допомоги (на прикладі науково-практичного 

центру профілактичної та клінічної медицини державного 

управління справами) //Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров’я України. – 2010. - №4. – С. 68-71. 
    Підвищення якості медичної допомоги пов”язане з запровадженням 

комплексу медикоорганізаційних заходів, наприклад  впровадження 



інформаційних технологій, організація навчально-тренувального центру 

підготовки з надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях та інші. 

    13. Ефективність денного стаціонару загального профілю як 

структурного підрозділу поліклініки /Бабінець Л.С. та ін. //Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров”я України. – 2010. 

- № 1. – С. 44-48. 
    Визначено місце і роль денного стаціонару в сучасних умовах практичної 

охорони здоров’я. 

    14. Лепешина О. Калькуляція медичних послуг як інструмент для 

прийняття управлінських рішень //Управління закладом охорони 

здоров’я. – 2011. - № 3. – С. 27-33. 
    Розрахунок собівартості медичних послуг – ефективний інструмент для 

прийняття управлінських рішень у процесі діяльності закладу охорони 

здоров’я. 

    15. Лехан В., Гук А. Методичні підходи до розробки медичних 

стандартів. - К.: Сфера, 2000. - 28 с. Шифр 61(08) / Л-53 
    Стандартизація в медицині є невід”ємною складовою підвищення якості 

та ефективності медичної допомоги. 

    16. Лехан В.М., Зюков О.Л., Шатов А.В. Якість життя як 

критерій якості медичної допомоги //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 3. – С. 95-100. 
    Представлені результати дослідження якості життя і рівня 

тривожності онкологічних хворих. Встановлено зв”язок різних параметрів 

якості життя з основними медико-соціальними факторами. 

    17. 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 
    Розглянуто питання, що стосуються надання медичних послуг, 

фінансування охорони здоров”я. Дано характеристику європейських моделей 

охорони здоров”я, і, зокрема, їх організації та управлінню. 

    18. Литвинова О.Н. Проблемні особливості підготовки керівників 

системи охорони здоров’я в Україні //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. – 2010. - № 1. – С. 52-55. 
    Проаналізований стан кваліфікації керівників системи охорони здоров”я, 

виявлено основні проблеми підготовки управлінських кадрів у цій сфері та 

намічено напрямки вирішення даних питань. 

    19. Львівська ініциатива  «Охорона та зміцнення здоров’я»: 

Концептуальні основи формування превентивної системи охорони 



здоров’я: Довідкові матеріали /Під ред. А.В. Магльованого. - Львів: 

Сполом, 2000. - 76 с.  Шифр 610.207 / Л-89 
    Рівень охорони здоров’я населення на місцевому рівні визначає її якість та 

ефективність на державному рівні. Зокрема у даній монографії розглянуто 

ініціативу львівських медиків у цій галузі. 

    20. Медведовська Н.В. Сучасний стан та регіональні особливості 

кадрового забезпечення лікувальних закладів системи МОЗ 

України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я 

України. – 2010. - № 4. – С. 34-47. 
    Характеризується сучасний стан кадрового забезпечення галузі охорони 

здоров”я в цілому та за рівнями (первинним та вторинним) надання 

медичної допомоги. Висвітлені регіональні особливості кадрового 

забезпечення і його зміни за останні роки. 

    21. Медицина третього тисячоліття: Зб. тез міжвуз. конф. молод. 

вчених, м. Харків, 20.01.2003 /Харків. мед. ун-т; Під ред.  

А.Я. Циганенка. - Харків, 2003. - 252 с. Шифр 61(063) / М-42 
    Сьогодення медичної галузі визначає її майбутнє. Збірник тез доповідей 

міжвузівської конференції молодих вчених-медиків України висвітлює 

найактуальніші питання медичної науки і практики. 

    22. Медичні стандарти первинної і вторинної медичної допомоги 

населенню (розроблені на основі адаптованих клінічних 

рекомендацій на підставі даних доказової медицини) /За заг. ред.  

Росс Г., Новічкова О.М., Степаненко А.В., Варивончик Д.В.  

/NICARE. – К., 2006. – 238 с. Шифр 610.207 / М-42 
    Монографія висвітлює основні стандарти надання первинної та вторинної 

медичної допомоги. 

    23. Основні статистичні показники охорони здоров’я в регіонах 

України. Статистичний довідник  /Укл. Москаленко В.Ф. – К.: 

МОЗ України, 2002. – 130 с. Шифр 610.63 / О-75 
    Статистика в охороні здоров’я – запорука покращення медичної допомоги 

населенню, підвищення її якості та ефективності. 

