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ПЕРЕДМОВА 

 

Факторами підвищення економічної ефективності медичної галузі є технічний і 

організаційний розвиток, зовнішньоекономічні, соціальні і природні умови господарської 

діяльності. Удосконалення системи медичної допомоги, організації її господарської 

діяльності передбачає комплекс заходів щодо її раціоналізації, що охоплює науково-

технічний прогрес та науково-технічний рівень надання медичних послуг населенню, 

структуру самої системи і рівень організації виробництва медичних послуг і праці у 

закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), господарський механізм і рівень організаційного 

забезпечення фінансового менеджменту.  

До сфери управлінської діяльності входять управління зовнішніми та внутішніми 

економічними зв’язками, соціальним розвитком трудових колективів і використанням 

людського чинника у виробництві медичних послуг, а також фінансової діяльності та 

раціонального використання фінансових ресурсів закладів охорони здоров’я та всієї 

медичної галузі. 

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту включає сукупність 

внутрішніх структурних служб ЗОЗ, пов’язаних з розробкою і реалізацією управлінських 

рішень щодо окремих напрямків його фінансової діяльності. Система фінансового 

менеджменту є складовою частиною загальної системи управління ЗОЗ, тому його 

організаційне забезпечення повинно відповідати загальній організаційній структурі 

управління. 

Усе вищезазначене посилює вимоги до підготовки медичних фахівців і керівників 

які здатні якісно виконувати завдання зі збереження, зміцнення, профілактики здоров’я. 

Метою семінарських занять є надання здобувачам вищої освіти сучасних знань у 

економічної політики і фінансовому менеджменту в публічному управлінні, акцентуючи 

на визначенні особливостей у медичній галузі та розвинути дослідницькі навики в 

предметній області високого рівня за рахунок їх глибокого розуміння.  

Основними результатами вивчення семінарських занять є  

Знання і розуміння теоретичних та прикладних засад вироблення та аналізу 

публічної політики та технологій прийняття управлінських рішень у сфері охорони 

здоров’я. 

Знання і розуміння основних засад національної безпеки, нормативних документів 

з питань реформування галузі ОЗ для розв’язання складних практичних задач. 

Уміти творчо застосовувати моделі управління та адміністрування, виявляючи 

наполегливість у досягненні мети, відповідальність за якість медичного обслуговування і 

розвиток персоналу закладу ОЗ. 

Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях. 

Методичні рекомендації з семінарських занять мають певну структуру. Кожна тема 

починається з питань які перевіряють теоретичні знання здобувачів вищої освіти, які 

повинні при підготовці до занять вивчити відповідний теоретичний матеріал по 

конспекту лекцій і рекомендованій літературі. Далі формулюються цілі для конкретної 

теми, що відбивають вміння котрі необхідно придбати та забезпечують керування 

позааудиторною підготовкою студентів до семінарських занять. Теоретичні питання до 

тем допоможуть опанувати зміст, без знання яких неможливо виконати цільові види 

діяльності. У списках літератури та інших матеріалів, що додаються, указані джерела для 

вивчення конкретних тем.  
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Інформаційний обсяг - на вивчення дисципліни відводиться 180 годин 6 кредитів 

ЄКТС. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ (модулі 1та 2) 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Семінар-колоквіум. Громадянське суспільство як об’єкт публічного 

управління. Особливості формування громадянського суспільства в 

Україні.  

4 

2 

Організація та координація у публічному управлінні. Організаційна 

структура та її різновиди. Контроль у публічному управлінні. Види 

контролю та його призначення. Українська модель публічного управління 

та адміністрування. 

4 

3 

Семінар-колоквіум. Проблеми інтеграції та реінтеграції економіки 

України з ключовими економіками світу. Публічне управління в сфері 

економіки у світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Витоки 

концепції сталого (збалансованого) розвитку.  

4 

4 

Регулююча і контролююча функція держави у підготовці фахівців. 

