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PUBLIC GOVERNANCE IN THE FIELD OF HEALTHCARE AS A COMPONENT OF SOCIAL
SECURITY OF THE STATE

Статтю присвячено висвітленню питання проблем функціонування державного управління
сферою охорони здоров'я як складової соціальної безпеки держави. Автором розглядається
проблема розвитку національної системи охорони здоров'я як структурний елемент національ�
ної безпеки України, зокрема, як структурний елемент соціальної безпеки. Автори зазначили,
що сучасний рівень життя, непередбачувана геополітична ситуація, євроінтеграційні процеси,
науково�технічний прогрес та багато інших обставин вимагають сьогодні від кожної держави
економічного, соціального розвитку країни та суспільства. Виходячи із соціологічної практики,
положень правої науки та економічного потенціалу, доведено, що позитивний розвиток дер�
жави є можливим лише за рахунок нормального формування та функціонування державного
управління у сфері охорони здоров'я, бо остання є основною складовою соціальної безпеки
держави.

Виходячи з зазначеного, в статті досліджено систему нормативно�правового регулювання
охорони здоров'я в Україні і доведено, що остання є основним чинником розвитку людського
капіталу країни. Запропоновано показники, які характеризують рівень розвитку галузі охорони
здоров'я, що структуровані за принципом соціальної, медичної та економічної ефективності
галузі охорони здоров'я. Авторами наведено перспективи щодо врегулювання питання належ�
ного формування та функціонування системи охорони здоров'я в Україні і встановлено, що пер�
шим кроком до зміни на краще вищезазначеної системи та зміцненню соціальної безпеки дер�
жави стане розробка та введення в дію належного правового регулювання, бо без останнього
будь які ініціативи не матимуть юридичної сили та будуть проігноровані як провладною верхів�
кою, так і населенням загалом.

The article is devoted to the issues of the functioning of public administration in the field of health
care as a component of social security of the state. The author considers the problem of development
of the national health care system as a structural element of the national security of Ukraine, in
particular, as a structural element of social security.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багаточисельні війни, техногенні та природні ката�

строфи, епідемії та пандемії, порушення прав людини,

що мали місце з початку існування людства до другої

половини ХХ ст. змусили в той час міжнародне співто�

вариство серйозно замислитись про створення та забез�

печення існування системи міжнародної безпеки і, зви�

чайно, національної безпеки держав, як основи ефек�

тивного функціонування та розвитку процесів держав�

ного управління. Не випадково у своїй фундаментальній

праці "Про дух законів" Ш. Монтеск'є вказав, що без�

пека — це перша форма свободи. Безпека створює не�

обхідні передумови для споглядальної діяльності лю�

дей, покращення їхнього добробуту та збільшення сус�

пільного багатства [1].

Положеннями Закону України "Про національну

безпеку" встановлено, що основною метою забезпечен�

ня національної безпеки України є дотримання націо�

нальних інтересів, що спрямовані на прогресивний де�

мократичний розвиток, сталий розвиток країни та за�

безпечення сприятливих умов для життя її громадян.

Таким чином, Закон визначає, що для забезпечення на�

ціонального інтересу є необхідність у забезпеченні еко�

номічної, соціальної, політичної безпеки, безпеки лю�

дини від загроз техногенного, природного та соціаль�

но�політичного характеру [2].

We apply general scientific, philosophical and special scientific methods in the methodological
component of research (systemic and institutional methods, synergetics, social dialectics,
comparative analysis and synthesis, identification, etc.). We apply general scientific, philosophical
and special scientific methods in the methodological component of research (systemic and
institutional methods, synergetics, social dialectics, comparative analysis and synthesis,
identification, etc.).

The authors noted that the current standard of living, unpredictable geopolitical situation, European
integration processes, scientific and technological progress and many other circumstances require
today from each state economic, social development of the country and society. Based on sociological
practice, the provisions of legal science and economic potential, it is proved that the positive
development of the state is possible only through the normal formation and functioning of public
administration in health care, as the latter is a major component of social security.

Based on the above, the article examines the system of legal regulation of health care in Ukraine
and proves that the latter is a major factor in the development of human capital in the country.
Indicators that characterize the level of development of the health care sector are proposed,
structured according to the principle of social, medical and economic efficiency of the health care
industry. The author presents prospects for regulating the proper formation and functioning of the
health care system in Ukraine and found that the first step to change for the better the above system
and strengthen social security will be the development and implementation of proper legal regulation,
as without the latter any initiatives will have no legal force and will be ignored by both the ruling elite
and the population as a whole.

