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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Медичний та фармацевтичний менедж
мент” передбачена навчальним планом підготовки фахівців за спе
ціальністю “Менеджмент організацій”, спеціалізація “Медичний та 
фармацевтичний менеджмент”.

Навчальна дисципліна “Медичний та фармацевтичний менедж
мент” за структурнологічною схемою підготовки фахівців напряму 
“Менеджмент” вивчається після опанування студентами знань з та
ких навчальних дисциплін, як “Основи менеджменту”, “Операційний 
менеджмент”, “Основи менеджменту в охороні здоров’я”, “Облік і 
звітність в охороні здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво 
в охороні здоров’я”.

Мета курсу: формування теоретичних засад сучасного управлінсь
кого мислення з раціональним використанням спеціальних знань у 
галузі управління закладами охорони здоров’я. Набуття практичних 
навичок та вмінь з технології управління медичними та фармацев
тичними структурами.

Завдання навчальної дисципліни: опанування студентами ряду 
ключових питань: 

•	 теорія	систем,	система	та	підсистеми,	типи	їх	взаємодії;
•	 системний	підхід	до	організації	галузі	охорони	здоров’я;	
•	 функції	управління	в	системі	охорони	здоров’я;
•	 керовані	системи	в	сфері	медицини;
•	 наукові	основи	менеджменту	в	охороні	здоров’я;
•	 моделі	управління	і	роль	керівника	в	управлінні	закладами	охо

рони	здоров’я	на	засадах	сімейної	медицини;
•	 основні	напрямки	реформування	в	галузі	охорони	здоров’я	Ук

раїни;
•	 концепція	первинної	медико-санітарної	допомоги;
•	 сучасні	уявлення	про	загальну	медицину;
•	 характеристика	 професіональної	 діяльності	 лікаря	 загальної	

практики	(сімейного	лікаря),	організація	його	роботи;
•	 ринкові	 підходи	 до	 оплати	 праці	 медичного	 персоналу,	 який	

працює	на	засадах	сімейної	медицини;
•	 стандарти	в	системі	охорони	здоров’я;
•	 міжнародні	правила	GMP	та	стандарти	ISO	і	 їх	місце	в	логіс

тичній	системі	управління	в	фармації;
•	 менеджмент	у	системі	охорони	здоров’я	міського	населення;
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•	 організація	 медико-санітарної	 допомоги	 сільському	 населен
ню;

•	 оцінка	якості	послуг	в	галузі	охорони	здоров’я;
набуття практичних навичок та вмінь:
•	 з	 технології	 управління	 та	 організації	 діяльності	 конкретного	 

медичного закладу з надання медикосанітарної допомоги 
міському	або	сільському	населенню;

•	 із	складання	планів	діяльності	закладу	охорони	здоров’я	з	ви
користанням системної методології та сучасних комплексних 
стандартів;

•	 з	аналізу	роботи	та	ефективності	управління	медичними,	фар
мацевтичними виробничими підрозділами та закладами за 
відповідними	методиками;

•	 з	оцінки	якості	медичної	допомоги	за	відповідними	методиками	
та стандартами.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
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“МЕДИЧНИЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

Змістовий модуль І. Сучасні тенденції управління та 
організації охорони здоров’я

Тема 1. Моделі організації та фінансування охорони здоров’я
Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. Нор

ми і стандарти, викладені у правових актах Організації Об’єднаних 
Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Організації Охоро
ни Здоров’я (ВООЗ), Міжнародної Організації Праці (МОП) щодо 
формування моделі охорони здоров’я.

Ринкова модель організації охорони здоров’я. Соціальна модель 
охорони здоров’я. Суспільноприватна модель охорони здоров’я. Ме
дичне страхування як система організаційних та фінансових заходів. 
Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження системи 
медичного страхування.

