




ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Зміст програми вступного іспиту охоплює весь обсяг теоретичних знань, 

умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту з організації 

охороною здоров’я для наукової роботи, а також для подальшої самостійної 

роботи і надання кваліфікованої допомоги медичним установам під час 

проходження аспірантури. Спеціалісти за фахом «соціальна медицина» при 

вступі до аспірантури повинні володіти базовими знаннями з соціальної 

медицини, обґрунтовано відповідати на запитання, вміти розв'язувати 

ситуаційні завдання.  

Визначення рівня знань і навичок лікаря-спеціаліста зі спеціальності 

«соціальна медицина» відбувається під час складання вступного іспиту зі 

спеціальності при вступі до аспірантури. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма вступного іспиту до аспірантури 

зі спеціальності «соціальна медицина» 

 

1. Оцінка вірогідності отриманих результатів. Поняття про внутрішню та зовнішню 

валідність. Рівень значущості статистичних критеріїв. Нульова та альтернативна гіпотези. 

Перевірка гіпотез. Помилка І-го та ІІ-го роду. Типові помилки на етапах проведення 

досліджень. Випадкова та систематична помилка. Середня похибка середньої та відносної 

величини, довірчий інтервал. Оцінка вірогідності різниці: t-критерій  Ст’юдента, методика 

розрахунку, його оцінка, типові помилки використання. Парні та множинні порівняння. 

Критерій Н’юмена-Кейлса, критерій Т'юкі. Точний критерій Фішера. Особливості 

використання непараметричних критеріїв: Манна-Уітні, Крускала-Уолліса. 

2. Обґрунтування випадків використання непараметричних методів оцінки, їх 

значення. Види порівнюваних сукупностей, їх характеристика. Аналіз та оцінка результатів у 

пов’язаних сукупностях, критерій знаків, критерій Вілкоксона. Перевірка статистичної 

гіпотези для незалежних вибірок. Аналіз якісних ознак. Таблиці спряженості. Критерій Хі-

квадрат, його оцінка та практичне застосування.  

3. Скринінг. Оцінка результатів скринінгу. Вимоги до скринінгових тестів. Чутливість 

та специфічність скринінгового тесту. Зв’язок чутливості і специфічності. Поняття про ROC-

аналіз. Прогностичні чинники та чинники ризику, їх значення та можливості використання. 

Визначення показників ризику в дослідженні «випадок-контроль». Абсолютний, відносний 

та додатковий популяційний ризик: методика розрахунку та оцінка. Поняття про шанси в 

епідеміології. Визначення показника відношення шансів в когортному дослідженні: 

методика розрахунку та оцінка. Вимоги до скринінгових тестів. Чутливість та специфічність 

скринінгового тесту: методика розрахунку та оцінка. 

5. Поняття про одно факторний дисперсійний аналіз (ANOVA) та багатофакторний 

аналіз (МANOVA). Аналіз виживання пацієнтів (методика Каплана-Мейера). Поняття про 

кластерний аналіз. 

6. Медична статистика: теоретичні основи, предмет і зміст, завдання, розділи. 

Принципи побудови та діяльності медико-статистичної служби України. Центр медичної 

статистики. Інформаційні потоки в системі медичної статистики. Обліково-звітна 

документація. Діяльність інформаційно-аналітичних відділів закладів охорони здоров’я. 

Поняття про електронний документообіг в охороні здоров’я. 

7. Бази даних про здоров’я населення (європейська та вітчизняна бази даних 

«Здоров’я для всіх»): дизайн, наповнення, можливості. Науково-дослідна діяльність в 

громадському здоров’ї в Україні та за кордоном. 

8. Місце та роль біостатистики у медичній освіті та роботі практикуючого лікаря. 

Огляд основних пакетів статистичної обробки даних (Excel, Access, Statistica, Stata, SPSS, 

SAS): переваги, недоліки, можливість доступу, проблеми опанування.Види наукових робіт 

(тези, стаття, методичні рекомендації, монографія, підручник, дисертаційна робота). Порядок 

представлення наукових робіт: оформлення, публікація, виступ, презентація. 