Ключові слова: державне управління, охорона здоров'я, соціальна безпека держави, національна без�

пека, нормативно�правове регулювання сферою охорони здоров'я, реформування державного управління.

Key words: public administration, health care, social security of the state, national security, normative�legal

regulation in the sphere of health care, public administration reform.

Однак події, що настигли Україну та світ загалом в

2020 році, а саме: пандемія, що спричинена розповсюд�

женням вірусу COVID�19 зі всіма супроводжуючими її

наслідками, ще раз довели і вказали, що проблема на�

ціональної безпеки є набагато ширшою, а основою все

ж таки економічної та соціальної безпеки є безпека лю�

дини, її життя та здоров'я, на що в свою чергу вплива�

ють рівень розвитку та ефективність державного управ�

ління сферою національної системи охорони здоров'я.

Оскільки розвиток системи охорони здоров'я без�

посередньо впливає на найважливіші показники життя,

то остання має розглядатися як стратегічна складова

соціальної безпеки держави з урахуванням державно�

го економічного потенціалу та пріоритетів соціальної

політики, що забезпечують сталий розвиток держави.

Враховуючи зазначене, можемо сьогодні говорити

про тривале, повне нівелювання та недооцінку органа�

ми державної як законодавчої, так і виконавчої влади

сфери охорони здоров'я для державної безпеки Украї�

ни, що в свою чергу призвело до повного законодавчо�

го хаосу, відсутності належного нормативно�правово�

го регулювання сфери охорони здоров'я і, як наслідок,

відсутності якісного державного управління соціальною

безпекою держави.

Як бачимо, важливого значення сьогодні набувають

питання наукового дослідження сутності та змісту дер�
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жавного управління сферою охорони здоров'я, як скла�

довою соціальної безпеки держави через призму окрес�

лення теоретичного розуміння питання соціальної без�

пеки, правової характеристики законодавчого поля си�

стеми охорони здоров'я в Україні, дослідження проблем

розбалансування останньої та здійснення пропозицій

щодо удосконалення державного управління сферою

охорони здоров'я задля зміцнення ефективності со�

ціальної безпеки держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання функціонування державного управління

системи охорони здоров'я в контексті загальнолюдсь�

ких цінностей соціальної держави надзвичайно актуаль�

не сьогодні і викликає підвищений науковий інтерес се�

ред вчених правників та дослідників державно�управ�

лінських процесів. Так, над вирішенням питань держав�

ного управління сферою охорони здоров'я сьогодні

працюють такі вчені, як: Лазоришинець В.В., Слаб�

кий Г.О., Ярош Н.П., Чепелевська Л.А., Шевченко М.В.,

Кутуза А.С., Ціборовський О.М., Істомин С. В., Кондра�

тюк Н.Ю., Кучеренко Н.Т., Тяпкін Г.М. та інші. Проблемі

соціальної безпеки, яка набула особливого значення в

умовах соціально�політичної кризи в Україні, присвяче�

но праці Волгіна М., Гошовської В., Гнибіденка І., Коло�

та А., Куценка В., Лібанової Е., Новікової О., Ситника Г.,

Трощинського В., Удовиченка В. та інших.

Проте, як ми бачимо, більшість зі згаданих дослід�

ників приділяє особливу увагу окремо питанням держав�

ного управління системою охорони здоров'я та окремо

питанням соціальної безпеки. Однак, на нашу думку, два

зазначених нами питання є взаємозалежними одне від

одного та взаємодоповнюючими і мають розглядатися

у консенсусі, адже регулюють найважливішу сферу дер�

жавного управління — сферу життя та здоров'я людей.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування природи

державного управління сферою охорони здоров'я, як

складової соціальної безпеки держави, шляхом до�

слідження сутності та формулювання дефініції поняття

"соціальної безпеки держави", розкриття змісту, функ�

ціональної основи та недоліків нормативно�правового

регулювання державного управління сферою охорони

здоров'я, а також детальний аналіз перспектив удоско�

налення державного управління сферою охорони здо�

ров'я, як складової соціальної безпеки держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конституція України закріпила, що Україна є суве�

ренна і незалежна, демократична, соціальна, правова

держава. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,

недоторканність і безпека визнаються в Україні найви�

щою соціальною цінністю. Права і свободи людини та

їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності

держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод

людини є головним обов'язком держави [3].