Література [1;	7;	13;	15;	17]

Тема 2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я 
в країнах з розвиненою системою медичної допомоги 

Система охорони здоров’я у Франції. Система охорони здоров’я у 
Великобританії:	складові	системи	NPSM.	Система	охорони	здоров’я	
у Канаді. Система охорони здоров’я у Швеції. Система охорони 
здоров’я	 у	 США:	 програма	 Медікер,	 програма	 Медікейд;	 види	 ме
дичного страхування. Система охорони здоров’я у Німеччині: понят
тя про принцип солідарності, принцип субсидіарності, система охо
рони здоров’я. Система охорони здоров’я в Італії та Швейцарії. Си
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стема охорони здоров’я у Японії: національна система страхування 
здоров’я;	система	страхування	осіб	найманої	праці.	Система	охорони	
здоров’я у Фінляндії, Бельгії, Австрії.

Література [1;	7;	13;	15;	17]

Тема 3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я у 
країнах із системою медичної допомоги, що 
розвивається

Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, 
оплата послуг медичних установ. Система охорони здоров’я в Естонії: 
право на одержання медичних послуг, проблеми у секторі охорони 
здоров’я. Система охорони здоров’я у Російській Федерації: система 
обов’язкового медичного страхування, недоліки системи. Система 
охорони здоров’я у Болгарії: законодавча база, структура НФОМС, 
стан реформування галузі. Система охорони здоров’я в Угорщині: по
стачальники медичних послуг, фінансування галузі. Система охоро
ни здоров’я у Чеській Республіці: система надання медичної допомо
ги.

Література	[1;	7;	13;	15;	17]

Тема 4. Світові тенденції організації фармацевтичної 
діяльності

Організація фармацевтичної діяльності у Данії: організація 
роботи аптек, підготовка фармацевтичних кадрів. Організація 
фармацевтичної діяльності у Японії: функції аптек і фармацевтів. 
Організація фармацевтичної діяльності у Великобританії. Органі
зація фармацевтичної діяльності в Угорщині. Організація фармацев
тичної діяльності в Естонії: реформування галузі. Регулювання 
фармацевтичної	діяльності	в	країнах	ЄС:	законодавча	база;	регулю
вання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ. Поняття про 
Європейську фармакопею. Нормативний контроль фармацевтичної 
промисловості. Поняття про фармаконагляд.

Література [1;	2;	4;	5;	7;	13;	15;	17]

Змістовий модуль ІІ. Організація охорони здоров’я населення 

Тема 5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я 
населення

Міжнародні принципи формування державної політики в галузі 
охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією. 
Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: прин
цип	 доступності	 медичної	 допомоги;	 міжнародний	 кодекс	 медичної	
етики;	принципи	національних	систем	охорони	здоров’я.	Декларація	
про права пацієнта. Міжнародні принципи надання медичної допо
моги сільському населенню.

Література [1;	7;	13;	15;	17]

Тема 6. Система охорони здоров’я в Україні 
Конституційні норми щодо забезпечення державою охорони 

здоров’я населення. Закон України “Основи законодавства України 
про охорону здоров’я”. Реалізація державної політики з охоро
ни здоров’я населення через органи державної влади України. За
вдання та обов’язки, покладені на Міністерство охорони здоров’я 
України. Функції МОЗ України. Державне регулювання забезпечен
ня санітарногігієнічного благополуччя населення України.

Система	 охорони	 здоров’я	 України:	 національний	 рівень;	 регіо-
нальний	 рівень;	 субрегіональний	 рівень.	 Система	 управління	 охо
роною здоров’я України: первинна лікувальнопрофілактична допо
мога;	спеціалізована	(вторинна)	лікувально-профілактична	допомо
га;	 високоспеціалізована	 (третинна)	 лікувально-профілактична	 до
помога. 

Література [1;	7;	13;	15;	17]

Тема 7. Державне регулювання фармацевтичної діяльності 
в Україні

Органи державного управління у сфері створення, виробництва та 
контролю якості й реалізації лікарських засобів. Функції та завдання 
Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призна
чення. Функції та завдання Державної інспекції з контролю якості 
лікарських засобів МОЗ України. Функції та завдання територіаль
них державних інспекцій. Державна реєстрація лікарських засобів.  
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Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Державне 
регулювання реалізації лікарських засобів. 