9. Структура наукової роботи (мета, обсяг та методи, результати власних досліджень, 

висновки). Особливості оформлення наукових робіт (представлення даних в таблицях, 

графічних зображеннях). Правила оформлення посилань на джерела інформації, списку 

літератури. 

10. Громадське здоров’я як наука та предмет викладання. Основні терміни та 

визначення, історія створення системи громадського здоров’я. Основні оперативні функції 

громадського здоров’я. Основні послуги громадського здоров’я. Сучасний розвиток системи 

громадського здоров’я в Україні і світі. Інфраструктура громадського здоров'я. 

11. Система епіднагляду за хворобами. Моніторинг захворюваності і поширеності 

хвороб. Реєстри інфекційних і неінфекційних захворювань. Моніторинг захворювань та 

показників здоров’я матерів і дітей, психічного здоров’я, соціального здоров’я. Реєстри 



екологічно обумовлених захворювань,професійно обумовлених захворювань. Епіднагляд за 

травмами. Діагностування здоров’я місцевих громад, виявлення прогалин, нерівностей в 

здоров’ї, потреб для планування дій. 

12. Цільові підходи до визначення поняття «здоров’я»: загальнофілософський, 

індивідуальний теоретичний, індивідуальний практичний, популяційний. Здоров’я населення 

як умовне статистичне поняття. Методи вивчення здоров’я. Показники здоров’я населення: 

демографічні (народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя); фізичного 

розвитку; захворюваності; інвалідності. Провідні групи чинників, що впливають на здоров’я 

населення: рівень і спосіб життя людей, стан навколишнього середовища, біологічні чинники, 

доступність і якість медичної допомоги. Особливості здоров’я різних статевовікових, 

професійних груп населення. Стратегії громадського здоров’я щодо збереження здоров’я. 

13. Демографія як наука. Джерела інформації. Динаміка чисельності та складу 

населення в різних регіонах світу, країнах і в Україні. Статевий та віковий склад населення. 

Природний рух населення. Народжуваність, показники та чинники, що впливають на 

народжуваність. Сучасні тенденції та регіональні особливості народжуваності в Україні та світі. 

Загальна смертність, її провідні причини в різних регіонах, окремих країнах і в Україні, 

статевовікові та територіальні особливості. Смертність немовлят (малюкова смертність). 

Значення показника для оцінки стану здоров’я населення, рівня соціально-економічного 

благополуччя та розвитку суспільства. Провідні причини смертності немовлят. Середня 

очікувана тривалість життя, визначення поняття. Методика визначення показника, його 

динаміка в різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні. 

14. Документи, які використовуються для вивчення природного руху населення. 

Порядок реєстрації народжень в Україні. Сутність понять «живонародження», 

«мертвонародження», «смерть плода». Методика визначення та оцінка загального та 

спеціального показників народжуваності. Загальна смертність. Порядок реєстрації випадків 

смерті в Україні. Методика вивчення смертності, визначення загального та спеціальних 

показників, їх значення та оцінка. Структура причин смертності. Природний приріст 

населення. Зміни чисельності населення. Механічний та природній рух населення. 

Депопуляція. Аналіз регіональних особливостей та динаміки демографічних показників. 

Оцінка демографічної ситуації. 

15. Значення вивчення вікового складу населення. Тип вікової структури населення 

(прогресивний, регресивний, стаціонарний) та його зміни. «Вікова піраміда». Статева 

диспропорція: причини та наслідки. Урбанізація населення як соціально-економічна 

проблема. Проблеми, пов’язані з постарінням населення. Середня очікувана тривалість 

життя населення, в т.ч. чоловіків і жінок в Україні і світі, її динаміка. Показник 

демографічного навантаження. Трудовий потенціал країни. 

