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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Згідно з чинними навчальними планами підготовки фахівців за 
спеціальністю “Менеджмент організацій” професійне спрямування 
“Медичний та фармацевтичний менеджмент” студенти повинні ви-
конати курсову роботу з дисципліни “Основи менеджменту охорони 
здоров’я”.

Основна мета курсової роботи — оцінити рівень засвоєння сту-
дентом теоретичних і практичних знань навчального курсу, вміння 
узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні явища в галузі 
охорони здоров’я, що є важливим підготовчим етапом до виконання 
курсової роботи. Відповідно до кваліфікаційних вимог студент пови-
нен виявити:

• знання відповідних загальнотеоретичних, загальноекономічних, 
професійно орієнтованих дисциплін і дисципліни варіативної 
компоненти навчального плану “Основи менеджменту охоро-
ни здоров’я” з теоретичних основ і практичних питань загаль-
ного менеджменту та організації й управління в галузі охорони 
здоров’я;

• вміння підбирати, систематизувати та обробляти інформацію 
відповідно до цілей дослідження;

• вміння розробляти наукові висновки і конкретні пропозиції 
щодо вдосконалення управління;

• вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові 
зв’язки процесів і явищ у галузі охорони здоров’я.

Курсова робота виконується на основі поглибленого вивчення 
чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, вітчизня-
ної та зарубіжної літератури із загального менеджменту та менедж-
менту охорони здоров’я. 

ОСНОВНі  етАПИ  ВИКОНАННЯ  КурСОВОї  рОбОтИ

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
2. Розробка завдання для курсової роботи, складання календарно-

го плану виконання.
3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
4. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайом-

лення науковому керівникові.
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5. Усунення недоліків, підготовка остаточного варіанта тексту, 
оформлення курсової роботи.

6. Подання курсової роботи на кафедру.
7. Рецензування курсової роботи.
8. Захист курсової роботи перед комісією.
Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який 

подає науково-методичну допомогу в самостійній роботі над курсо-
вою роботою. Науковий керівник здійснює індивідуальне консульту-
вання студента, допомагає йому скласти план курсової роботи, конт-
ролює дотримання графіка виконання, рецензує частини і закінчений 
варіант рукопису, готує студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі, нау-
ковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських 
посадах в установах охорони здоров’я і мають відповідний науковий 
ступінь.

Темою курсової роботи є одна з актуальних проблем сучасного 
менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає завданням та 
умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфі-
каційної характеристики бакалавра спеціалізації “Медичний та фар-
мацевтичний менеджмент”.

Теми курсових робіт розробляються кафедрою менеджменту 
МАУП і наводяться у дод. А.

ЗміСт  тА  ОбСЯг  КурСОВОї  рОбОтИ

Обсяг курсової роботи — 2–3 умовних друкованих аркушів або 
36–45 сторінок рукописного тексту.

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у 
плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно 
до теми студент самостійно або за рекомендацією керівника підбирає 
літературні джерела (праці, брошури, статті тощо), відповідні норма-
тивні документи і складає проект плану, який обговорює з керівни-
ком.

План курсової роботи має бути докладним і містити: вступ; три 
розділи, кожен з них складається не менш як з двох підрозділів; вис-
новки та пропозиції; список використаної літератури і додатки (за 
необхідності.
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Орієнтовні плани курсових робіт

тема. управлінські засади охорони громадського здоров’я  
в україні

Вступ
розділ 1. Теоретико- методологічні засади охорони громадського 

здоров’я
1.1. Системний підхід до проблеми формування, збереження і ге-

нерування здоров’я
1.2. Біосоціальні засади охорони здоров’я населення
1.3. Методологія і методичні засоби в управлінні охороною 

здоров’я

розділ 2. Загальні принципи державного управління в галузі охо-
рони здоров’я

2.1. Аналіз міжнародного досвіду формування державної політи-
ки в галузі охорони здоров’я в Україні

2.2. Організаційно-правові засади державної політики в галузі 
охорони здоров’я в Україні

2.3. Система охорони здоров’я в Україні

розділ 3. Міжгалузеві механізми державного управління охоро-
ною громадського здоров’я

3.1. Політика держави в охороні громадського здоров’я
3.2. Міжсистемні механізми забезпечення охорони громадського 

здоров’я

Висновки
Список використаної літератури

тема. Організація роботи лікаря загальної практики  
(сімейного лікаря)

Вступ
розділ 1. Зміст і розвиток первинної медико-санітарної допомоги
1.1. Визначення концепції первинної медико-санітарної допомоги
1.2. Історичні аспекти становлення та перспективи розвитку пер-