Література [1;	2;	4;	5;	7;	13;	15;	17]

Змістовий модуль ІІІ. Менеджмент закладу охорони здоров’я

Тема 8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління
Первинна медикосанітарна допомога. Роль амбулаторнополі 

клінічних закладів у системі охорони здоров’я. Структура та 
управління амбулаторнополіклінічною службою міста. Мед
амбулаторія (структура, штати, управління, функції, завдання). 
Поліклініка (структура, штати, управління, функції, завдання). 
Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи. 
Реєстратура. Дільничний принцип роботи. Відділення дільничних 
лікарівтерапевтів (штати, управління, організація роботи, основні 
завдання, функціональні обов’язки працівників). Відділення вузьких 
спеціалістів (штати, управління, основні завдання, функціональні 
обов’язки працівників). Діагностичне відділення (штати, управління, 
основні завдання, функціональні обов’язки працівників). Відділення 
профілактики. Відділення реабілітації. Стоматологічне відділення 
(структура, штати, завдання). Денний стаціонар поліклініки 
(організація роботи, завдання). Допоміжні служби (бухгалтерія, го
сподарський підрозділ).

Дитяча поліклініка (структура, штати, управління). Організація 
роботи дитячої поліклініки (дільничний принцип, профілактична 
робота в дитячих колективах, диспансеризація дітей).

Жіноча консультація (структура, завдання). Організація первин
ної акушерськогінекологічної допомоги працюючим та непрацю 
ючим жінкам. Показники діяльності жіночих консультацій.

Амбулаторнополіклінічні заклади відомств, підприємств, уста
нов, навчальних закладів. Структура, штати, управління, особливості 
фінансування. Функції та завдання. Цехова дільничність. Організація 
роботи цехових лікарів.

Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невід
кладної допомоги. Структура, управління, функції. Організація робо
ти бригад швидкої допомоги.

Особливості надання первинної медикосанітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини.

Показники організаційної діяльності лікувальнопрофілактичних 
закладів. Методики розрахунку та аналізу показників первинної 
медикосанітарної допомоги

Вторинна і третинна медична допомога. Роль міських лікарень, 
консультативних поліклінік, диспансерів, кафедральних клінік, НДІ 
та вузькоспеціалізованих медичних центрів у наданні вторинної 
та третинної медикосанітарної допомоги. Організація вторинної 
медичної допомоги в міській лікарні: терапевтичне, хірургічне, 
неврологічне, травматологічне, дитяче, пологове, гінекологічне від 
ділення (штати, управління, функції, завдання, показники діяль
ності). Організація вторинної і третинної медичної допомоги в 
спеціалізованих відділеннях та лікарнях (офтальмологічні, кар
діологічні,	 туберкульозні,	 інфекційні	 та	 ін.);	 диспансерах,	 типи	
диспансерів, організація роботи, управління, завдання.

Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, ка
федральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах. 
Організація роботи. Основні види третинної медичної допомоги. 
Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу, з первин
ною ланкою системи охорони здоров’я.

     Література [1;	6;	17;	25]

Тема 9. Управління технологічними процесами при наданні 
медичної допомоги. Стандартизація

Технології, які використовуються при наданні медичної допо
моги:	 загальні	 технології	 лікування	 та	 діагностики;	 біотехнології,	
нанотехнології,	технології	генної	 інженерії	діагностки	та	лікування;	
інформаційні	 технології;	 технології	 інформаційно-організаційного	
забезпечення;	 технології	 інформаційно-технічного	 забезпечення;	
управлінські	технології;	хіміко-фармацевтичні	технології.

Стандартизація медичної допомоги. Поняття про стандартизацію. 
Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги. Стандарти 
за	обов’язковістю	виконання:	державні	соціальні	стандарти;	стандарти-
рекомендації.	 Стандарти	 за	 ієрархією	 застосування:	 міжнародні;	
національні;	регіональні;	локальні.	Види	стандартів:	стандарти	на	ре
сурси	 охорони	 здоров’я;	 стандарти	 організації	 медичних	 служб	 та	
закладів	охорони	здоров’я;	технологічні	стандарти;	стандарти	програм	
медичної	допомоги;	комплексні	стандарти.	Моніторинг	за	дотриман
ням державних соціальних нормативів у закладах охорони здоров’я.



10 11

Клінічний протокол: завдання, сутність. Поняття про клінічну 
рекомендацію та формуляр. Регіональні клінікоекономічні стандар
ти медичної допомоги.