16. Формування ставлення до життя як до людської цінності. Психологічна та духовна 

підтримка у прагненні до життя, визначення смерті як природного процесу в старості чи при 

хворобі. Забезпечення достойного завершення земного життя. Морально-етичні аспекти 

ставлення до природної смерті та евтаназії. 

17. Порядок реєстрації смертності немовлят (малюкової). Методика визначення 

показників загальної, неонатальної, ранньої неонатальної, пізньої неонатальної, 

постнеонатальної смертності немовлят. Оцінка співвідношення показників смертності 

немовлят та неонатальної смертності. Перинатальна смертність. Провідні причини малюкової 

смертності в різні вікові періоди першого року життя. Основні групи чинників, що впливають 

на формування рівнів малюкової смертності (біологічні, екологічні, медико-організаційні, 

спосіб життя). 

18. Класифікація чинників ризику, які впливають на здоров’я. Методичні підходи до 

вивчення чинників, які визначають рівні здоров’я населення та його окремих контингентів. 

Особливості вивчення впливу чинників: соціально-економічних, соціально-біологічних, 

екологічних і природно-кліматичних, медико-організаційних. Застосування методів 

біостатистики (похідні та середні величини, метод стандартизації, кореляційно-регресійний 

аналіз, параметрична та непараметрична оцінка вірогідності результатів досліджень, бальна, 

рейтингова оцінка). 



19. Поняття про захворюваність, мета її вивчення,особливості в Україні та світі. 

Медико-соціальне значення захворюваності як провідної причини тимчасової та стійкої 

втрати працездатності, смертності. Вплив захворюваності на потреби населення в 

забезпеченні медичною допомогою, на здоров’я майбутніх поколінь. Економічні витрати, 

пов’язані з захворюваністю, в т.ч. з захворюваністю на соціально значущі та небезпечні 

хвороби. Методи вивчення захворюваності, можливості застосування окремих методів, їх 

переваги та недоліки. Чинники, що впливають на повноту даних про захворюваність в 

залежності від методів її вивчення. Міжнародна статистична класифікація хвороб, травм і 

причин смерті, принципи її побудови та значення. Види захворюваності, які вивчаються в 

Україні. Відмінності в показниках захворюваності міського та сільського населення, різних 

вікових і статевих груп. Інвалідність, як показник здоров’я населення, її медико-соціальне 

значення. 

20. Вивчення захворюваності за даними звертань по медичну допомогу. Методика 

визначення показників первинної захворюваності та поширеності захворювань, їх оцінка. 

Динаміка показників загальної та первинної захворюваності, регіональні особливості. 

Хвороби системи кровообігу, онкологічні, нервово-психічні захворювання, цукровий діабет, 

туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД, травматизм, алкоголізм, наркоманії та токсикоманії як 

медико-соціальні проблеми. Провідні чинники, що впливають на поширеність захворювань. 

Динаміка основних показників. Травматизм, як медико-соціальна проблема, види 

травматизму, облік випадків, динаміка показників, вікові та статеві особливості в регіонах 

світу і в Україні. 

21. Листок непрацездатності як джерело інформації для вивчення захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності. Показники: число випадків та днів втрати працездатності 

на 100 працюючих, середня тривалість випадку. Поглиблене вивчення захворюваності 

робітників в залежності від стажу, професії, умов праці. 

22. Визначення переліку хвороб, організація постійного моніторингу. Набір показників 

(DALE, HALE), що характеризують глобальний тягар хвороб: методика розрахунку та оцінка. 

Значення результатів дослідження тягаря хвороб для системи громадського здоров’я. 

Поліпшення здоров’я найменш соціально захищених верств населення. Заходи щодо зменшення 

захворюваності та смертності від найбільш поширених захворювань в Україні та Європі. 