Концептуальним ядром теорії соціальної держави є

її соціальна безпека, а саме: переорієнтація правової

держави на особистість, її відповідальність за добро�

бут, безпеку і розвиток усіх громадян. Соціальна функ�

ція державного управління не повинна обмежуватися

турботами лише про незахищені верстви населення, а

має бути спрямованою на все суспільство, враховувати

весь спектр соціальних вимог і потреб людини передусім

її життя та здоров'я [4].

Враховуючи зазначене під соціальною безпекою

держави вважаємо за необхідне розуміти стан суспіль�

ства, враховуючи всі основні сфери виробництва, охо�

рони внутрішнього конституційного порядку, зовнішньої

безпеки, культури, соціуму, за якого забезпечується

мінімальний рівень соціальних умов та соціальних благ

— матеріальних, санітарно�епідеміологічних, еколо�

гічних, психологічних тощо, які визначають якість жит�

тя людини і суспільства в цілому та гарантують мінімаль�

ний ризик для життя, фізичного та психічного здоров'я

людей.

Ключовим у вказаному визначенні є місія збережен�

ня життя та здоров'я людини, саме тому, одним з най�

важливіших завдань сучасної держави є охорона здо�

ров'я населення. Це питання повинне займати пріори�

тетне місце в державному управлінні та політиці країни,

шляхом затвердження концепції безперервного вдос�

коналення національної системи охорони здоров'я та

комплексної стратегії розвитку з визначенням головних

завдань, напрямів, принципів і пріоритетів, спрямованих

на досягнення мети державної політики охорони здо�

ров'я та її цілей, закріплення конституційних та законо�

давчих засад охорони здоров'я, встановлення норма�

тивів і обсягів бюджетного фінансування, створення

системи відповідних кредитно�фінансових, податкових,

митних та інших регуляторів.

Згідно зі статтею 12 Міжнародного пакту про еко�

номічні, соціальні і культурні права, кожна людина має

право на медичну допомогу та медичний догляд у разі

хвороби. Ключовою ж статтею українського законодав�

ства, яка регулює основоположні засади питання прав

людини у сфері охорони здоров'я та закріплює основи

національної системи охорони здоров'я є стаття 49 Кон�

ституції України [5].

Главою 22 "Громадське здоров'я" Угоди про асо�

ціацію між Україною та Європейським Союзом визна�

чені європейські прагнення України щодо зміцнення сис�

теми охорони здоров'я та її потенціалу, підвищення

рівня її безпеки та захисту здоров'я людини як переду�

мови сталого розвитку та економічного зростання, роз�

будови розвинутої і сталої демократії та ринкової еко�

номіки, зокрема статтею 427 визначені основні напрям�

ки співробітництва між Україною та Європейським Со�

юзом передусім через "зміцнення системи охорони здо�

ров'я України та її потенціалу, шляхом впровадження

реформ" [6].

Держава сьогодні потребує впровадження політи�

ки охорони здоров'я з урахуванням національного кон�

тексту узгодженого з політикою охорони здоров'я ООН

і Європейського Союзу через гармонізацію цілей і інди�

каторів для системи охорони здоров'я, встановлених

цими організаціями, з системою планування змін та мо�

ніторингу в охороні здоров'я.

Урядом України за підтримки міжнародної спільно�

ти ніби активно здійснюється реформування національ�

ної системи охорони здоров'я, однак, на жаль, оцінити

ефективність реформування практично неможливо че�
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рез повне розбалансування законодавства у сфері охо�

рони здоров'я, відсутність чітко визначеної системи охо�

рони здоров'я та її цілей, а також індикаторів досягнен�

ня результату, які б кореспондувались з індикаторами

встановленими ООН, ВООЗ та іншими міжнародними

організаціями для системи охорони здоров'я. За відсут�

ності таких чітких і зрозумілих як українцям, так і міжна�

родній спільноті орієнтирів державного управління охо�

рони здоров'я неможливо розраховувати на невпинність

та послідовність змін, а також їх адекватну підтримку з

боку європейських та інших міжнародних структур [7].