Література [1;	7;	13;	15;	17]

Тема 10. Управління персоналом закладу охорони здоров’я
Основні елементи управління персоналом в галузі охорони  

здоров’я. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здо
ров’я. Атестація медичних кадрів в Україні. Система підготовки ме
дичних кадрів в Україні. Додипломна та післядипломна освіта молод
ших спеціалістів з медичною освітою. Додипломна і післядипломна 
підготовка лікарів. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних 
категорій. Система кваліфікаційних вимог до управлінського та ме
дичного персоналу лікувальнопрофілактичних закладів.

Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров’я. 
Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. Опла
та праці працівників закладів охорони здоров’я. Визначення поса
дових окладів працівників закладів охорони здоров’я. Оплата праці 
керівників закладів охорони здоров’я, їх заступників та керівників 
структурних підрозділів. Оплата праці лікарів. Оплата праці за та
рифними ставками та окладами працівників аптечних закладів. 
Підвищення посадових окладів: за наявність кваліфікаційних 
категорій;	 за	 оперативне	 втручання;	 за	 диплом	 з	 відзнакою;	 за	 ке
рування	санітарним	транспортом;	у	зв’язку	зі	шкідливими	 і	важки
ми	 умовами	 праці;	 за	 підвищену	 складність	 та	 напруженість	 робіт.	 
Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я. Над
бавки: види надбавок працівників закладів охорони здоров’я. Опла
та праці за чергування вдома та в стаціонарі. Відрядна оплата праці.

Підготовка провізорів та фармацевтів. Тенденції фармацевтичної 
освіти в різних країнах світу. Підготовка фармацевтичних кадрів в 
Україні. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.

Література [1;	7;	13;	15;	17]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота з “Медичного та фармацевтичного менеджмен
ту” виконується відповідно до навчальних планів зі спеціальності 
“Менеджмент організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтич
ний менеджмент”.

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль 
професійноорієнтованих знань з “Медичного та фармацевтичного 
менеджменту”, набутих під час самостійного опрацювання літератури 
та нормативноправових актів й аналізу діяльності конкретного за
кладу охорони здоров’я. Це має максимально наблизити теоретичний 
курс до практичної діяльності, що є особливо важливим для працю
ючих студентів.

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на арку
шах паперу А4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерува
ти. Обсяг контрольної роботи повинен бути 15–20 сторінок формату 
А4 рукописного тексту або 12–15 сторінок надрукованих на машинці 
чи набраних на комп’ютері через 1,5 інтервала. Сторінка аркуша 
обмежується полями: зліва — 25 мм, справа, зверху і знизу — 20 мм.

Рекомендовано таку структуру контрольної роботи:
1. Титульний аркуш, виконаний за загальноприйнятим зразком.
2. План роботи.
3. Теоретична частина: організація управління закладом охорони 

здоров’я
4. Аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за місцем основної 

роботи студента).
5. Список використаної літератури 
Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної 

роботи викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент 
розуміє зміст навчальної дисципліни “Медичний та фармацевтичний 
менеджмент”, його здатність пов’язати категорії і теорію навчальної 
дисципліни з реаліями конкретного закладу охорони здоров’я, а та
кож вміння систематизувати матеріал та чітко викладати власні дум
ки. Серед зазначених критеріїв оцінювання найбільш важливим є 
здатність до практичного застосування знань у конкретних ситуаціях.

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на 
такі параметри:

•	 ґрунтовність	 відповіді	 на	 поставлені	 запитання,	 яка	 свідчить	
про	рівень	опанування	теоретичного	матеріалу;

•	 розуміння	 категорій	 навчальної	 дисципліни,	 що	 виявляється	
при особистому викладенні матеріалу, а не в результаті 
механічного переписування літературних джерел, а також у 
доречно дібраних прикладах з діяльності закладу охорони 
здоров’я;
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•	 уміння	коментувати	наведені	ілюстрації	(або	реальні	докумен
ти	медичної	установи);

•	 оформлення	роботи	(структура,	заголовки,	посилання	тощо).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

При аналізі організації діяльності закладу охорони здоров’я за ос
новним місцем роботи доцільно висвітлити такі позиції:

1. Загальна характеристика.
 1.1. Особливості району обслуговування: радіус, наявність про