23. Інвалідність як показник здоров’я населення. Порушення функцій організму, що 

призводять до інвалідності. Групи інвалідності. Причини інвалідності. Класи хвороб, що 

зумовлюють основні причини інвалідизації населення. Показники інвалідності: загальна 

інвалідність (контингенти інвалідів), первинна інвалідність (інвалідизація). Структура 

причин загальної та первинної інвалідності. Травматизм, як причина інвалідності дитячого та 

дорослого населення. Інвалідність серед дитячого та дорослого населення. Регіональні 

особливості та динаміка показників інвалідності. 

24. Показники здоров’я населення. Основні джерела інформації при вивченні здоров’я 

населення. Критерії та групи здоров’я. Комплексна оцінка індивідуального здоров’я. Оцінка 

якості життя. Комплексна оцінка здоров’я населення. Інтегральні показники комплексної 

оцінки здоров’я населення: коефіцієнт життєстійкості населення; індекс людського розвитку. 

Показники системи оцінки здоров’я населення ВООЗ (Summary Measures of Population 

Health): показник очікуваної тривалості життя, відкоригований на інвалідність – DALE 

(disability-adjusted life expectancy); показник очікуваної тривалості життя, відкоригований на 

здоров’я – HALE (health-adjusted life expectancy). 

25. Характеристика фізичного розвитку як показника здоров’я населення. Визначення 

поняття «фізичний розвиток», його генетична та соціальна обумовленість. Біологічний 

розвиток та морфофункціональний розвиток. Методи оцінки фізичного розвиту. Регіональні 

особливості та динаміка показників фізичного розвитку.  

26. Стратегічне керівництво: визначення, ключові положення. Типи стратегічного 

керівництва в інтересах здоров’я. Вектори розвитку. Загальнодержавний підхід. Принцип 

участі всього суспільства. Набір інструментів здійснення політики. Політична участь і 

лідерство. Стратегічне планування послуг громадського здоров’я, планування політики і 

моніторинг її здійснення. 



27. Перешкоди на шляху забезпечення необхідних умов для підтримки 

індивідуального здоров’я. Соціальна нерівність як причина незадовільного доступу до 

медичної допомоги та соціальної підтримки. Аналіз причин соціальної нерівності щодо 

здоров’я та його охорони. Шляхи поліпшення стану здоров’я усіх прошарків населення. 

28. Екологічне громадське здоров’я. Складові життєвого середовища людей: природне 

середовище (довкілля), соціальне середовище (соціум) та техногенне середовище (побутове 

та виробниче). Основні джерела загроз для здоров’я індивідуума чи спільноти. Захист 

життєвого середовища людей. Створення «зони комфорту» для повноцінного життя. 

Значення міжсекторальної співпраці та міжнародного співробітництва для захисту життєвого 

середовища людей. 

29. Глобальні загрози міжнародному здоров’ю в XXI столітті. Надзвичайні ситуації у 

сфері громадського здоров’я: наслідки зміни клімату, епідемії, масові враження хімічними 

речовинами, радіаційні катастрофи. Міжнародна безпека у сфері громадського здоров'я. Роль 

ВООЗ в організації сповіщення та швидкого реагування в надзвичайних ситуаціях. 

Концепція міжнародного здоров’я, актуальні проблеми міжнародного здоров'я на прикладі 

Європейського регіону. Біотероризм - глобальна загроза міжнародному здоров’ю. Біологічна 

зброя. Стратегія системи громадського здоров’я щодо скорочення ризиків використання 

біологічної зброї та негативних наслідків. 

30. Стреси і конфлікти як причина неінфекційних захворювань. Психогігієна як 

основа профілактики. 

31. Розвиток репродуктивної медицини. Штучне запліднення, сурогатне материнство, 

донація гамет: морально-етичні аспекти. Роль репродуктивної медицини у вирішенні 

проблеми низької народжуваності. Морально-етичні та правові аспекти трансплантації. 