Розуміючи необхідність заповнення законодавчих

прогалин та створення комплексної законодавчої бази

у сфері охорони здоров'я, Комітетом Верховної Ради

України з питань охорони здоров'я було запропонова�

но розглядати ряд законопроектів як основу законодав�

ства для побудови в Україні сучасної національної сис�

теми охорони здоров'я. А саме:

— Законопроект № 2409а "Про засади державної

політики охорони здоров'я" (доктринальний закон, де

розкрите бачення перспективної моделі охорони здо�

ров'я в Україні на основі національного контексту і кон�

статації ВООЗ та ЄС — інструмент євроінтеграції);

— Законопроект № 7065 "Про організацію медич�

ного обслуговування населення в Україні" (створення

умов для формування в Україні ефективної системи

медичного обслуговування із чітким визначенням рівня

державних гарантій у сфері охорони здоров'я на основі

прозорого визначення вартісних характеристик медич�

ної допомоги та застосування багато джерельного

фінансування, контактування закладів охорони здоро�

в'я різних форм власності та фізичних осіб�підприємців,

що здійснюють медичну практику та координації їх

діяльності);

— Законопроект № 2162�д "Про лікарські засоби"

(надає повний комплекс правового регулювання фар�

мацевтичного обслуговування: імплементація євро�

пейських принципів та стандартів у питаннях надання

дозволів на введення лікарських засобів на ринок Ук�

раїни та їх обіг, безкоштовний доступ громадян до не�

обхідних медикаментів належної якості, фінансова до�

ступність та контроль за рекламою медикаментів);

— Законопроект № 8250 "Про лікарське самовря�

дування" (врегульовує питання запровадження і функ�

ціонування в Україні професійного самоврядування

лікарів відповідно до європейської практики регулюван�

ня вільних професій);

— Законопроект № 4981 "Про загальнообов'язко�

ве державне соціальне медичне страхування" (інстру�

мент підвищення доступності і якості медичного обслу�

говування шляхом підвищення рівня фінансування га�

лузі за рахунок впровадження додаткового гарантова�

ного джерела фінансування);

— Законопроект № 5134�1 "Про внесення змін до

деяких законодавчих актів щодо оптимізації системи

центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у

сфері санітарного та епідемічного благополуччя насе�

лення" (відновлення зруйнованої попередніми "рефор�

мами" системи забезпечення санепідблагополуччя та

біобезпеки країни);

— Законопроект № 9377 "Про внесення змін до

Основ законодавства України про охорону здоров'я

(щодо управління змінами в охороні здоров'я)" (визна�

чає мету і цілі державної політики охорони здоров'я,

основний інструментарій управління змінами в охороні

здоров'я).

Плюралізм законодавчих ініціатив, з одного боку,

вражає та надає надію, а з іншого боку, зазначений нами

перелік законопроектів ще раз говорить нам про те, що

системи охорони здоров'я в Україні повністю розбалан�

сована, а впроваджувана сьогодні медична реформа

через не цілеспрямованість, не системність та неузгод�

женість змін породжує ще більший хаос і поглиблює,

на жаль, такі основні проблеми:

— колапс правового регулювання у сфері охорони

здоров'я;

— нерозуміння того, що ми маємо, що відбуваєть�

ся сьогодні і, що принесе реформа завтра та, як резуль�

тат, несприйняття медичної реформи населенням та

медичними працівниками;

— велика вартість медичних послуг та неможливість

оплачувати послуги;

— низька якість медичних послуг;

— швидка втрата кадрового потенціалу галузі у

кількісному вимірі та недосконалість інструментів,

підвищення кваліфікації тощо;

— проблема доступу до медичної допомоги пере�

дусім у сільський місцевості;

— брак фінансових ресурсів на розвиток медицини

і всієї сфери охорони здоров'я.

Враховуючи все вищезазначене, нам необхідно як�

найшвидше об'єднати сили медичної і правової науки,

науки державно�управлінських справ, експертного се�

редовища, громадських активістів навколо правильно

вибудованої структури національної системи охорони

здоров'я України, яка включатиме в себе розподіл на

ключові напрямки та поетапний план�графік дій щодо

реформування системи охорони здоров'я.