мислових підприємств, транспортний зв’язок та ін.
 1.2. Кількість і склад населення, що обслуговується: за віком, 

статтю.
 1.3. Кількість територіальних дільниць, середня кількість насе

лення на дільниці (терапевтичній, педіатричній).
 1.4. Потужність і структура медичного закладу.
 1.5. Види спеціалізованої медичної допомоги.
 1.6. Діагностичні можливості закладу.
 1.7. Укомплектованість штатів і забезпеченість населення ліка

рями, середніми медичними працівниками.
 1.8. Питома вага лікарів, що пройшли атестацію і мають різні 

кваліфікаційні категорії.
 1.9. Інші питання, що мають значення для загальної характери

стики медичного закладу.
2. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності.
 2.1. Джерела інформації. Приклади зовнішніх і внутрішніх дже

рел.
Механізм одержання інформації (засоби масової інформації, теле

фон, пошта, електронна пошта, через секретаря і т. ін.). 
 2.2. Інформаційні ресурси — документи і недокументована ін

формація. 
Види документів. Приклади недокументованої інформації (стат

тя, повідомлення в ЗМІ, обмін досвідом і т. ін.).
Відсоток співвідношення документів і недокументованої інформа ції.
 2.3. Процеси перетворення інформації — збирання, передання, 

накопичення, обробка, збереження, подання, використання.
Ким виконуються ці процеси (секретар, інформаційна служба чи 

ще хтось).
Технічні засоби для перетворення інформації.

Дискретність (частота) одержання інформації (приклади).
 2.4. Обсяг і значення НІТ у діяльності керівника.
 2.5. У чому, на ваш погляд, полягає відповідальність керів ни ка 

в частині інформаційного забезпечення вашого закладу (під 
розділу) — (контроль за джерелом інформації, створення інфор
маційної служби і т. ін.).

3. Стан здоров’я населення, що проживає на території обслугову
вання лікарні. 

 3.1. Динаміка демографічних показників за останні три роки: 
народжуваність, смертність, природний приріст, малюкова 
смертність.

 3.2. Структура причин смертності.
 3.3. Динаміка показників загальної захворюваності: поширеності 

і первинної захворюваності усіма хворобами і за окремими кла
сами захворювань.

 3.4. Структура захворюваності.
 3.5. Динаміка показників інфекційної захворюваності.
 3.6. Динаміка показників захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності: частота випадків тимчасової непрацездатності 
на 100 працюючих, частота днів непрацездатності на 100 пра
цюючих, середня тривалість одного випадку непрацездатності 
за всіма хворобами і за основними нозологіями.

 3.7. Динаміка показників інвалідності: рівень і структура інва
лідності за окремими причинами, за групами інвалідності.

4.  Аналіз діяльності медичної установи.
 4.1. Показники, що характеризують діяльність поліклініки.
 4.1.1. Функція лікарської посади (за основними спеціальностя

ми).
 4.1.2. Кількість відвідувань у поліклініку на одне помешкання 

за рік.
 4.1.3. Повнота охоплення медичними оглядами основних кате

горій населення.
 4.1.4. Виявлюваність захворювань на медичному огляді (на 100 

оглянутих).
 4.1.5. Рівень диспансеризації населення.
 4.1.6. Структура диспансерних хворих за групами здоров’я.
 4.1.7. Повнота охоплення диспансерним спостереженням сто

совно тих, хто підлягає спостереженню (за основними нозоло
гіями).
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 4.1.8. Показники ефективності диспансеризації (питома вага 
тих, хто одужав, питома вага осіб, що не мали загострення  
захворювань, питома вага диспансерних хворих, переведених з 
однієї групи диспансерного спостереження в іншу і т. ін.).

	 4.1.9.	 Показники	 роботи	 денного	 стаціонару	 (кількість	 ліжок;	
забезпеченість ліжками денного стаціонару на 1000 населен
ня;	питома	вага	вилікуваних	хворих	стосовно	тих,	хто	потребує	
лікування;	склад	хворих,	що	лікувалися	в	денному	стаціонарі;	
середня	 тривалість	 лікування	 хворих;	 результати	 лікування	
хворих.

