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Сфера наукових інтересів та наукової роботи
Дослідження стану і перспектив реалізації соціальної політики, зокрема сфери охорони
здоров’я, визначення шляхів її оптимізації і удосконалення на основі аналізу вітчизняних
та іноземних моделей; обов’язкове соціальне медичне страхування; кадрова політика в
сфері охорони здоров’я; державна політика щодо забезпечення медичних послуг
пацієнтам; державна політика щодо забезпечення медичної допомоги людям похилого
віку; державне управління змінами в сфері охорони здоров’я; стратегічне планування в
сфері охорони здоров’я; корупція в сфері охорони здоров’я та державна політика щодо
протидії корупції; дослідження думки медичних працівників та пацієнтів щодо
подальшого розвитку вітчизняної сфери охорони здоров’я; інфраструктура здоров’я.

ДОСВІД РОБОТИ
2012 –
дотепер

Національна академія державного управління при Президентові
України
доцент кафедри управління охороною суспільного здоров’я










Підготовка матеріалів (в частині, що стосується медицини та сфери
охорони здоров’я) для щорічного Послання Президента України до
Верховної Ради України та позачергового послання з питань
національної безпеки України;
Підготовка матеріалів для участі в Колегії МОЗ України;
Організація та проведення круглих столів, конференцій кафедри;
Викладання фахових дисциплін магістрантам, що навчаються за
фахом «Державне управління»:

«Державна політика з охорони здоров’я»,

«Державне управління охороною громадського
здоров’я»,

«Економіка охорони здоров’я»,

«Аналіз сфер політичної діяльності актуальних
європейських та українських політик».
Проведення наукових досліджень стану і перспектив розвитку
громадського здоров’я;
Проведення наукових досліджень державної політики формування
здорового способу життя населення України;
Формування науковообгрунтованих рекомендацій для органів
виконавчої влади (центральних та регіональних);





Розробка науковообгрунтованих методичних рекомендацій щодо
державного управління кадрового забезпечення сфери охорони
здоров’я України в сучасних умовах політичної нестабільності,
економічної кризи, соціальних змін, глобального демографічного
постаріння;
Дослідження стану розвитку інфраструктури здоров’я в Україні.

асистент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної
допомоги




2014

UNAIDS


2014 –
дотепер

Підготовка методичних рекомендацій з предметів, які вакладаю на
кафедрі;
Участь в засіданнях робочих групп з розробки медико-технологічної
документації
Викладання фахових дисциплін курсантам, що проходять
спеціалізацію за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»:

«Захорювання сечовивідної системи»,

«Захворювання шлунково-кишкового тракту»,

«Хвороби печінки»,

«Хвороби підшлункової залози»;

«Здоровий спосіб життя»;

Coordinator of the Task Force on development of the methodology of the
study “Optimal models for targeted and cost-effective medical and social
services in the field of HIV/AIDS, TB and other socially dangerous
diseases”

Всеукраїнська благодійна організація «Глобальна синергія»


Відповідальна за роботу щодо захисту прав на здоров’я:
 розробка та проведення тренінгів з питань: «Надання
медичної допомоги на принципах доказової медицини»,
«Локальний протокол медичної допомоги: алгоритм розробки
на рівні закладу охорони здоров’я»

2014

Рада національної безпеки і оборони України
стажування на посаді державного експерта


Розробка пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про
основи національної безпеки України» та до Стратегії національної
безпеки України з метою актуалізації загроз національній безпеці
України та відповідно основних напрямів державної політики з
питань національної безпеки (в частині, що стосується питань
охорони здоров’я населення, як чинника національної безпеки

України)
2013 - 2014

Міністерство Охорони Здоровя України
радник МОЗ України з питань державної політики у сфері охорони
здоров’я









2013

Підготовка матеріалів та текстів промов для Міністра охорони
здоров’я щодо державної політики з охорони здоров’я в Україні;
Аналіз державної політики в сфері охорони здоров’я, реформування
вітчизняної сфери охорони здоров’я, ризиків, що виникають в ході
реформування вітчизняної сфери охорони здоров’я та вироблення
рекомендацій щодо їх усунення;
Формування пропозицій до Національного плану дій у питаннях
охорони здоров’я (щорічно);
Аналіз законодавчої бази, що регламентує діяльність сфери охорони
здоров’я в Україні;
Участь в розробці Загальнодержавної цільової соціальної програми
протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 – 2016 роки,
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛінфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, Концепції Державної цільової
соціальної програми «Цукровий діабет» на період до 2018 року та
інших;
Участь в розробці медико-технологічних документів (клінічних
протоколів та медичних стандартів) зі стандартизації медичної
допомоги тощо.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Науководослідний економічний інститут
консультант, експерт з питань реформування системи Охорони
Здоров'я