Так, сьогодні всі науковці, що працюють у сфері

медико�фармацевтичного права, приходять до виснов�

ку, що задля створення балансу необхідна системати�

зація усього масиву законодавства. Саме тому доціль�

но на рівні державно�управлінських процесів, усе зако�

нодавство у сфері охорони здоров'я концептуально

розподілити на три великі кластери в залежності від

групи правовідносин, що регулюються:

І. Законодавство в сфері охорони здоров'я, що га�

рантує та захищає права людини. У межах зазначеного

кластеру необхідно:

— за підтримки народних депутатів України всі стра�

тегічні законопроекти в сфері охорони здоров'я, що

гарантують та захищають права людини мають бути

доопрацьовані та прийняті, а на базі розробленої Кон�

цепції вдосконалення національної системи охорони

здоров'я України необхідно розпочати роботу над фун�

даментальним документом — законопроектом "Про

національну стратегію охорони здоров'я", розробка і

внесення якого витікає з законопроекту № 9377 "Про

внесення змін до Основ законодавства України про охо�

рону здоров'я (щодо управління змінами в охороні здо�

ров'я)". Такий Законопроект "Про національну страте�

гію охорони здоров'я" був би всеосяжним, і повністю

передбачив би комплекс змін в сфері охорони здоро�

в'я, що гарантує та захищає права людини.
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— законопроект № 2409а "Про засади державної

політики охорони здоров'я"пропонуємо замінити зако�

нопроектом № 9377 "Про внесення змін до Основ зако�

нодавства України про охорону здоров'я (щодо управ�

ління змінами в охороні здоров'я)" та законопроектом

"Про Національну стратегію охорони здоров'я". Вва�

жаємо, що саме в такому вигляді законопроект стане

інструментом управління змінами через обов'язковість

стратегування, планування і підзвітність у питаннях роз�

витку охорони здоров'я. Так, на думку Кістол А.А., ви�

щезазначене — це стійка передумова для забезпечен�

ня наступності державної політики охорони здоров'я, її

стійкості до суб'єктивних впливів і популізму через за�

провадження єдиного, універсального, комплексного

підходу, який базується на гуманітарних цінностях та

принципах [8, c. 31].

ІІ. Законодавство в сфері охорони здоров'я щодо

надання послуг. У межах другого кластеру пропонує�

мо:

— у законопроект № 7065 "Про організацію медич�

ного обслуговування населення в Україні" треба повер�

нути положення про спів оплату послуг (такий крок при�

зведе до детінізації економіки охорони здоров'я та

відкриє правове поле для обов'язкового і добровільно�

го медичного страхування, які були, на жаль, втрачені

через двобій з МОЗ і його законопроектом № 6327 "Про

державні фінансові гарантії надання медичних послуг

та лікарських засобів", за яким сьогодні здійснюється

реформа;

— закріплення прав людини у сфері охорони здо�

ров'я на рівні Конституції, нормативно�правова база

щодо функціонування національної системи охорони

здоров'я — основа для впорядкування суспільних відно�

син.

Саме тому законопроекти, направлені на зміну на�

самперед фінансування системи охорони здоров'я по�

требують узгодження зі ст. 49 Конституції України, у

іншому ж разі, будь�які зміни у системі охорони здоро�

в'я будуть під загрозою визнання їх такими, що "не

відповідають Конституції України". Саме тому необхід�

но звернутись до Конституційного Суду України задля

тлумачення ст. 49 Конституції України в контексті ст. 95

щодо міри безоплатності надання медичної допомоги

[8].

ІІІ. Законодавство в сфері охорони здоров'я, що

регулює інші супутні процеси (виробництво медичних,

фармацевтичних та інших, пов'язаних з медициною то�

варів). До третього кластеру варто віднести Законо�

проект № 2162�д "Про лікарські засоби" та інші.

Отже, ухвалення та прийняття згаданих законопро�

ектів — це лише перший крок державного управління

до реформування медичної галузі. Загалом Україні не�

обхідно обрати свій оптимальний варіант моделі систе�

ми охорони здоров'я для того, щоб досягнути резуль�

татів на рівні європейських країн. Для забезпечення

повної реалізації такої реформи потрібна велика та ко�

пітка робота, одним із завдань якої є створення трьох

потужних постулатів для розвитку законодавства у

сфері охорони здоров'я, сучасної моделі фінансування

системи охорони здоров'я європейського зразка. Така

модель повинна бути чітко врегульована досконалими

та ефективними законодавчими та нормативно�право�

вими актами, які регламентуватимуть комплексне пере�

творення системи охорони здоров'я в Україні.

У статуті головного міжнародного координаційно�

го органу з охорони здоров'я, яким є ВООЗ, зазначаєть�

ся, що володіння досяжним найвищим рівнем здоров'я

є одним із невід'ємних прав будь якої людини незалеж�

но від раси, релігії, політичних переконань, економіч�

ного та соціального становища. Уряди є відповідальни�

ми за здоров'я своїх народів, і ця відповідальність по�

требує проведення відповідних заходів соціального ха�

рактеру [9].