винної медико-санітарної допомоги
1.3. Характеристика професійної діяльності лікаря загальної 

практики



6

розділ 2. Організаційно-правові засади роботи лікаря загальної 
практики

2.1. Нормативно-правова база діяльності лікаря загальної практи-
ки в Україні

2.2. Форми організації роботи лікаря загальної практики
2.3. Оснащення загальної лікарської практики

розділ 3. Фінансовий менеджмент в діяльності лікаря загальної 
практики

3.1. Фінансування первинної медичної допомоги
3.2. Аналіз сучасних підходів до оплати праці медичного персоналу
3.3. Облік і звітність у загальній лікарській практиці

Висновки
Список використаної літератури

тема. Організація стоматологічної допомоги населенню
Вступ
розділ 1. Організація стоматологічної допомоги населенню
1.1. Стан стоматологічної допомоги населенню України та кон-

цепції її подальшого розвитку
1.2. Організація стоматологічної допомоги населенню
1.3. Аналіз діяльності стоматологічної служби та методи вивчення 

стоматологічної захворюваності

розділ 2. Організаційно-правове забезпечення системи надання 
стоматологічної допомоги населенню

2.1. Система правового забезпечення стоматологічної практики
2.2. Правові засади регулювання відносин, пов’язаних з приват-

ною стоматологічною практикою
2.3. Права пацієнта та лікарські помилки при наданні стоматоло-

гічних послуг

розділ 3. Організація роботи та планування діяльності стомато-
логічної лікарні

3.1. Організація роботи з пацієнтами
3.2. Принципи управління персоналом у стоматологічній практиці
3.3. Управління маркетингом і ціноутворенням стоматологічних 

послуг

Висновки
Список використаної літератури
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Головним завданням вступу є висвітлення актуальності теми дос-
лідження для менеджменту закладів охорони здоров’я. 

У трьох розділах курсової роботи теоретично обґрунтовуються, 
визначаються роль і місце досліджуваних явищ і процесів у діяль-
ності закладу охорони здоров’я. У розділі 1 обґрунтовується теоре-
тична база обраної проблеми, наводиться огляд літературних джерел, 
нових розробок, опублікованих статистичних даних із посиланням 
на джерела, іншої інформації за темою. На основі вивчення науко-
вої, навчально-методичної літератури висвітлюються підходи різних 
авторів до розв’язання проблеми, показується, у чому схожість, а у 
чому — відмітність їхніх поглядів, а також обґрунтовуються власні 
погляди щодо проблеми.

У другому розділі оцінюються чинні закони, постанови, укази та 
інші офіційно-розпорядчі документи, нормативна та довідкова база 
за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї 
бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих докумен-
тів.

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні харак-
теристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, ме-
тодичні підходи повинні мати певні елементи полемічності, власної 
позиції щодо вибраних методів дослідження, що дає змогу перейти 
в наступному розділі до конкретного аналітичного дослідження. Ба-
жано унаочнити текст графічним матеріалом, схемами, графіками, 
діаграмами тощо.

Висновки курсової роботи наводяться в окремому розділі курсо-
вої роботи, і є стислим викладенням підсумків дослідження.

ВИмОгИ  дО  ОфОрмЛеННЯ  КурСОВИх  рОбіт

Матеріал курсової роботи слід подати у такій послідовності:
• титульна сторінка;
• зміст;
• перелік умовних позначень (у разі потреби);
• вступ;
• основна частина;
• список використаних джерел;
• додатки.
Завершену і оформлену відповідно роботу студент обов’язково 

підписує на титульній сторінці. 
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Мова курсової роботи — державна, стиль — науковий, чіткий, без 
орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність — логічна. 
Пряме переписування в роботі матеріалів із літературних джерел не 
припускається.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надруко-
вана на одному звороті сторінок стандартного білого паперу форма-
ту А4 (210 x 297 мм), що передбачає 1,5 міжрядкових інтервали, до 
тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту 1,8 мм 
(комп’ютерний набір — 14 кегль, 1,5 інтервалу, гарнітура — Times News 
Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні ма-
теріали на аркушах формату АЗ (не більше 40 рядків на сторінку).

Текст курсової роботи обмежується такими розмірами берегів: лі-
воруч — 20 мм, праворуч — 10, зверху — 20, знизу — 20 мм.

Вписувати у друкований текст курсової роботи окремі іншомовні 
слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пас-
тою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту 
має бути наближеною до щільності основного тексту.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального 
закладу, прізвище, ім’я, по батькові та інші відомості про автора, тему 
курсової роботи, прізвище, вчене  звання (посаду) наукового керівни-
ка; місто і рік (дод. Б).