Ліцензування, акредитація лікувальних закладів. Охорона здоров’я як 

складова соціальної та гуманітарної політики держави. Особливості 

державного управління в галузі охорони здоров’я. 

4 

Всього 16 

 
КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Для визначення рівня успішності виконання завдань на семінарських заняттях 

студентів використовується система комплексної діагностики знань, орієнтована на 

стимулювання систематичної роботи. Запровадження системи передбачає підвищення 

зацікавленості студентів у вивченні навчального матеріалу, дає можливість об’єктивно 

оцінити їх знання.  

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення кожного 

модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки 

за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з використанням 

прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для відповідної 

дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою 

для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності 

(усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль 
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тощо). Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. Перерахунок у 

бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем. 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного 

їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить 

від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10 балів. Вони додаються до суми балів, 

набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. В жодному разі 

загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

ТЕМА 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. 

Семінар-колоквіум 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Метою семінару-колоквіуму є формування у здобувачів вищої освіти навичок 

аналізу теоретичних проблем на основі самостійного вивчення навчальної та наукової 

літератури.  

Проблема становлення консолідованої демократії, демократичні детермінанти 

трансформації українського суспільства, розбудова правової держави вимагають 

розуміння складних механізмів взаємодії суб’єктів публічної політики. Суспільство – є 

складною динамічною соціальною системою, що включає в себе підсистеми, які, 

функціонуючи як окремі системи та  вступаючи  у відносини з іншими підсистемами, 

утворюють функціональні мережі з великою кількістю зв’язків.  

Ефективність функціонування складних систем обумовлюється наявними діючими 

механізмами структурного, організаційного, функціонального, нормативно-правого,  

інформаційного,  культурного та мотиваційного порядку, які в сукупності утворюють 

модель  суспільного управління. Головна  мета  будь-якого управління чи  то  у приватній, 

чи то у публічній сфері полягає у досягненні максимальної ефективності та 

результативності з мінімальними витратами ресурсів, часу та зусиль.  

Відмінність і мета  публічного управління – спрямовувати управлінську діяльність 

на якість життя громадян окремої адміністративно-територіальної одиниці чи держави в 

цілому, намагаючись  при  цьому найбільш раціонально використати інфраструктуру та 

інші наявні ресурси для надання публічних благ та задоволення суспільних інтересів. 

Суспільні інтереси у всьому їх розмаїтті, таким чином, виступають ключовим 

елементом, відправним пунктом у процесі демократичного державотворення. Простором, 

в якому взаємодіють  і реалізуються суспільні  інтереси є громадянське суспільство. 

Вступаючи у взаємодію з державою в демократичному суспільстві  з ринковою 

економікою, вони здатні утворити модель управління соціальним організмом, яку можна 

визначити як державно-громадське управління, або публічне управління. 

Загальна мета - засвоїти теоретичні та прикладні засади вироблення та аналізу 

публічної політики та технологій прийняття управлінських рішень у сфері охорони 

здоров’я..  
  

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні теоретичні підходи до 

публічного управління та громадського 

суспільства 

Визначати поняття публічне управління, 

громадське суспільство 
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Виділити основні форми і способи при 

формуванні громадянського суспільства в 

Україні 

Визначати основні форми і способи формування 

громадського суспільства у публічному 

управлінні 

Розпізнавати види публічного управління 

при різноманітних підходах у формуванні 

громадського суспільства 

Визначати види публічного управління при 

різноманітних підходах у формуванні 

громадського суспільства, своє ставлення до них 

 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

 

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 
1. Яким  органом  влади  в  Україні є Верховна Рада України? 
 А єдиним органом законодавчої влади в Україні 
 В вищим  органом  законодавчої  влади  в Україні 
 С найвищим  органом  публічної  влади  в Україні 
 D єдиним органом установчої влади в Україні 

2. Хто може бути народним депутатом України? 
 А громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти  років, має 

право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років 
 В громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, 