У визначенні ВООЗ в одну низку з традиційними

критеріями здоров'я — фізичним (соматичним) і душев�

ним (психічним) — поставлено також і спосіб життя,

якого людина дотримується через соціальні та еко�

номічні обставини. Борщ В.В. включає у спосіб життя

чотири категорії: економічну — рівень життя, соціаль�

ну — якість життя, соціально психологічну — стиль

життя й соціально економічну — уклад життя [11, с. 34].

Відповідно до вищевикладеного визначення ВООЗ,

проблему охорони здоров'я в Україні слід розглядати

як соціальну, тобто таку, що стосується всього суспіль�

ства, а не лише медичної галузі. Здоров'я громадян —

це дзеркало суспільства, і за охорону здоров'я повинні

відповідати всі, починаючи з найвищих органів влади і

закінчуючи особисто кожним громадянином.

Таким чином, охорона здоров'я — це система со�

ціальної безпеки держави, основною метою якої є бо�

ротьба за здоров'я громадян. З одного боку, це відпов�

ідальність щодо запобігання розвитку захворювань і

зміцнення здоров'я, формування здорового способу

життя. З іншого боку, це система, метою якої є надання

кваліфікованої медичної допомоги на основі визнаних

світових традицій та сучасних тенденцій, з використан�

ням останніх досягнень науки і техніки. Фактично в цьо�

му полягає основна сутність функціонування системи,

оскільки взяти на себе функції надання медичної допо�

моги та ліквідації хвороб як таких не можуть ні держа�

ва, ні громадяни, ні будь яка інша соціальна система або

галузь економіки.

Як бачимо, основу державного регулювання у сфері

охорони здоров'я формує Верховна Рада України че�

рез закріплення конституційних і законодавчих засад,

визначення її мети, завдань, напрямів, принципів і пріо�

ритетів, встановлення нормативів та обсягів бюджетно�

го фінансування, затвердження переліку комплексних і

цільових загальнодержавних програм охорони здоро�

в'я, тоді як державне управління здійснюється на рівні

виконавчої влади (зокрема, у сфері охорони здоро�

в'я — це Міністерство охорони здоров'я, державні

служби та ін.). У свою чергу, публічне адміністрування

відбувається на рівні закладів охорони здоров'я, медич�

них установ тощо.

Охорона здоров'я охоплює різні форми управлі�

нської діяльності, які здійснюють державні органи, і

тому поділяється на відповідні сфери (галузі), тобто

сукупність однорідних відносин, видів діяльності.

Ними можуть бути: санітарно�епідеміологічна сфера,

сфера надання медичної допомоги, економічна сфе�

ра охорони здоров'я, координуюча, організаційна,

сфера здійснення контролю охороною здоров'я

тощо.
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Горбатова Д.І. у своєму дослідженні пропонує фор�

ми державного управління у сфері охорони здоров'я

поділити на дві основні групи — зовнішні та внутрішні,

адже в цих формах відбивається зміст діяльності органів

виконавчої влади й органів місцевого самоврядування

з питань забезпечення охорони здоров'я [12, c. 168].

Зовнішні форми державного управління у сфері

охорони здоров'я спрямовані на взаємодію з держав�

ними органами, для забезпечення виконання покладе�

них на суб'єктів державного управління у сфері охоро�

ни здоров'я завдань і функцій. Наприклад, Національ�

на служба здоров'я України під час виконання покла�

дених на неї завдань взаємодіє в установленому поряд�

ку з іншими державними органами, допоміжними орга�

нами та службами, утвореними Президентом України,

тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими

допоміжними органами, утвореними Кабінетом Мініст�

рів України, органами місцевого самоврядування, об'єд�

наннями громадян, громадськими спілками, проф�

спілками й організаціями роботодавців, відповідними

органами іноземних держав і міжнародних організацій,

а також із підприємствами, установами й організаціями

[13].

Внутрішні форми державного управління у сфері

охорони здоров'я пов'язані з організацією внутрішньої

роботи суб'єктів державного управління у сфері охо�

рони здоров'я (розподілом службових обов'язків, ке�

рівництвом підрозділами нижчого рівня, проведенням

нарад) і матеріально�технічними операціями, які забез�

печують функціонування суб'єкта публічної адмініст�

рації (діловодством, матеріально�технічним забезпечен�

ням).