    24. Охорона здоров’я в Україні. Нормативна база / Уп. Пашутин- 

ський Є.К. - К.: КНТ, 2006. - 480 с. Шифр 610.207 / О-92 
    У монографії подана нормативно-правова база медичної галузі. 

    25. Охорона здоров”я та права людини: Ресурсний довідник /За 

ред. Д. Коена, Т. Езер, П. МакАдамса, М. Мілоф. - Львів: Медицина 

і право, 2011. - 600 с.  Шифр 610.2 / О-92 
    Розглянуто основні питання медичної етики та деонтології, 

проаналізовано всі аспекти охорони здоров”я та взаємодію пацієнта і 

медичного працівника. 

 



    26. Пономаренко В.М., Зіменковський А.Б., Николайчук Б.Я.,  

Фільц О.О. Шляхи підвищення якості медичної допомоги: участь 

пацієнта в лікувальному процесі //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 4. – С. 44-47. 
    В статті вивчено ступінь задоволення населення якістю надання медичної 

допомоги на прикладі багатопрофільної міської лікувально-профілактичної 

установи. Доведено, що хворий, як активний учасник лікувального процесу, 

може сприяти підвищенню його якості.  

    27. Право людини на охорону здоров’я, медичну допомогу та 

відповідальність закладів охорони здоров’я і медичного персоналу 

за його порушення: Збірн. нормат.-правов. актів України / ЛНМУ; 

Каф. соц. мед. львів. обл. орган. профсп. працівн. охор. здор.; Уп. 

Рудень В.В., Білий Ю.В. - Львів, 2004. - 150 с.  Шифр 610.207 / П-68 
    Це збірник нормативно-директивних документів, що регламентують  

взаємовідносини у сфері охорони здоров’я. 

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

міжнародного та європейського рівня /За заг. ред. Москаленко В.Ф. 

- К., 2006. - 296 с.  Шифр 610.2 / П-68 
    Розглянуто міжнародні та європейські нормативно-директивні документи 

у медицині. 

    29. Про затвердження нормативів надання медичної допомоги  

та показників якості медичної допомоги: Наказ від 28.12.2002 р.  

№ 507 /МОЗ України. - К.:Логос. - 12 с. Шифр 610.207 / П-78 

    30. Про порядок вибору лікаря, що надає первинну медичну 

допомогу: Наказ від 28.07.2011 р. № 443 /МОЗ України //Збірник 

нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2011.  

- № 9 (128). – С.73-78. 

    31. Про порядок контролю та управління якістю медичної 

допомоги в закладах охорони здоров’я Львівської області: Наказ 

ГУОЗ ЛОДА    від 15.04.2009 р. за № 261 /Кімакович В.Й. - К., 

2009. - 20 с.  Шифр 610.207 / П-78 

    32. Регіональна політика в галузі охорони здоров’я: шляхи 

формування та реалізації: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф.,  

5-6 червня 2003 р., м. Одеса /Укр. академія держуправління;  

Ред. Солоненко І.М. - Одеса, 2003. - 316 с.  Шифр 610.2 / Р-31 
    Визначено роль і місце регіонів в покращенні якості та ефективності 

охорони здоров”я в державі в цілому. 

    33. Резніченко Н.Ю., Резніченко Ю.Г., Резніченко Г.І. Охорона 

здоров»я дітей і жінок в Україні: законодавство, стан здоров»я. 



Шляхи вдосконалення. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – 185 с. Шифр 

610.215 / Р-34 
    Розглянуто основні шляхи розвитку департаменту охорони материнства 

та дитинства. 

    34. Романюк Л.М., Федчишин Н.Є. Комплексна інтегрована 

оцінка здоров’я населення України //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. – 2011. - № 1. – С. 13-18. 
    У статті наводиться порівняльна комплексна оцінка здоров’я  населення 

України за 2001-2009 роки. Вивчені регіональні відмінності здоров”я, 

встановлені характерні тенденції основних показників. 

    35. Сміянов В.А. Визначення якості медичної допомоги та 

концепції її розвитку //Вісник соціальної 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 проблем підвищення якості 

медичної допомоги на сучасному етапі розвитку української держави. 

    36. Состояние подготовки специалистов в области 

общественного здравоохранения в Украине и в мире /Ю.В. 

Вороненко, В.В. Глуховский, А.С. Коваленко и др. - К.: Сфера, 

2003. - 88 с. Шифр 610.207 / С-66 
    Це огляд соціологічних опитувань, які вказують на те, що система 

надання медичної допомоги в Україні потребує серйозного реформування. 

