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І. Вступ 

Відомо, що одним із важливих та інфор-

маційних джерел, вивчення яких дає змогу 

визначитись зі станом розвитку науки, є ди-

сертація. При цьому ми глибоко переконані 

в тому, що саме докторські дисертації необ-

хідно вважати джерелом даних про напрями 

та стан дослідженості конкретної проблеми. 

ІІ. Постановка завдання 

Метою статті є короткий огляд дисерта-

ційних досліджень, присвячених проблемі 

державного управління охороною здоров’я – 

науки, яка покликана забезпечити стабільну 

та ефективну діяльність галузі, – що захи-

щені впродовж 1998–2010 рр. (табл. 1) та 

виявлення питань, які у той чи інший спосіб 

впливають на дослідження вказаної про-

блеми та можуть позитивно вплинути на 

процес реформування системи державного 

управління охороною здоров’я України. 
ІІІ. Результати 

Україна стала першою серед країн пост-

радянського простору, де була запровадже-

на нова галузь науки – державне управлін-

ня, покликане забезпечити супровід еконо-

мічних, соціальних та політичних реформ у 

процесі розбудови молодої незалежної 

держави [4]. При цьому, варто наголосити 

на тому, що початок широкого дослідниць-

кого інтересу до проблем державного 

управління в Україні взагалі та державного 

управління охороною здоров’я зокрема збі-

гається зі створенням у державі Національ-

ної академії державного управління (НАДУ) 

при Президентові України та виходом у світ 

постанови Вищої атестаційної комісії Украї-

ни від 31.10.1996 р. № 38/7, якою до номен-

клатури спеціальностей наукових працівни-

ків уведено нову галузь науки 25.00.00 – 

Державне управління. 

Основні наукові здобутки авторів сорока 

дисертаційних робіт (сім докторських і три-

дцять три кандидатські) в період з 1998 по 

2008 рр., предметом дослідження яких було 

обрано різні аспекти державного управління 

системою охорони здоров’я, вже неоднора-

зово аналізувалися одним із авторів цієї пу-

блікації в одноосібних і колективних науко-

вих працях [6; 8; 9; 11; 12], оприлюднювали-

ся під час науково-практичних конференцій 

за міжнародною участю [1; 10] та досліджу-

валися іншими науковцями [2]. Саме тому в 

нашій статті не будемо здійснювати аналіз 

кожної з 68 дисертаційних робіт, а тільки 

наведемо їх перелік (табл. 1), зупинимося 

на визначенні основних періодів процесу 

підготовки і захисту дисертаційних дослі-

джень з державного управління охороною 

здоров’я, визначимо питому вагу дисерта-

ційних досліджень з окремих видів медичної 

діяльності у загальній структурі дисертацій-

них робіт, захищених за напрямом “Держав-

не управління в галузі охорони здоров’я” 

(табл. 2). 
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Інформацію про наукових керівників 
(консультантів) здобувачів наукового ступе-
ня доктора (кандидата) наук з державного 
управління в галузі охорони здоров’я опри-
люднимо в табл. 3 і коротко зупинимося на 

постановці кількох питань, вирішення яких, 
на їх думку, сприятиме вдосконаленню нау-
кового супроводу розвитку системи держав-
ного управління охороною здоров’я України. 

Таблиця 3 
Кількість дисертацій, захищених за науковим напрямом  

“Державне управління охороною здоров’я” у 1998–2010 рр.,  
залежно від проблеми (наукового завдання) дослідження 