Підготовка науково-дослідної роботи «Розроблення економічної
моделі визначення обґрунтованого розміру єдиного соціального
внеску та економічних передумов запровадження системи
загальнообов'язкового державного соціального медичного
страхування в Україні» (розділи №6, №7, №8)
 Проведення консультативної роботи щодо питань
фінансування охорони здоров’я в Україні;
 Проведення аналізу проблем запровадження обов’язкового
медичного страхування в Україні;
 Проведення консультацій щодо ризиків, що можуть
виникнути у ході впровадження обов’язкового медичного
страхування в Україні;
 Проведення консультацій щодо питань добровільного
медичного страхування в Україні.

2013

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
консультант






2013

ПРООН
консультант, експерт з питань управління в сфері Охорони Здоров'я


2010 – 2013

Надання консалтингових послуг з питань реформування системи
Охорони Здоров’я в Україні
Проведення аналізу проектів нормативно-правових документів:
 Проект Закону України «Про загальнообов‘язкове державне
соціальне медичне страхування»,
 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про
внесення змін до наказу МОЗ України від 14.03.2011 № 142
"Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони
здоров'я",
 Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про
затвердження змін до наказу Міністерства охорони здоров'я
України від 10 лютого 2011 року № 80",
Участь в формуванні пропозицій Всеукраїнської мережі ЛЖВ щодо
проектів зазначених нормативно-правових документів;
Розробка анкет для проведення соціологічних опитувань серед
пацієнтів та сімейних лікарів щодо місця медичних послуг для ЛЖВ
в реформованій медичній галузі.

Підготовка Національної доповіді «Цілі розвитку тисячоліття.
Україна - 2013» (Цілі № 4 та №5)
 Проведення аналізу ситуації з материнською та малюковою
смертністю в Україні (статистичні дані, нормативно-правова
база та ін.)
 Формувала пропозиції щодо покращення ситуації з
зазначених проблем.

Національний інститут стратегічних досліджень, відділ соціальної
політики
старший консультант сектору управління соціальними ризиками









Дослідження стану і перспектив реалізації соціальної політики в
Україні;
Визначення шляхів оптимізації і удосконалення соціальної політики
на основі аналізу вітчизняних та іноземних моделей;
Аналіз розвитку сфери охорони здоров’я та визначення
можливостей адаптації світового досвіду в розвитку вітчизняної
охорони здоров’я;
Аналіз реалізації реформування сфери охорони здоров’я в Україні;
Розробка пропозицій щодо формування та реалізації державної
соціальної політики (зокрема у питаннях охорони здоров’я);
Підготовка аналітичних матеріалів та рекомендацій для подання їх
Президентові України та опублікування в науковій пресі;
Аналітичне забезпечення діяльності апарату Президента України та
інших органів державної влади;
Підготовка та проведення комунікативних заходів з обговорення
питань соціальної політики в Україні.

2009 – 2010

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень Міністерства
охорони здоров’я України», відділ соціально-гігієнічних досліджень
науковий співробітник відділення медичної статистики






Дослідження стану і перспектив розвитку вітчизняної системи
охорони здоров’я;
Підготовка аналітичних матеріалів та рекомендацій для
Міністерства охорони здоров’я України;
Аналітичне забезпечення діяльності МОЗ України,
Аналіз статистичної бази діяльності вітчизняної сфери охорони
здоров’я,
Дослідження регіональної політики з охорони здоров’я.

1998 - 2005 Київська обласна клінічна лікарня
Український центр спортивної медицини
Поліклініка №1 для дорослих
Клінічна лікарня №3 Територіального медичного об’єднання
Дніпровського району
Лікар-терапевт
Лікувальна практика.
ОСВІТА
2012 - 2015

Національна академія державного управління при Президентові
України
Докторантура - Державне управління

2006 - 2009

Національна академія державного управління при Президентові
України
Аспірантура - Державне управління

2003 - 2005

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Клінічна ординатура – Терапія

1992 - 1998

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Лікувальна справа - Лікарська справа

Інші професійні навички
Українська, Російська – вільно (рідні), Англійська – середній рівень
Компьютер – просунутий користувач
ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ
1.
2.
3.
4.
5.