Проаналізовано стан кваліфікації спеціалістів системи охорони здоров’я, 

виявлено основні проблеми їх підготовки. 

    37. Скороход А.В. Шляхи реформування системи фінансування 

охорони здоров’я в Україні //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров”я України. – 2010. - № 4. – С. 31-34. 
    Проведено аналіз різних форм фінансування системи охорони здоров’я, 

обговорюється можливість запровадження однієї з них на теренах України. 

    38. Стан здоров’я населення України та діяльність медичної 

галузі (2001 р.) – К., 2002. – 384 с.  Шифр 610.207 / С-77 

    Розглянуто питання здоров’я населення, формування здорового способу 

життя, європейської політики «Здоров’я для всіх», реформи в охороні 

здоров’я, нормативно-правової бази охорони здоров’я, економіки охорони 

здоров’я, медичної допомоги населенню та ресурсів галузі, лікарських засобів 

та медичної техніки, охорони здоров’я дітей, жінок і сільського населення, 

санітарно-епідеміологічного благополуччя, а також інформатизації галузі. 

    39. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров”я в Україні 

/Під ред. В.М. Лехан. - К.: Сфера, 2001. - 176 с. Шифр 610.207 / 

С-83 



    Розглянуто основні стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в 

Україні в аспекті її входження в європейський простір. 

    40. Українська національна ідея: Здоров”я нації: Матеріали  

наук.-практ конф., 03.07.2004 р., м. Львів. - Львів: Укр. технології, 

2004. - 146 с. Шифр 610.207 / У-45 
    Здорова нація – здорова країна. Покращення якості, підвищення 

ефективності, удосконалення усіх галузей охорони здоров’я є пріоритетним 

напрямком подальшого зростання нашої країни.  

    41. Хартія працівників служби охорони здоров’я.- Львів: Вид-во 

ЛОБФ «Медицина і право», 2010. - 112с. Шифр 610.25 / Х-22 
    Монографія висвітлює  документи суспільно-правового характеру, в яких    

знайшли вираження основні вимоги працівників служби охорони здоров’я. В 

наш час в міжнародному праві, хартія — це правовий акт, який не має 

обов’язкової сили і за змістом майже завжди є декларацією і формулює 

загальні принципи та цілі деяких міжнародних домовленостей. 

    42. Хміль І.Ю. Законодавче забезпечення лікарської діяльності  

/І.Ю.Хміль, Б.В.Михайличенко, О.І.Артеменко. - К.: Медицина, 

2010. - 208 с. Шифр 610.25 / Х-64 
    У навчальному посібнику враховано останні зміни в законодавстві 

України, принципові положення правової реформи та детально розглянуто 

правове регулювання тих питань, що стосуються закладів охорони здоров’я, 

медичних та фармацевтичних працівників. 

    43. Хобзей М.К. До питання оцінки якості та ефективності 

надання медичної допомоги населенню Львівської області //Вісник 

соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2006. - 

№ 3. – С. 104-107. 
    Під забезпеченням якості та ефективності надання медичної допомоги 

населенню розуміється досягнення необхідного рівня медичного 

обслуговування, його вдосконалення, включаючи покращення результатів у  

відповідності до конкретних цілей охорони здоров’я та завдань медичних 

установ. 

    44. Ціборовський О. На варті здоров’я: Історія становлення 

соціальної медицини і охорони громадського здоров’я /О.М. 

Ціборовський. - К.: Факт, 2010. - 430 с. Шифр 61(09С2) / Ц-56 
    Розглянуто історію становлення соціальної медицини та охорони 

громадського здоров”я в Україні. 

    45. Шевченко М.В., Гаврилюк О.Ф. Вивчення залежності між 

окремими показниками фінансування галузі та тенденціями стану 

здоров’я населення України //Вісник соціальної гігієни та 

організації охорони здоров’я України. – 2006. - № 4. – С. 76-80. 



    В роботі представлені результати дослідження взаємозв’язку між 

станом здоров’я населення України, діяльністю медичних установ і рівнем 

фінансування системи охорони здоров’я. 

    46. Шумлянський І. Медичний заклад починається з реєстратури 

//Управління закладом охорони здоров’я. – 2011. - № 6. – С. 30-33. 
    Від організації й інтенсивності праці та технічного оснащення медичного 

закладу великою мірою залежить якість медичних послуг і ефективність 

використання бюджетних коштів. Чітка й налагоджена робота 

реєстратури є запорукою якісного обслуговування пацієнтів та 

високоефективної роботи закладу. 

 


