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Анотація 

українською: Об'єкт дослідження ‒ є процес управління фінансовими ресурсами 

Відділу 
 охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської 

ради. 

 

Метою роботи є дослідження стану управління фінансовими ресурсами системи 

охорони здоров’я  

 

та дослідження перспектив його розвитку на регіональному та місцевому рівні на прикладі 

Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. 

Методи дослідження – теоретичну і методологічну основу дослідження становлять 

загальні положення економічної теорії, 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань державного управління охороною 

здоров’я. 

англійською: 

The Object of Investigation ‒ is the process of managing the financial 

resources of the Department of Health and Medical Support of Ternopil City 

Council. 

 

  

The Aim of the Work is a study of the state of management of financial resources of the 

health care system and a study of prospects for its development at the regional and local levels on 

the example of the Department of Health and Medical Care of Ternopil City Council. 

 

Research methods ‒ The theoretical and methodological basis of the study are the 

general provisions of economic theory, scientific works of domestic and foreign scientists on 

public health management. 
 