Розвиток інтелектуального та кадрового менеджменту в державному управлінні охороною здоров’я
(співавт.), 2006
Особливості підготовки кадрового ресурсу в державному управлінні охороною здоров’я (співавт.),
2006
Удосконалення системи підготовки державних службовців у галузі охорони здоров’я (співавт.), 2006
Корупція як перешкода ефективному державному регулюванню сфери охорони здоров’я, 2007
Корупція в сфері охорони здоров’я – стан проблеми в світі (за даними доповіді організації

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

Transparency International), 2007
Корупція як перешкода ефективному державному регулюванню сфери охорони здоров’я (співавт.),
2007
Основні причини корупції в сфері охорони здоров’я та методи її дослідження, 2008
Реформування системи охорони здоров’я, як один з механізмів протидії корупції, 2008
Удосконалення організаційно-правових засад місцевого самоврядування в галузі охорони здоров’я
(співавт.), 2008
Повзуча приватизація, як один із проявів корупції в сфері охорони здоров’я, 2008
Механізми протидії корупції в сфері охорони здоров’я, 2008
Основні причини корупції в сфері охорони здоров’я, 2009
Впровадження бізнес-інкубаторів, як один із шляхів профілактики корупції в сфері охорони здоров’я
(співавт.), 2009
Механізми протидії корупції у сфері охорони здоров’я – міжнародний досвід, 2009
Регулювання підприємницької діяльності в сфері охорони здоров’я, як один із шляхів протидії
корупції, 2009
Розвиток державно-управлінських механізмів протидії виникненню корупції у сфері охорони
здоров’я в Україні. Автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02.- К., 2010
Запобігання та протидія корупції (співавт.), 2010
Характеристика стану здоров’я населення працездатного віку (співавт.), 2010
Аналітичний огляд регіональних особливостей стану здоров’я населення та санітарно-епідемічної
ситуації в Херсонській області (співавт.), 2010
Міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації”. 2009 (співавт.), 2010
Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів
охорони здоров’я України за попередніми даними моніторингу, 2009 рік (співавт.), 2010Побудова
української моделі охорони здоров’я в умовах ринкової економіки
Державна політика щодо реформуванням системи охорони здоров’я як шлях до збереження та
зміцнення здоров’я населення України (співавт.), 2011
Державна політика щодо реформуванням системи охорони здоров’я як шлях до збереження та
зміцнення здоров’я населення, 2011
Побудова української моделі охорони здоров’я в умовах ринкової економіки, 2011.
Сіромаха С.О., Прохоренко О.А., Авраменко Т.П., Коваль О.М. Аналіз міжнародно-правових
стандартів та моделей систем охорони здоров’я / О. С. Сіромаха, О. А. Прохоренко, Т. П. Авраменко,
О. М. Коваль // Управління сучасним містом : щомісячний наук.-практ. журнал. – К., 2011. - № 1-4/112 (41-44). – С. 59 – 66.
Щодо пріоритетних напрямів вдосконалення вітчизняної сфери охорони здоров’я". Аналітична
записка, 2011 http://www.niss.gov.ua/articles/717/
Впровадження медичного страхування в контексті реформування системи охорони здоров’я в
Україні, 2012
Реформування сфери охорони здоров’я в Україні: організаційне, нормативно-правове та фінансовоекономічне забезпечення. Аналітична доповідь, 2012 http://www.niss.gov.ua/articles/480
Напрями удосконалення сфери охорони здоров'я в умовах постаріння населення України.
Аналітична записка, 2012 http://www.niss.gov.ua/articles/934
Щодо кадрової політики у реформуванні вітчизняної сфери охорони здоров'я. Аналітична записка,
2012 http://www.niss.gov.ua/articles/808
Авраменко Т. П. Кадрова політика у реформуванні сфери охорони здоров’я : аналіт. доп.
[Електронний ресурс] / Т. П. Авраменко . – К.: НІСД, 2012. – 35 с. − Режим доступу :
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/health-a1e6b.pdf.
Щодо поточного стану та подальших напрямів реформи фінансування та управління системи
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