Предмет дослідження Захищено дисертацій % від загальної кількості 

Державна політика в галузі охорони здоров’я 13 19,1 

Медична допомога, ПМСД та медичні послуги 11 16,2 

Медицина катастроф та відомча медицина 8 11,8 

Економіка, інноваційні процеси та медичне страхування 7 10,3 

Реформування медичної галузі 5 7,4 

Медичне право, біоетика 5 7,4 

Забезпечення лікарськими засобами 5 7,4 

Соціальні та медичні стандарти 4 5,8 

Стоматологічна та приватна медична діяльність 4 5,8 

Медична освіта 3 4,4 

Санаторно-курортне забезпечення 3 4,4 

Усього 68 100,0 

 
Аналіз успішно захищених упродовж 1998–

2010 рр. на засіданнях спеціалізованих вчених 
рад Національної академії державного управ-
ління при Президентові України, регіональних 
інститутів НАДУ (Дніпропетровськ, Львів, Оде-
са, Харків), Донецького державного універси-
тету управління, Класичного приватного уні-
верситету (м. Запоріжжя), Ради по вивченню 
продуктивних сил України НАН України та Ака-
демії муніципального управління 68 дисертацій 
на здобуття наукового ступеня доктора наук з 
державного управління (17) та кандидата наук 
з державного управління (51) за спе-
ціальностями “Теорія та історія державного 
управління”, “Механізми державного управлін-
ня”, “Галузеве управління” та “Регіональне 
управління” свідчить, що автори зазначених 
вище дисертаційних досліджень зробили ва-
гомий внесок у справу вивчення окремих аспе-
ктів системи державного управління охороною 
здоров’я України. 

Варто підкреслити, що всі теми дисертацій 
пов’язані з напрямами основних науково-
дослідних робіт відповідних установ та затвер-

джені вченими радами з одночасним призна-
ченням наукового керівника (консультанта), що 
відповідає вимогам ВАК України [7, с. 2]. 

Ми поділяємо думку Л.І. Лисенко [4], яка 
стверджує, що в процесі становлення та 
розвитку галузі науки державного управлін-
ня впродовж 1997–2007 рр. можна виділити 
три основні періоди:  

1) березень 1997 р. – травень 2000 р.;  
2) травень 2000 р. – вересень 2002 р.;  
3) вересень 2002 р. – січень 2007 р. 
Разом з тим, ґрунтуючись на тенденціях 

розвитку досліджуваного процесу, пропону-
ємо вважати період, обмежений рамками 
січня 2007 р. – грудня 2010 р., – четвертим 
періодом розвитку галузі науки державного 
управління взагалі та її важливого напряму 
“Державне управління системою охорони 
здоров’я” зокрема. 

На рис. 1 представлено показники, які 
характеризують динаміку процесу підготов-
ки дисертаційних досліджень за спеціальні-
стю “Державне управління в галузі охорони 
здоров’я” впродовж 1998–2010 рр. 
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Рис.1. Динаміка підготовки дисертацій за спеціальністю  
"Державне управління в галузі охорони здоров'я" (1998–2010 рр.) 
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Як видно з рис. 1, найпродуктивнішим, з 
погляду кількості підготовлених і успішно за-
хищених дисертаційних робіт, об’єктом дослі-
дження яких обрано систему охорони здо-
ров’я, був кінець третього та друга половина 
четвертого періоду становлення та розвитку 
галузі науки державного управління. Загалом, 
упродовж третього і четвертого періодів – ве-
ресень 2002 – жовтень 2010 р. – відбувся за-
хист усіх 17 докторських та 46 кандидатських 

дисертацій, що становить 92,6% від загальної 
кількості захищених дисертаційних робіт. 

На рис. 2 представлені показники пито-
мої ваги різних спеціальностей (25.00.01 – 
Теорія та історія державного управління; 
25.00.02 – Механізми державного управлін-
ня; 25.00.04 – Регіональне управління та 
25.00.05 – Галузеве управління) у загальній 
структурі напряму дослідження “Державне 
управління в галузі охорони здоров’я”. 
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Рис. 2. Структура дисертаційних досліджень захищених упродовж 1998–2010 рр., за спеціальністю 

 
Нами виявлено, що 56 дисертаційних дос-

ліджень із 68 (82%), захищених упродовж дос-
ліджуваного періоду, відповідають Паспорту 
спеціальності 25.00.02 – Механізми державно-
го управління; 6 (9%) дисертаційних дос-
ліджень захищені за спеціальністю 25.00.05 – 
Галузеве управління (із 2003 р. ця спеціаль-
ність виключена з переліку спеціальностей 
“Державне управління”). Чотири дисертації, що 
становить 6% від загальної їх кількості (одна 
докторська і три кандидатські), відповідали Па-
спорту спеціальності 25.00.01 – Теорія та істо-
рія державного управління; ще дві дисертаційні 

роботи (3%) на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з державного управління за-
хищені за спеціальністю 25.00.04 – Регіональ-
не управління. 