 4.1.10. Показники роботи стаціонарів удома (кількість стаціона
рів	удома;	склад	хворих,	що	лікувалися	в	стаціонарах	удома;	се
редня	тривалість	лікування	хворих	у	стаціонарі	вдома;	резуль
тати лікування).

 4.1.11. Інші показники роботи поліклініки (на погляд курсанта).
 4.2. Показники діяльності стаціонару. 
 4.2.1. Середньорічна зайнятість ліжка. 
 4.2.2. Оборот ліжка. 
 4.2.3. Середня тривалість лікування хворих у стаціонарі за основ 

ними захворюваннями.
 4.2.4. Склад хворих у стаціонарі.
 4.2.5. Летальність у стаціонарі за причинами.
 4.2.6. Післяопераційна летальність за окремими захворювання

ми.
 4.2.7. Питома вага післяопераційних ускладнень.
 4.2.8. Показники хірургічної активності.
 4.2.9. Інші показники діяльності стаціонару (на погляд курсан

та).
5. Результати експертних оцінок діяльності медичного закладу 

або його підрозділів.
6. Виконання Національної програми із сімейної медицини.
7. Висновки.
8.	Обґрунтовані	рекомендації.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я. 
2. Норми і стандарти, викладені у правових актах Організації 

Об’єднаних Націй (ООН), Ради Європи (РЄ), Всесвітньої Ор
ганізації Охорони Здоров’я (ВООЗ), Міжнародної Організації 
Праці (МОП) щодо формування моделі охорони здоров’я.

3. Ринкова модель організації охорони здоров’я. 
4. Соціальна модель охорони здоров’я. 
5. Суспільноприватна модель охорони здоров’я. 
6. Медичне страхування як система організаційних та фінансових 

заходів. 
7. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження 

системи медичного страхування.
8. Система охорони здоров’я у Франції. 
9. Система охорони здоров’я у Великобританії: складові системи 

NPSM.	
10. Система охорони здоров’я у Канаді. 
11. Система охорони здоров’я у Швеції. Система охорони здоров’я 

у	США:	програма	Медікер,	програма	Медікейд;	види	медично
го страхування. 

12. Система охорони здоров’я у Німеччині: поняття про прин
цип солідарності, принцип субсидіарності, система охорони 
здоров’я. 

13. Система охорони здоров’я в Італії та Швейцарії. 
14. Система охорони здоров’я у Японії: національна система стра

хування	здоров’я;	система	страхування	осіб	найманої	праці.	
15. Система охорони здоров’я у Фінляндії, Бельгії, Австрії.
16. Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, 

оплата послуг медичних установ. 
17. Система охорони здоров’я в Естонії: право на одержання ме

дичних послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.
18. Система охорони здоров’я у Російській Федерації: система 

обов’язкового медичного страхування, недоліки системи. 
19. Система охорони здоров’я у Болгарії.
20. Система охорони здоров’я в Угорщині: постачальники медич

них послуг, фінансування галузі. 
21. Система охорони здоров’я у Чеській Республіці: система надан

ня медичної допомоги.
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22. Організація фармацевтичної діяльності у Данії: організація ро
боти аптек, підготовка фармацевтичних кадрів. 

23. Організація фармацевтичної діяльності у Японії: функції аптек 
і фармацевтів. 

24. Організація фармацевтичної діяльності у Великобританії.
25. Організація фармацевтичної діяльності в Угорщині. 
26. Організація фармацевтичної діяльності в Естонії: реформуван

ня галузі. 
27. Регулювання фармацевтичної діяльності у країнах ЄС: зако 

нодавча	база;	регулювання	фармацевтичного	ринку,	співробіт-
ництво з ВООЗ. 

28. Європейська фармакопея. Нормативний контроль фармацев
тичної промисловості. 

29. Міжнародні принципи формування державної політики в га
лузі охорони здоров’я. Загальні засади, проголошені Оттавсь
кою хартією. 

30. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: 
принцип доступності медичної допомоги: міжнародний ко
декс	медичної	етики;	принципи	національних	систем	охорони	
здоров’я. 