Виходячи із ситуації, що склалась у 2020 році, мо�

жемо говорити, що відбувається зміна механізмів управ�

ління у сфері охорони здоров'я і основними засадами

реформування державного управління у сфері охоро�

ни здоров'я у вказаному ключі мають бути децентралі�

зація. Остання повинна зводиться до надання регіонам

більших можливостей адміністративно�фінансового

характеру у сфері охорони здоров'я, й автономізації

лікарень, субсидіарності, партнерських відносин між

органами державної виконавчої влади та місцевого са�

моврядування.

Ми бачимо, що під впливом євроінтеграційних про�

цесів з'являються нові форми державного управління

та контролю за здійсненням реформи охорони здо�

ров'я. Для повноцінного оновлення форм державного

управління необхідно вирішити найбільші проблеми, які

постають у сфері охорони здоров'я: невідповідність

прийняття законодавчих актів та існування здебільшо�

го застарілих технологій і практик до впровадження

оновленої системи надання медичних послуг громадя�

нам через прозору систему контролю. Слід налагодити

злагоджену співпрацю медичної професійної спільно�

ти, громадськості та державних органів, аби уникнути

затягування реформи у сфері охорони здоров'я.

ВИСНОВКИ
Отже, з проведеного нами дослідження вбачаєть�

ся, що державне управління сферою охорони здоров'я

є рушійною силою для соціальної складової держави, є

її основною складовою, оскільки вирішує найважливі�

ше питання — питання збереження життя та здоров'я

людини.

Так, галузь охорони здоров'я є ключовим елемен�

том соціальної сфери та представляє особливий інте�

рес для забезпечення економічної безпеки країни як

визначальний чинник якості життя та людського капіта�

лу. Держава має визнати науково обгрунтовану концеп�

цію сталого розвитку національної сфери охорони здо�

ров'я як пріоритетної, на рівні з розвитком економіч�

ної, політичної та воєнної потужності України. Йдеться

про активізацію державного сприяння економічному

динамічному розвитку всіх господарчих суб'єктів галузі

та створення сприятливого конкурентного середовища

у галузі охорони здоров'я. Проте ключовим заходом

щодо поліпшення якості національної системи охорони

здоров'я є збільшення обсягів фінансування цієї сфери.

Як бачимо, у системі національної безпеки соціаль�

на безпека займає рівноправне і рівнозначне місце по�

ряд з іншими її компонентами. Соціальна безпека грун�

тується на таких основних складових, як соціальна без�

пека: індивідів, суспільства і держави. Складовою час�

тиною національної безпеки є соціальна безпека, що

являє собою стан захищеності особи, соціальної групи,

спільності від загроз порушення їх життєво важливих

інтересів, прав, свобод. Інструментом забезпечення со�

ціальної безпеки суспільства є соціальна політика дер�

жави.

Мірилом соціальної безпеки є індивід і можливість

його достойного існування, вільного розвитку і забез�

печення його ієрархічних потреб, як умови такого роз�

витку, а соціальна політика є засобом досягнення на�

мічених цілей: затвердження образу, якості й гідного

рівня життя; досягнення соціальної рівноваги в

суспільстві; гармонізація суспільних відносин як один

із способів зміцнення політичної стабільності держави

і забезпечення його безпеки.

Отже, стан державного управління системою охо�

рони здоров'я можна поліпшити лише на основі комп�

лексного підходу, у тому числі шляхом розв'язання еко�

логічних, економічних, фінансових та політичних про�

блем, притаманних Україні. На нашу думку, практична

реалізація запропонованих механізмів державного

управління діяльності сприятиме, з одного боку, роз�

витку соціальної політики в Україні, а з іншого — доз�

волить більш ефективно долати загрози, які виникають

у сфері гарантування соціальної безпеки українського

суспільства.

Подальша трансформація регіонального управлін�

ня полягає у винайдені оптимальних пропорцій загаль�

нодержавного, регіонального та місцевого рівнів управ�

ління. Має зберегтися тенденція поглиблення процесу

децентралізації управління, що передбачає передачу

більшості управлінських функцій від держави середнім

і нижнім рівням управління в регіони, формування ре�

гіональної відтворювальної моделі розвитку в рамках

переважно самостійного вирішення всіх нагальних про�

блем регіону.