Як видно з рис. 3, захисти абсолютної біль-
шості дисертаційних досліджень – 36 із 68, 
що становить 54% від загальної кількості 
захищених дисертацій, відбулися на спеціа-
лізованих вчених радах НАДУ; 17% дисер-
таційних досліджень захищено у Донецько-
му державному університеті управління 
МОН України; 7% – у Класичному приват-
ному університеті (м. Запоріжжя). 
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Рис. 3. Структура дисертаційних досліджень, захищених упродовж 1998–2010 рр., за місцем захисту 
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Ще 20% дисертаційних досліджень за-
хищено разом у Львівському (7%), Харківсь-
кому (6%), Одеському (4%) та Дніпропет-
ровському (3%) регіональних інститутах 
НАДУ при Президентові України. По одній 
дисертації, що становить 2% від їх загальної 
кількості, захищено на спеціалізованих вче-
них радах Академії муніципального управ-
ління та Ради по вивченню продуктивних 
сил України НАН України. 

Серед 66 авторів 68 захищених за дослі-
джуваний період дисертаційних досліджень 
(З.С. Надюк та А.В. Терент’єва захистили по 
дві дисертації: кандидатську і докторську, саме 
тому кількість дисертацій і кількість дисертан-
тів – різна) – 43 лікарі (С.А. Антонюк, І.О. Бед-
рик, М.М. Білинська, С.Г. Бугайцов, Л.О. Бурав-
льов, О.В. Виноградов, В.О. Галацан, Ю.В. Дер-
кач, Д.М. Джафарова, В.Д. Долот, О.А. Євту-
шенко, В.О. Жаховський, В.В. Загородній, 
Д.В. Карамишев, Ю.О. Котляревський, Н.П. Кри-
зина, С.А. Крюков, Т.М. Курило, Ф.М. Левчен-
ко, В.М. Лобас, О.І. Мартинюк, В.П. Мегедь, 
О.М. Мельник, З.О. Надюк, І.М. Паращич, 
Т.В. Педченко, О.П. Перетяка, Б.А. Пліш, 
Т.П. Попченко, Я.Ф. Радиш, Н.О. Рингач, 
І.М. Рогач, І.В. Рожкова, В.М. Рудий, 
В.Є. Скляренко, М.М. Федак, І.І. Фуртак, 
І.І. Хожило, О.В. Худоба, Т.Д. Чеканова, 
В.Ц. Чорномаз, О.С. Шаптала, Н.П. Ярош (лі-
карі М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш, 
О.М. Мельник та В.М. Рудий мають ще і 
юридичну освіту, О.В. Виноградов – еконо-
мічну)), два біологи (Г.Т. Терешкевич і 
Т.І. Чернишенко), одинадцять економістів 
(О.В. Боков, Г.Ф. Ігнатьєва, 
О.А. Мельниченко, Н.Б. Мєзєнцева (має ще 
юридичну та дипломатичну освіту), О.Б. Пет-
ряєва, Я.М. Пітко, О.В. Савкіна, Н.Д. Соло-
ненко, Є.Л. Ткачова, О.І. Черниш та О.О. Шу-
маєва), три менеджери (О.В. Балуєва, П.І. Га-
ман, А.Ф. Шипко), один юрист (С.О. Козуліна), 
три провізори (А.В. Бєліченко, В.І. Дячишин, 
М.С. Кряж), один інженер-системотехнік 
(А.В. Терент’єва), хімік (С.Ф. Марова) та фі-
лолог (В.В. Лещенко). 