32. Профілактика в системі громадського здоров’я:популяційна, групова, 

індивідуальна. Первинна, вторинна та третинна профілактика. Промоція здоров’я, як 

профілактичний напрямок діяльності системи охорони здоров’я. Міжнародні програми щодо 

забезпечення профілактичної діяльності системи охорони здоров’я. Цільові профілактичні 

програми боротьби з найбільш соціально значущими захворюваннями: ішемічна хвороба 

серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, туберкульоз, злоякісні новоутворення. Роль 

міжсекторального співробітництва в  підвищенні ефективності та дієвості профілактичних 

заходів. 

33. Інформування суспільства, осіб, які приймають рішення, політиків про існуючі і 

потенційні загрози для здоров’я, проблеми зі здоров’ям, потреби в профілактичних заходах. 

Мистецтво і техніка інформування, впливу та мотивування людей, закладів, аудиторій 

стосовно важливих питань детермінант здоров’я. Завдання та зміст роботи центрів 

громадського здоров’я, їх структурних підрозділів, взаємодія з іншими закладами охорони 

здоров’я. Розробка профілактичних стратегій щодо захисту і зміцнення здоров’я, зменшення 

негативного впливу детермінантна стан здоров’я населення. Профілактичні програми і 

стратегії профілактики захворювань. 

34. Методи та засоби медико-гігієнічного навчання та виховання населення, їх 

особливості в різних закладах охорони здоров я. Визначення понять «промоція здоров’я», 

«здоровий спосіб життя», «профілактика». Види профілактики. Значення формування 

здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров’я населення. Провідні чинники 

способу життя, які впливають на стан здоров я населення. Напрями формування здорового 

способу життя. Розробка анкет для вивчення чинників, що впливають на стан здоров’я 

населення. Складання плану лекцій. 

35. Значення комунікації в питаннях збереження і зміцнення  здоров’я. Форми 

комунікацій. Комунікаційні канали. Значення зв’язків із громадськістю та засобами масової 

інформації. Проблеми та можливі помилки. Прес-реліз в громадському здоров’ї – важлива 

форма донесення медичної інформації до широкого загалу: правила складання та 

використання. 

36. Інформаційні технології в світовій системі охорони здоров’я. Медичні 

інформаційні системи: збереження інформації, швидкий доступ до інформації, взаємообмін 

інформацією, проведення статистичного аналізу зведених даних, скорочення часу роботи 



персоналу та зменшення кількості помилок. Термінологічні стандарти та рубрифікатори. 

Комплексна автоматизація медичних закладів. Електронний документообіг. Електронна 

карта пацієнта. 

37. Ефективне представлення даних про здоров’я. Традиційні форми представлення 

даних у вигляді діаграм та таблиць. Візуалізація даних за допомогою сучасних технологій: 

інфографіка, анімація, інтеракція. Форми представлення: плакати, листівки, буклети, 

презентації, фільми. 

38. Визначення поняття «система охорона здоров’я». Цілі, цінності, функції, 

принципи,умови успішного функціонування систем охорони здоров’я. Типи систем охорони 

здоров’я, їх характеристики, переваги та недоліки. Історичні етапи розвитку систем охорони 

здоров’я. Фінансування та кадрове забезпечення систем охорони здоров’я. 

39. Реформування охорони здоров’я: визначення терміну, рушійні сили. Напрями та 

умови успішного реформування медичної сфери. Модель системи охорони здоров’я України: 

основні характеристики та проблеми. Стратегічні документи, що визначають шляхи 

реформування вітчизняної системи охорони здоров’я, етапи, заходи. Реформування надання 

послуг, фінансування, управління, підготовки кадрів в національній системі охорони 

здоров’я. 

40. Сутність поняття «первинна медична допомога» (ПМД). Принципи організації 

ПМД на засадах сімейної медицини. Роль сімейного лікаря/лікаря загальної практики в 

забезпеченні медичних потреб міського та сільського населення. Моделі роботи сімейного 

лікаря, їх сутність, проблеми вибору конкретних моделей. Організаційні моделі переходу від 

дільнично-територіальної системи медичного забезпечення населення до сімейної медицини, 

можливості та доцільність різних моделей. Реформування первинної медичної допомоги в 

Україні. 