Зміст містить назви розділів і підрозділів роботи та номери їх по-
чаткових сторінок. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, 
починаючи зі вступу і закінчуючи додатками.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозді-
ли згідно з планом.

Заголовки структурних частин курсової роботи — “ЗМІСТ”, 
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ-
РИ”, “ДОДАТКИ” — пишуться або друкуються великими літерами 
симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друку-
ються маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацу. Крапка 
в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текс-
том має дорівнювати 3–4 інтервалам основного тексту.

Кожна структурна частина курсової роботи починається з нової 
сторінки.
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Нумерація
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунк-

тів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без 
позначки №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульна, яка належить 
до загальної нумерації сторінок, але не нумерується. Нумерація без 
крапки після неї проставляється у правому верхньому куті сторі-
нок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розді-
лу ставиться після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нумерують у межах 
кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий но-
мер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад: 1.2 (перший 
підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголо-
вок підрозділу.

ілюстрації
Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати 

розкриття суті теми, наочно ілюструвати думки автора, і тому в текс-
ті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід зазначати безпо-
середньо після першої їх згадки в тексті або на наступній сторінці. 
Якщо вони є окремими сторінками диплома, їх включають до загаль-
ної нумерації сторінок. Ілюстрації або таблиці більші за формат А4 
враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях піс-
ля згадування їх у тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути 
посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в 
межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації 
складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 
якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2” (другий рисунок пер-
шого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи роз-
міщуються послідовно під ілюстрацією. Зразки оформлення таблиці 
і рисунку див. у дод. В.

таблиці, формули, посилання
Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що в додатках) у 

межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис “Табли-



10

ця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і по-
рядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, 
“Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу); нижче наводиться 
назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими час-
тинами пишеться: “Продовження табл. 2.3”.

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо 
всі одиниці виміру однакові для всіх показників таблиці, вони наво-
дяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися відповідно до 
стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кіль-
кість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з 
великої літери.

Формули в курсовій роботі нумеруються в межах розділу. Номер 
формули складається з номера розділу і порядкового номера фор-
мули в розділі, між ними ставиться крапка. Номери формул пишуть 
праворуч берега сторінки на рівні відповідної формули у круглих 
дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, оформлюється у вигляді таблиці.
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли-

цею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” почи-
нають із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки — ряд-
ковими, якщо становлять одне речення із заголовком, і з великих — 
якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті 
таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з 
обертанням за годинниковою стрілкою.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації зазна-
чаються порядковим номером посилання, виділеного двома квадрат-
ними дужками, наприклад: “... у працях [1–9]....”.

Посилання на ілюстрації до курсової роботи оформлюються по-
рядковим номером ілюстрації: наприклад, “рис. 2.3”; на формули — 
порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”. Поси-
лання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. 
У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати ско-
рочене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

Список літератури містить всі використані джерела інформації у 
такій послідовності:

а) закони України (у хронологічній послідовності);
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б)  укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідов-
ності);

в) директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов-
ності);

г) монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані 
кирилицею (за абеткою);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову-
ються підприємством (за абеткою);

ж) іншомовні джерела, друковані латинським шрифтом;  
з) електронні джерела.
Відомості щодо списку літературних джерел подаються згідно з 

вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв 
праць мовою оригіналу (див. дод. Г).

СПИСОК  реКОмеНдОВАНОї  ЛітерАтурИ

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 
1996. — № 3.

Закони україни:
2. Закон України “Основи законодавства України про охорону здо-

ров’я”. 
3. Закон України “Про господарські товариства”.
4. Закон України “Про підприємства в Україні”.
5. Закон України “Про підприємництво”. 
6. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності”.
7. Закон України “Про захист прав споживачів”.
8. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”.
9. Закон України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

10. Закон України “Про запобігання захворюванню на синдром набу-
того імунодефіциту (СНіД) та соціальний захист населення”.

11. Закон України “Про лікарські засоби”.
12. Закон України “Про обіг в Україні наркотичних засобів, психо-

тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”.
13. Закон України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотич-

них засобів психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню 
ними”.

14. Закон України “Про психіатричну допомогу”.
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 15. Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатоміч-
них матеріалів людині”. 

Постанови Кабінету міністрів україни:
16. “Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торго-

вельного обслуговування населення” від 08.02.95 № 108.
17. “Про затвердження Положення про порядок здійснення діяль-

ності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів”від 03.01.96 № 6.