Серед 34 наукових керівників та науко-
вих консультантів 66 здобувачів наукового 
ступеня доктора та кандидата наук з держа-
вного управління – теж фахівці різних спеці-
альностей (табл. 2). Найбільше з них лікарів 
– 13: проф. І.М. Солоненко (М.М. Білинська, 
В.В. Дячишин, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова), 
проф. В.І. Журавель (С.О. Козуліна, І.М. Рогач, 
В.Ц. Чорномаз), проф. Г.В. Безполудіна 
(О.П. Перетяка), проф. В.М. Лєхан (С.А. Крю-
ков), академік НАМН України, проф. В.Ф. Мос-
каленко (Т.І. Чернишенко), проф. В.М. Понома-
ренко (Н.П. Ярош), проф. Я.Ф. Радиш 
(С.А. Антонюк, І.О. Бедрик, С.Г. Бугайцов, 
Л.О. Буравльов, Ю.В. Деркач, В.Д. Долот, 
В.О. Жаховський, Н.П. Кризина, Т.М. Курило, 
Ф.М. Левченко, В.В. Лещенко, В.П. Мегедь, 

О.М. Мельник, Н.Б. Мєзєнцева, І.М. Паращич, 
Т.В. Педченко, Б.А. Пліш, А.В. Терент’єва), 
проф. М.М. Білинська (О.В. Виноградов, 
Т.М. Попченко, Н.О. Рингач, В.М. Рудий, 
В.Є. Скляренко), доц. І.І. Хожило (Г.Ф. Ігнатьєва), 
проф. М.М. Шутов (О.В. Савкіна, Є.Л. Ткачо-
ва), доц. Д.В. Карамишев (М.М. Федак), доц. 
Б.Б. Лемішко (Я.М. Пітко), проф. В.М. Лобас 
(О.Б. Петряєва); один фармацевт: А.С. Нем-
ченко (А.В. Бєліченко, Д.В. Карамишев, 
Ю.О. Котляревський); один біолог: Л.І. Жа-
ліло (О.І. Мартинюк, Н.Д. Солоненко); дев’ять 
економістів: проф. В.В. Дорофієнко (В.М. Ло-
бас, О.І. Черниш), проф. М.Х. Корецький 
(П.І. Гаман, З.О. Надюк), проф. Б.А. Ма-
лицький (В.В. Загородній), проф. В.В. Ма-
монова (О.В. Галацан), проф. Р.Р. Ларіна 
(О.В. Балуєва, О.О. Шумаєва), доц. А.О. Че-
мерис (Д.М. Джафарова), доц. Н.Л. Са-
пельникова (О.А. Євтушенко), проф. А.О. Дєг-
тяр (О.В. Боков), проф. Г.С. Одинцова 
(О.А. Мельниченко); п’ять представників 
науки державного управління: проф. П.І. На-
долішній (О.С. Шаптала), проф. В.М. Ога-
ренко (З.О. Надюк), проф. С.М. Серьогін 
(І.І. Хожило, А.Ф. Шипко), проф. О.Я. Лазор 
(О.В .Худоба), доц. С.Є. Саханенко (Т.Д. Че-
канова), два історики: проф. Я.Й. Малик 
(І.І. Фуртак) і доц. В.Г. Бульба (М.С. Кряж) та 
три представники інших галузей науки: фі-
лософ – проф. М.В. Кашуба (Г.Т. Те-
решкевич); і два доктори технічних наук – 
академік АПН України, проф. В.Ю. Биков 
(А.В. Терент’єва) та член-кореспондент НАН 
України проф. В.Л. Пілюшенко (С.Ф. Ма-
рова). 

Автори глибоко переконані в тому, що 
зацікавленість фахівців різних спеціальнос-
тей питаннями охорони здоров’я підкреслює 
актуальність, вагомість та міжгалузевий ха-
рактер досліджуваної проблеми. 