41. Класифікація видів медичної допомоги за змістом та ступенем складності. Зміст 

вторинної (спеціалізованої) та третинної (вузькоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Заклади, де надається амбулаторно-поліклінічна вторинна та третинна медична допомога. 

Лікар-спеціаліст, функції, кваліфікація. Лікарські категорії. Етапність надання поза 

лікарняної медичної допомоги. Особливості організації надання амбулаторної 

спеціалізованої та вузькоспеціалізованої медичної допомоги сільському населенню. 

Реформування поза лікарняної медичної допомоги. 

42. Зміст вторинної (спеціалізованої) та третинної (вузькоспеціалізованої, 

високотехнологічної, висококваліфікованої) стаціонарної медичної допомоги. Заклади, що 

надають стаціонарну допомогу. Реформування надання лікарняної медичної допомоги. 

Госпітальний округ: принцип створення та характеристика закладів. Структура та функції 

лікарень. Особливості надання стаціонарної допомоги сільському населенню.«Клініка 

дружня до молоді» та «Лікарня доброзичлива до дитини» - лікарні нового типу з особливим 

статусом. Клініки науково-дослідних інститутів, їх роль у наданні третинної допомоги. Нові 

організаційні форми медичного забезпечення окремих груп населення – ВІЛ-інфікованих, 

хворих на туберкульоз, людей похилого, старечого віку тощо. 

43. Історія геронтології та геріатрії. Вікова класифікація населення. Медико-соціальне 

значення постаріння населення. Вплив постаріння населення на демографічне навантаження, 

захворюваність населення та потребу в медичному забезпеченні. Особливості стану здоров’я 

людей літнього віку, методика визначення та оцінка показників. Система організації 

геріатричної допомоги в Україні (амбулаторно-поліклінічні, стаціонарні, стаціонарозамінні 

заклади). Потреба в геріатричній допомозі, завдання та перспективи її розвитку. Лікар-

геріатр: функції та завдання. Геріатрична освіта. Взаємодія закладів геріатричної допомоги зі 

структурами сімейної медицини. 

44. Паліативна допомога – потреба і забезпеченість населення. Основні принципи 

паліативної допомоги. Форми надання паліативної допомоги. Хоспіси: характеристика 

структури та діяльності.  

45. Система охорони материнства та дитинства. Репродуктивне здоров’я, динаміка 

його основних показників. Характеристика здоров’я дитячого населення. Значення 

соціально-економічних, соціально-психологічних, медико-соціальних заходів, спрямованих 



на покращання здоров’я жінок і дітей. Лікувально-профілактичні заклади з надання 

акушерсько-гінекологічної допомоги, особливості їх формування в умовах міської та 

сільської місцевостей; організація та зміст їх. Перинатальний центр. Жіноча консультація. 

Пологовий будинок. Етапи медичної допомоги дітям. Комплексна оцінка здоров’я дітей. 

Заклади, що надають медичну допомогу дітям, їх структура та функції. Основні розділи 

роботи педіатра, сімейного лікаря. Кабінет здорової дитини. Індивідуальна підготовка дітей 

до вступу у шкільний та дошкільний заклад. Інфекційна захворюваність дітей та організація 

профілактичних щеплень. Стан дитячої імунопрофілактики в Україні. Організація 

спеціалізованої медичної допомоги дітям. Організація медичної допомоги в дошкільних 

закладах, школах. Будинки дитини, стан здоров’я їх контингенту.  

46. Екстрена медична допомога: система, принципи, завдання. Реформування служби 

екстреної медичної допомоги. Етапність та маршрутизація екстреної медичної допомоги. 