18. “Про затвердження Положення про контроль за відповідніс-
тю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній 
практиці,  вимогам державних та міжнародних стандартів” від 
15.01.96 № 73.

19. “Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в ап-
течних закладах” від 17.11.04 № 1570.

20. “Про порядок державної акредитації закладу охорони здоров’я” 
від 15.07.97 № 765.

21. “Про затвердження переліку органів ліцензування” від 
14.11.2000 р. № 1698.

22. “Про затвердження Порядку та умов обов’язкового страхування 
медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування віру-
сом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних 
обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалід-
ності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-ін-
фекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, 
які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфіку-
вання вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними 
професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з 
цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвит-
ком ВІЛ-інфекції”.

Спільні накази державного комітету україни з питань регу-
ляторної політики і підприємництва та міністерства охорони 
здоров’я україни:
23. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарсь-

кої діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, ви-
готовлення з них препаратів, господарської діяльності з медичної 
практики та проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дерати-
заційних робіт” від 16.02.01 № 38/63.
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24. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарсь-
кої діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздріб-
ної торгівлі засобами” від 12.01.01 № 3/8.

Накази міністерства охорони здоров’я україни:
25. “Про затвердження Інструкції по санітарно-протиепідемічному 

режиму аптек”від 14.06.93 № 139.
26. “Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лі-

карських, провізорських посад та посад молодших магістрів з фар-
мацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я” від 12.11.02 
№ 385 (із змін. і допов. внесеними наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 17 березня 2003 р. № 114).

27. “Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення 
неякісних лікарських засобів” від 08.07.96 № 199.

28. “Про затвердження нормативних актів з питань реклами лі-
карських засобів” від 10.06.97 № 177.

29. “Про затвердження Переліків лікарських засобів, зареєстрованих 
в Україні” від 25.07.97 № 233.

30. “Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психо-
тропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних за-
кладах охорони здоров’я” від 18.12.97 № 356.

31. “Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів” від 
31.07.98 № 231.

32. “Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного 
допуску до лікарської діяльності” від 17.03.93 № 48. 

33. “Про порядок допуску до медичної та фармацевтичної діяльності 
в Україні громадян, які пройшли медичну або фармацевтичну 
підготовку в навчальних закладах закордонних країн” (із змін. 
внесеними згідно з наказом МОЗ України № 28-О від 01.02.2000) 
від 19.08.94 № 118з. 

34. “Про подальше удосконалення атестації лікарів” (із змін. та до-
пов.) від 19.12.97 № 359.

35. Наказ МОЗ України та Державного комітету статистики за 
№ 256/184 від 31.07.2000 “Про затвердження форм статистичної 
звітності з питань охорони здоров’я та інструкцій щодо їх запов-
нень”.

36. Наказ МОЗ України від 10.08.2000 № 195 “Про надання спеціаль-
ного дозволу на медичну діяльність у галузі народної та нетради-
ційної медицини”.
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37. Наказ МОЗ України від 20.01.01 № 20 “Про затвердження Кри-
теріїв (умов) державної акредитації лікувально-профілактичних 
закладів”.

38. Наказ МОЗ України від 19.07.05 № 360 “Про затвердження Пра-
вил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби 
і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських 
засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структур-
них підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та зни-
щення рецептурних бланків та вимог-замовлень”.

39. Наказ МОЗ України від 20.10.05 № 539 “Про призупинення дії 
пунктів 1, 2 наказу МОЗ України від 19.07.05 № 360 “Про затвер-
дження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лі-
карські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпус-
ку лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек 
та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, 
обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень”.

40. Інші накази Міністерства охорони здоров’я України щодо органі-
зації та надання медико-санітарної допомоги населенню.

міжнародні акти і декларації, прийняті Всесвітньою медич-
ною асамблеєю:

1. Заява про доступність медичної допомоги (40 ВМА, Вена, 
1988).

2. Міжнародний кодекс медичної етики (3 ВМА, Лондон, 1949).
3. Принципи надання медичної допомоги в будь-якій національній 

системі охорони здоров’я (27 ВМА, Мюнхен, 1973, 35 ВМА, Ве-
неція, 1983).

монографії, навчальні посібники, періодичні видання з органі-
зації охорони здоров’я і медичного та фармацевтичного менедж-
менту:

1. Здравоохранение и медицинская наука в Украинской ССР: В 
3 т. — Т. 1. Здравоохранение в Украинской ССР. Пути и итоги раз-
вития / Под ред. А. Е. Романенко. — К.: Здоровья, 1987. — 480 с.