У результаті аналізу дисертаційних дослі-
джень за науковим напрямом “Державне 
управління охороною здоров’я” за проблемою 
та науковим завданням, які вони вирішували, 
нами з’ясовано, що найбільший інтерес для 
дослідників цього наукового напряму станов-
лять державна політика в галузі охорони здо-
ров’я (19,1% від загальної кількості захищених 
дисертацій), медична допомога, у тому числі й 
первинна медико-санітарна допомога (далі – 
ПМСД), та медичні послуги (11,8%), медицина 
катастроф і відомча медицина (11,8%). Пито-
ма вага дисертаційних робіт, у яких досліджу-
валися економічні та інноваційні аспекти, а 
також медичне страхування, становить 10,3% 
(табл. 3). 

Найменше дисертацій, як свідчать пока-
зники, що представлені у табл. 3, захищено 
з питань медичної освіти, а також державно-
го регулювання санаторно-курортного за-
безпечення – по 4,4%. 
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Системно-логічний аналіз дисертаційних 
досліджень за напрямом “Управління охо-
роною здоров’я” свідчить про те, що про-
блема нового трактування організаційно-
економічного механізму розвитку системи 
охорони здоров’я в Україні розроблялася 
М.М. Шутовим (2004 р.) у дисертаційному 
дослідженні на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук. 

З метою ознайомлення громадськості зі 
ступенем розробки окремих питань рефор-
мування вітчизняної системи охорони здо-
ров’я науковцями економічної галузі нижче 
подано перелік ще десяти дисертаційних 
досліджень, захист яких відбувся у спеціалі-
зованих вчених радах навчальних і наукових 
закладів України впродовж 2002–2007 рр.: 

1. Євтушенко Т.П. Моделювання систе-
ми управління медичним страхуванням (До-
нецький національний університет, 2002 р.). 

2. Кизима І.С. Стимулювання ефектив-
ності праці медичного персоналу (Інститут 
демографії та соціальних досліджень НАН 
України, 2007 р.). 

3. Карпишин Н.І. Фінансове забезпечен-
ня охорони здоров’я в реалізації державних 
функцій на ринку медичних послуг (Терно-
пільський державний економічний універси-
тет, 2006 р.). 

4. Ковжарова Е.В. Організаційно-еконо-
мічні основи системи охорони здоров’я в 
Україні (Рада по вивченню продуктивних 
сил України НАН України, 2005 р.). 

5. Нагайчук Н.Г. Формування системи 
добровільного медичного страхування в умо-
вах ринкової економіки (Державна установа 
“Інститут економіки та прогнозування НАН 
України”, 2006 р.). 

6. Малік Є.О. Система фінансування 
охорони здоров’я: конкурентні та соціальні 
критерії (Державний вищий навчальний за-
клад “Київський національний економічний 
університет ім. В. Гетьмана”, 2007 р.). 

7. Арзянцева Д.А. Науково-методичні 
засади розробки стратегії розвитку регіона-
льних систем охорони здоров’я (Науково-
дослідний економічний університет Мініс-
терства економіки України, 2006 р.). 

8. Залєтов О.М. Державне регулювання 
ринку страхування життя в Україні (Держав-
ний вищий навчальний заклад “Київський 
національний економічний університет 
ім. В. Гетьмана”, 2007 р.). 

9. Кашуба Я.М. Фінансове забезпечення 
охорони здоров’я в реалізації державних фу-
нкцій на ринку медичних послуг (Інститут ре-
гіональних досліджень НАН України, 2006 р.). 

10. Улай О.І. Фінансове забезпечення 
охорони репродуктивного здоров’я в умовах 
трансформаційної економічної системи 
(Тернопільська академія народного госпо-
дарства, 2005 р.). 

Опрацювання дисертаційних робіт, у 
яких досліджуються різні аспекти державно-
го управління системою охорони здоров’я, 
стало підставою для пропозиції про обгово-
рення ще двох, на думку авторів цієї публі-
кації, дуже важливих питань. 