Література:

1. Монтескье Ш. О духе законов. Электронная биб�

лиотека. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/

Monteskye_O%20dukhe.pdf



Інвестиції: практика та досвід № 5/2021116

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

2. Про національну безпеку України: Закон Украї�

ни від 21.02.2018 № 2469�VIII. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/ show/2469�19

3. Конституція України. Документ 254к/96�ВР.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96�

вр#Text

4. Філософський словник соціальних термінів. Х.:

Р.И.Ф., 2015. 672 с.

5. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і

культурні права. Документ 995�042. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text

6. Угода про асоціацію між Україною з однієї сто�

рони, та Європейським Союзом, Європейським співто�

вариством з атомної енергії і їхніми державами�члена�

ми, з іншої сторони. Документ № 984�011. URL: https:/

/zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

7. Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г., Панькова О.В.

Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні.

Львівський регіональний інститут державного управлі�

ння НАДУ; НАН України, Інститут економіки промисло�

вості. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

8. Кістол А.А. Соціальна система як об'єкт безпе�

ки. Управління фінансово�економічною безпекою. 2015.

Вип. 1. С. 75—78.

9. Лазоришинець В.В., Слабкий Г.О., Ярош Н.П.,

Чепелевська Л.А., Шевченко М.В., Кутуза А.С., Цібо�

ровський О.М., Істомин С.В., Кондратюк Н.Ю., Кучерен�

ко Н.Т., Тяпкін Г.М. Державне управління охороною

здоров'я в Україні. К. 2014. 312 с.

10. Криштанович М.Ф. Механізм державного управ�

ління діяльністю інституцій у сфері забезпечення со�

ціальної безпеки суспільства. Інститут та структура дер�

жавного управління. С. 225—229. URL: http://

repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6955/

1/30.pdf

11. Борщ В.В. Система охорони здоров'я як струк�

турний елемент національної безпеки України. Націо�

нальний вісник Ужгородського національного універси�

тету. 2019. Вип. 23. С. 19—22.

12. Горбатова Д.І. Форми державного управління

у сфері охорони здоров'я. Право і суспільство. 2019.

Вип. 4. С. 166—173.

13. Про утворення Національної служби здоров'я

України: Постанова Кабінету Міністрів України від

27 грудня 2017 р. № 1101. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/ show/1101�2017�п

References:

1. S. Montesquieu, About the spirit of laws. Electronic

library. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Mon�

teskye_O%20dukhe.pdf

2. On the national security of Ukraine: Law of Ukraine

of 21.02.2018 № 2469�VIII. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/ show / 2469�19.

3. The Constitution of Ukraine. Document 254k / 96�

BP. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

254к/96�вр#Text

4. Philosophical dictionary of social terms. H .: R.I.F.,

2015. 672 p.

5. International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights. Document 995�042. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text

6. Association Agreement between Ukraine, of the

one part, and the European Union, the European Atomic

Energy Community and their Member States, of the other

part. Document № 984�011. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/984_011#Text

7. OF Novikova, O.G. Sidorchuk, O.V. Pankova. Status

and prospects of social security in Ukraine. Lviv Regional

Institute of Public Administration of NAPA; NAS of

Ukraine, Institute of Industrial Economics. Lviv: LRIDU

NADU, 2018. 184 p.

8. Kistol, A.A. Social system as an object of security.

Financial and economic security management. 2015. Vip.

1. pp. 75—78.

9. Lazoryshynets, V.V. Slabky, G.O. Yarosh, N.P.

Chepelevskaya, L.A. Shevchenko, M.V. Kutuza, A.S.

Tsiborovsky, O.M. Istomin, S.V. Kondratyuk, N.Yu.

Kucherenko, N.T. Tyapkin, G.M. State Department of

Health in Ukraine. K. 2014. 312 p.

10. Kryshtanovych M.F. The mechanism of state

management of institutions in the field of social security.

Institute and structure of public administration. Pp. 225—

229. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/

123456789/6955/1/30.pdf

11. Borsch, V.V. Health care system as a structural

element of national security of Ukraine. National Bulletin

of Uzhhorod National University. 2019. Vip. 23. pp. 19—

22.

12. Gorbatova, D.I. Forms of public administration in

the field of health care. Law and society. 2019. Vip. 4. pp.

166—173.

13. On the establishment of the National Health Service

of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of

Ukraine of December 27, 2017 № 1101. URL: https://

zakon.rada.gov.ua/laws/ show / 1101�2017�n

Стаття надійшла до редакції 01.03.2021 р.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