2. Медицинская этика и деонтология / Под ред. Г. В. Морозова, 
Г. И. Царегородцева. — М.: Медицина, 1983. — 270 с.

3. Ніжинський досвід здійснення Міжнародного проекту ВООЗ 
“Міста здоров’я” / Підготував М. Гордієнко — К.; Ніжин: Наука-
сервіс, 2000. — 54 с.

4. Перспективы фармрынка // Провизор. — 2005. — № 4. — С. 28.



1�

5. Практикум з організації та економіки фармації / За ред. Б. П. Гро-
мовик, С. І. Терещук. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 448 с.

6. Приручить дракона: перспективы развития фармацевтического 
рынка в Китае // Провизор. — 2005. — № 3. — С. 11–13.

7. Производство лекарственных средств: Надлежащие правила и 
контроль качества. МВ 64У-1-97: Метод. рек. — К.: Госкоммед-
биопром Украины, 1997. — 220 с.

8. Пути внедрения формулярной системы в Украине // Прови-
зор. — 2005. — № 13. — С. 33–35.

9. Социальная гигиена, организация здравоохранения и история ме-
дицины: Сб. науч. ст. — Вып. 19. — К.: Здоровъя, 1988. — 134 с.

10. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. 
Ю. В. Вороненко, В. Ф. Москаленко. — Тернопіль: Укрмедкнига, 
2000. — 680 с.

11. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / Під ред. 
Ю. В. Вороненко. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 332 с.

12. Фармацевтический рынок Украины // Діловий вісник. — 2005. — 
№ 3. — С. 8, 9.

13. Айвазова А. Установи охорони здоров’я: (приватні кабінети і 
клініки) // Баланс. — 2003. — № 39. — С. 51–59.

14. Аппэкс О. Опыт функционирования формулярной системы в стра-
нах Евросоюза, Северной Америки и Австралии и перспективы 
внедрения в Украине // Провизор. — 2005. — № 13. — С. 35, 36.

15. Арсеньєва І. Мільярд гривень щороку, і проблем з медичною тех-
нікою у нас не буде // Уряд. кур’єр. — 2004. — 20 листоп. — С. 12.

16. Баєва О. Формування напряму та стратегії підготовки менедже-
рів для галузі охорони здоров’я // Вісник Української Академії 
державного управління при Президентові України. — 2003. — 
№ 1. — С. 233–236.

17. Бакулина И. Унылая пора... // Служба кадров. — 2003. — № 10. — 
С. 112–114.

18. Берданова О. Поліпшення медикаментозного забезпечення ліку-
вання хворих // Управління сучасним містом. — 2003. — № 7–
9. — С. 66–72.

19. Берест М. Швидка допомога на... кінчиках пальців // Соціальний 
захист. — 2004. — № 2. — С. 59.

20. Бочкаров М. Функціонування галузі охорони здоров’я в умовах 
ринкової економіки // Вісник Національної Академії державного 
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управління при Президентові України. — 2003. — № 4. — С. 391–
396.

21. Бронникова О. Качество и безопасность лекарственных средств на 
рынке Украины // Провизор. — 2005. — № 9. — С. 10, 11.

22. Бронникова О. Лекарственные препараты: что знает о них потре-
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ленню.
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Зразки оформлення таблиці і рисунка

Додаток В

Таблиця 1.2

Аналіз мінімізації витрат: окремі характеристики (цитовано за [11])

Переваги Недоліки Приклади використання

• Простий для 
розуміння 
• Ефективний 
інструмент для 
переконання 
організацій, 
що здійснюють 
фінансування, 
оскільки дає змогу 
оцінити економію 
коштів

• Ефект для здоров’я 
не береться до уваги
• Застосування, 
обґрунтоване лише 
відсутністю доведеної 
різниці між двома 
технологіями
• Оцінка часу за 
середнім доходом — 
дискримінація на 
користь бідних

• Вакцинація, що 
проводиться медичною 
сестрою у клініці чи за 
місцем проживання
• Застосування двох 
знеболюючих препаратів 
з однаковим ефектом
• Застосування різних 
видів матеріалу для 
пломбування зубів чи 
бормашин

 

Рис. 1.2. Компоненти економічної оцінки (цитовано за [21]) 
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охорони 
здоров’я 
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С2 = непрямі витрати 
С3 = невловимі витрати 
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ефект здоров’я 
в натуральних 
одиницях 
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ефект в одиницях 
корисності здоров’я 
(повноякісні роки 
життя) 

Вигоди (В) 
асоційовані економічні 
вигоди  
В1 = прямі 
В2 = непрямі 
В3 = невловимі 
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використані ресурси 
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