По-перше, нами встановлено, що нові до-
ктрини, програми, концепції, рекомендації 
тощо, які розробляються і пропонуються для 
реалізації, практично не залучаються до ви-
роблення стратегічного курсу розвитку галузі 
охорони здоров’я. Не припустимим, з нашої 
точки зору, є і те, що наукові звіти, моногра-
фії, кандидатські та докторські дисертації, які 
містять науково обґрунтовані рекомендації 
щодо оптимізації державного управління си-
стемою охорони здоров’я України, не вико-
ристовуються для вирішення проблеми щодо 
стратегії збереження і зміцнення здоров’я 
населення, а осідають на полицях наукових 
бібліотек [3]. Сказане вище підтверджує й 
відомий український історик і політик 
В.М. Литвин, вказуючи на те, що хоча влада 
далеко не завжди схильна враховувати дум-
ку вченого, але і просто його ігнорувати за-
раз вона вже не може. Адже сьогодні нако-
пичена необхідна база для переведення до-
сліджень на якісно новий рівень, у тому числі 
й особливо узагальнювального, концептуа-
льного та міждисциплінарного, а головне – 
проектувального характеру. Потрібно злама-
ти, стверджує В.М. Литвин, традиції, за яких 
інтелектуальні наробки, узагальнення та оці-
нки залишаються надбанням певного кола 
дослідників, залишаються у своїй більшості у 
виданнях з обмеженими тиражами. Потрібно 
розширити ці рамки і забезпечити вихід усіх 
небайдужих на широку громадськість. Тоді 
Україна матиме власного відповідального 
громадянина. А це найважливіше для дер-
жави [5, с. 13]. 

По-друге, мова йде про рівень доступно-
сті результатів тих чи інших досліджень нау-
ковцям різних фахів. Відомо, що на підставі 
відповідних Постанов Президії ВАК України 
здобувачі наукових ступенів кандидата та 
доктора наук зобов’язані опублікувати ви-
значену кількість наукових праць у фахових 
виданнях. Ця норма, звичайно, є абсолютно 
справедливою і жодних заперечень не ви-
кликає. Але трапляються, напевно, і такі 
ситуації, як та, що обговорюється сьогодні: 
результати досліджень у галузі медицини 
(а це може бути й освіта, економіка, юрис-
пруденція або військова сфера) стають ос-
новою для розвитку іншого важливого нау-
кового напряму – державного управління. У 
зв’язку з цим доцільно ширше практикувати 
міжгалузеву спрямованість фахових науко-
вих видань. Саме тому в журналах “Охоро-
на здоров’я України”, “Психічне здоров’я / 
Mental Health”, “Лікарська справа. Врачеб-
ное дело”, “Україна. Здоров’я нації” та “Вій-
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ськова медицина України”, наприклад, варто 
мати й рубрику “Державне управління охо-
роною здоров’я”. Запровадження міжгалу-
зевої спрямованості фахових видань буде 
надзвичайно корисним не тільки для конк-
ретних дослідників, які вивчають міждисци-
плінарні проблеми, а й для української нау-
ки і практики взагалі. 

IV. Висновки 
1. Дослідженням доведено, що впро-

довж 1998–2010 рр. у спеціалізованих вче-
них радах України, яким надано право 
приймати до розгляду й проводити прилюд-
ні захисти дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора (кандидата) наук з держав-
ного управління, захищено 17 докторських 
дисертацій та 51 кандидатська, об’єктом 
дослідження яких була система державного 
управління охороною здоров’я України. 

2. Усебічний логіко-системний аналіз 
дисертаційних робіт свідчить, що наукове 
забезпечення розвитку державного управ-
ління системою охорони здоров’я України 
на сьогодні є актуальним питанням, яке пе-
ребуває в центрі дискусій науковців і прак-
тиків, але відповідна проблема досі ще не 
була предметом спеціального комплексного 
дослідження. Саме це дало підстави конс-
тантувати, що стан наукової розробки вка-
заної теми не може вважатися задовільним і 
вона потребує всебічного дослідження. 

3. Обґрунтовано, що у процесі станов-
лення і розвитку важливої наукової пробле-
ми “Державне управління охороною здо-
ров’я” впродовж 1998–2010 рр. можна виді-
лити чотири основні періоди: перший – сі-
чень 1998 р. – травень 2000 р., другий – 
травень 2000 р. – вересень 2002 р., третій –
вересень 2002 р. – січень 2007 р. і четвер-
тий – січень 2007 р. – грудень 2010 р. 