Показники діяльності служби. Значення служби екстреної медичної допомоги (ЕМД), її 

заклади. Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Лікарня швидкої 

медичної допомоги. Структура, штати, завдання та основні функції. Завдання станції 

(відділення) швидкої медичної допомоги (ШМД) та її функції. Пункти невідкладної медичної 

допомоги. Організація ЕМД у сільській місцевості. Взаємодія служби ЕМД з різними 

медичними закладами. Облікові документи станцій ШМД, визначення та аналіз показників їх 

діяльності. 

47. Основні поняття та терміни якості медичної допомоги. Складові частини якості: 

структурна якість; якість технологій; якість результатів. Методика оцінки якості. Вимоги до 

методик: придатність для використання стосовно різних етапів і видів медичної допомоги, 

об’єктивність, можливість кількісної оцінки, коректне відображення суті медичної діяльності. 

Стандарти якості медичної допомоги щодо клініко-статистичних груп, нозологічних форм. 

Стандарти медичних технологій. Застосування клінічних протоколів. Медико-економічні 

стандарти. Проміжні та довгострокові показники якості медичної допомоги. Значення 

ліцензування та акредитації медичних закладів для забезпечення належної якості медичної 

допомоги.Види контролю за медичною діяльністю. Організація проведення експертної 

оцінки діяльності медичних закладів, їх підрозділів і медичних працівників. Методика 

визначення рівня якості лікування, моделей кінцевих результатів, інтегрального коефіцієнта 

ефективності. 

48. Чинники, що впливають на ефективність діяльності закладів охорони здоров’я: 

Керовані та некеровані чинники. Взаємодія різних закладів охорони здоров’я. Етапність та 

наступність у наданні медичної допомоги населенню. Значення медико-статистичної 

інформації у визначенні чинників впливу на діяльність медичних закладів. Використання 

статистичних методів (оцінки вірогідності, кореляційного аналізу, методу стандартизації) в 

аналізі діяльності закладів охорони здоров’я та визначенні впливу чинників. Основні підходи 

до розробки заходів з покращення надання медичної допомоги. Система «Електронне 

здоров’я». Надання інформації, ресурсів і послуг охорони здоров’я з використанням 

електронних засобів. Електронні реєстри закладів охорони здоров’я, лікарів. Електронні 

декларації. Електронні рецепти. Розвиток телемедицини. 

49. Менеджмент як наука: закони, принципи, методи. Школи менеджменту. Сучасні 

тенденції розвитку. Системний, ситуаційний менеджмент. Чинники, що впливають на 

ефективність управління охороною здоров’я. Особливості процесу управління в системі 

охорони здоров’я на галузевому, місцевому та організаційному рівнях в сучасних умовах. 

Роль керівника в забезпеченні ефективності діяльності закладів охорони здоров’я. 

Управлінське рішення: визначення, етапи реалізації, переваги та недоліки різних методів 

його прийняття. Визначення виду управлінського рішення за змістом. Визначення стилю 

прийняття управлінського рішення. Особливості реалізації управлінських рішень з 

урахування соціально-психологічних прошарків колективу. 

50. Право на охорону здоров’я як складова частина соціальних прав. Система 

правового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Галузі права, з якими виникають 

відносини при реалізації права на охорону здоров’я. Нормативно-правове законодавство 

України з питань охорони здоров’я. Відображення питань охорони здоров’я в кодексах 



України (цивільному, господарському та ін.). Мета та завдання медичного страхування і 

страхової медицини. Принципи, організаційно-правові умови та елементи страхової 

медицини. Види медичного страхування: обов’язкове та добровільне. Страхова медицина в 

Україні: історія та сучасність. Суб’єкти страхування: застрахований, страхувальник, 

страховик, надавач медичних послуг. Об’єкт страхування - страховий ризик для здоров’я 

застрахованого. Ризик для страховика щодо ймовірних виплат за надання застрахованому 

медичних послуг. Програма страхування здоров’я. Страховий поліс. Тарифи на страхування.  
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