31. Декларація про права пацієнта. 
32. Міжнародні принципи надання медичної допомоги сільському 

населенню.
33. Конституційні норми щодо забезпечення державою охорони 

здоров’я населення. 
34. Закон України “Основи законодавства України про охорону 

здоров’я”. 
35. Реалізація державної політики з охорони здоров’я населення 

через органи державної влади України.
36. Завдання та обов’язки, покладені на Міністерство охорони 

здоров’я України. 
37. Функції МОЗ України. 
38. Державне регулювання забезпечення санітарногігієнічного 

благополуччя населення України.
39.	 Система	 охорони	 здоров’я	 України:	 національний	 рівень;	 ре-

гіональний	рівень;	субрегіональний	рівень.	
40. Система управління охороною здоров’я України: первинна 

лікувально-профілактична	 допомога;	 спеціалізована	 (вторин

на)	 лікувально-профілактина	 допомога;	 високоспеціалізована	
(третинна) лікувальнопрофілактична допомога. 

41. Органи державного управління у сфері створення, виробницт
ва та контролю якості й реалізації лікарських засобів. Функції 
та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів 
медичного призначення.

42. Функції та завдання Державної інспекції з контролю якості лі
карських засобів МОЗ України. 

43. Функції та завдання територіальних державних інспекцій. 
44. Державна реєстрація лікарських засобів. 
45. Державне регулювання виробництва лікарських засобів.
46. Державне регулювання реалізації лікарських засобів. 
47. Роль амбулаторнополіклінічних закладів у системі охорони 

здоров’я. Структура і управління амбулаторнополіклінічною 
службою міста. 

48. Медамбулаторія (структура, штати, управління, функції, зав
дання). Поліклініка (структура, штати, управління, функції, за
вдання).

49. Дитяча поліклініка (структура, штати, управління).
50. Жіноча консультація (структура, завдання).
51. Амбулаторнополіклінічні заклади відомств, підприємств, ус

танов, навчальних закладів. 
52. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень не

відкладної допомоги. 
53. Особливості надання первинної медикосанітарної допомоги 

на засадах сімейної медицини.
54. Організація вторинної медичної допомоги в міській лікарні
55. Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафе

дральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах. 
56. Технології, які використовуються при наданні медичної допомоги.
57. Стандартизація медичної допомоги. 
58. Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги. 
59. Види стандартів медичної допомоги. 
60. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів 

у закладах охорони здоров’я.
61. Клінічний протокол. Регіональні клінікоекономічні стандарти 

медичної допомоги.
62. Основні елементи управління персоналом у галузі охорони 

здоров’я. 
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63. Підготовка управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я. 
64. Атестація медичних кадрів в Україні.
65. Система підготовки медичних кадрів в Україні. 
66. Додипломна освіта молодших спеціалістів з медичною освітою. 
67. Післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною осві

тою. 
68. Додипломна підготовка лікарів. 
69. Післядипломна підготовка лікарів. 
70. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційних категорій. 
71. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу 

лікувальнопрофілактичних закладів.
72. Система кваліфікаційних вимог до молодших спеціалістів з ме

дичною освітою 
73. Система кваліфікаційних вимог до лікарів.
74. Особливості організації праці працівників охорони здоров’я. 

Оплата праці працівників закладів охорони здоров’я.
75. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони 

здоров’я. 
76. Оплата праці керівників закладів охорони здоров’я, їх заступ

ників. 
77. Оплата праці керівників структурних підрозділів закладів охо

рони здоров’я.
78. Оплата праці лікарів. 
79. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників 

аптечних закладів. 
80. Підвищення посадових окладів: за наявність кваліфікаційних 

категорій;	за	керування	санітарним	транспортом.	Підвищення	
посадових	 окладів	 за	 оперативне	 втручання;	 за	 диплом	 з	
відзнакою.

81. Підвищення посадових окладів у зв’язку зі шкідливими і важ
кими умовами праці.

82. Підвищення посадових окладів за підвищену складність та на
пруженість робіт. 

83. Доплати: види доплат працівників закладів охорони здоров’я.
84. Надбавки: види надбавок працівників закладів охорони 

здоров’я.
85. Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі. 
86. Відрядна оплата праці.
87. Підготовка провізорів та фармацевтів. 

88. Тенеденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу. 
89. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні. 
90. Система кваліфікаційних вимог до фармацевтичних кадрів.
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