4. Встановлено, що у процесі дослідження 
різних аспектів актуальної проблеми, яка поля-
гає в науковому забезпеченні розвитку держа-
вного управління охороною здоров’я, основни-
ми тенденціями цього явища бути такі: 
– захисти абсолютної більшості дисерта-

ційних досліджень – 54% від загальної 
кількості захищених дисертацій – відбу-
лися на спеціалізованих вчених радах 
НАДУ при Президентові України; 
17% дисертаційних досліджень захище-
но у Донецькому державному універси-
теті управління МОН України; 7% дисер-
тацій захищено у Класичному приват-
ному університеті (м. Запоріжжя); 20% 
дисертаційних досліджень захищено ра-
зом у Львівському (7%), Харківському 
(6%), Одеському (4%) та Дніпропетров-
ському (3%) регіональних інститутах 
НАДУ при Президентові України. По од-
ній дисертації захищено на спеціалізо-
ваних вчених радах Академії муніципа-

льного управління та Ради з вивчення 
продуктивних сил України НАН України; 

– 82% захищених дисертацій упродовж 
досліджуваного періоду відповідають 
Паспорту спеціальності 25.00.02 – Ме-
ханізми державного управління, тобто 
мають прикладний характер; 9% дисер-
таційних досліджень захищені за спеці-
альністю 25.00.05 – Галузеве управлін-
ня; 6% від загальної їх кількості (одна 
докторська і три кандидатські) відпові-
дали Паспорту спеціальності 25.00.01 – 
Теорія та історія державного управлін-
ня; ще 3% дисертацій на здобуття нау-
кового ступеня кандидата наук з держа-
вного управління захищені за спеціальні-
стю 25.00.04 – Регіональне управління; 

– найбільший інтерес для дослідників різ-
них аспектів проблеми державного 
управління охороною здоров’я станов-
лять державна політика в галузі охорони 
здоров’я (19,1% від загальної кількості 
захищених дисертацій); медична допо-
мога, у тому числі й первинна медико-
санітарна допомога, та медичні послуги 
(11,8%), медицина катастроф та відом-
ча медицина (11,8%). Питома вага ди-
сертаційних робіт, у яких досліджували-
ся економічні та інноваційні аспекти, а 
також медичне страхування, – стано-
вить 10,3%; зацікавленість дослідників 
соціальними та медичними стандарта-
ми, а також регулюванням стоматологі-
чної і приватної медичної діяльності бу-
ла на рівні 5,8%. Найменше дисертацій 
захищено з питань медичної освіти, а 
також державного регулювання санато-
рно-курортного забезпечення – по 4,4%. 

5. Системно-логічний аналіз дисертацій-
них досліджень за напрямом “Державне 
управління охороною здоров’я” свідчить про 
те, що відповідна проблема розробляється 
й у дисертаційних дослідженнях економічної 
галузі. Зацікавленість фахівців різних спеці-
альностей питаннями розвитку системи 
охорони здоров’я підкреслює актуальність, 
вагомість та міжгалузевий характер дослі-
джуваної проблеми. 

6. Встановлено, що наукові звіти, моног-
рафії, кандидатські та докторські дисертації, 
які містять науково обґрунтовані рекоменда-
ції щодо оптимізації державного управління 
системою охорони здоров’я України, на пре-
великий жаль, не використовуються для ви-
рішення проблеми щодо стратегії збережен-
ня і зміцнення здоров’я населення, а осіда-
ють на полицях наукових бібліотек. 

7. Обґрунтовано, що з метою кращого 
ознайомлення наукової громадськості з ре-
зультатами досліджень у різних галузях на-
уки доцільно ширше практикувати міжгалу-
зеву спрямованість фахових наукових ви-
дань. Запровадження міжгалузевої спрямо-
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ваності останніх буде надзвичайно корис-
ним не тільки для конкретних дослідників, 
які вивчають міждисциплінарні проблеми, а 
й для української науки і практики взагалі. 
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