має право голосу і проживає в Україні протягом останніх десяти років 
 С громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, 

має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років 
 D кожна людина, яка законно перебуває на території України і на день  

виборів досягла двадцяти одного року, має право голосу і проживає  в 

Україні  протягом останніх трьох років 
3. Як обирається конституційний склад Верховної Ради України? 
 А на загальних демократичних  виборах шляхом таємного голосування 

строком на п’ять років 
 В народом – єдиним джерелом влади у державі шляхом таємного 

голосування строком на п’ять років 
 С на основі міжнародних стандартів організації та проведення виборів 

шляхом таємного  голосування строком на п’ять років 
 D на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на п’ять років 
4. Що мало найбільший гальмівний вплив на розвиток громадянських потенцій 

суспільства? 
 А Локалізована система суспільних зв’язків 
 В Вільна особистість 
 С Відсутність суспільних зв’язків 
 D Відносини особистої залежності 

5. Процес інституалізації громадянського суспільства в країнах ЦСЄ розпочався за 

довго до: 
 А «Помаранчевих революцій» 
 В «Буржуазних революцій» 
 С «Оксамитових революцій» 
 D «Жовтневих революцій» 

6. Під впливом розвитку яких відносин формувалися інститути громадянського 

суспільства у країнах розвиненої демократії? 
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 А Капіталістичних відносин 
 В Регіональних відносин 
 С Соціально-демократичних відносин 
 D Постсоціалістичних відносин 

7. Сфера дії Закону України «Про громадські об’єднання» поширюється на: 
 А суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення громадських об’єднань в Україні 
 В на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 

припинення: політичних партій;  релігійних організацій 
 С асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань 
 D непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів 

державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування 

 Е саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 

самоврядування і непідприємницьких товариств (які не є громадськими 

об’єднаннями), утворених на підставі інших законів 

8. Громадянство – це: 

 А належність особи до певної держави 

 В постійний політико-правовий зв’язок держави з особою 

 С сукупність прав та обов’язків мешканця певної території 

 D державно-правова категорія, що розкриває взаємозв’язок влади та 

підвладних 
9. Про що свідчить водночас високий рівень взаємодії суспільства та еліти? 
 А Про необхідність суспільної свідомості 
 В Про якість суспільної свідомості 
 С Про занепад суспільної свідомості 
 D Про підвищення суспільної свідомості 

10. Добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, 

пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної діяльності-це... 
 А Професійна спілка 
 В Громадська організація 
 С Політична партія 
 D Релігійна організації 

 

Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

2. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

3. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 
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національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності 

Реферативні виступи 

1. Механізми публічного управління та адміністрування. 

2. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. 

3. Особливості формування громадянського суспільства в Україні. 

4. Роль місцевої державної адміністрації, місцевого самоврядування у організації 

медичної допомоги населенню. 

5. Вплив Міністерства охорони здоров’я на громадське суспільство  

6. Актуальні проблеми конституційно-правової відповідальності в місцевому 

самоврядуванні. 

7. Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади у 

частині виконання делегованих повноважень. 

8. Компетенція та функції місцевих рад та їхніх виконавчих органів. 

9. Повноваження посадових осіб місцевого самоврядування. 

10. Повноваження районних та обласних рад, а також органів самоорганізації 

населення. 

Питання для обговорення 

1. Вкажіть специфічні риси публічної влади та публічного управління по 

відношенню до охорони здоров’я. 

2. Охарактеризуйте основні принципи публічного управління в громадському 

суспільстві. 

3. Дайте характеристику спеціалізованим принципам публічного управління та 

адміністрування в медичній галузі. 

4. Розкрийте особливості механізмів публічного управління в охороні здоров’я 

України. 

5. Основні завдання Кабінету Міністрів України в публічному управління та 

громадському суспільстві. 

6. Вкажіть гарантії, що забезпечують організаційну самостійність органів 

місцевого самоврядування. 

7. Делеговані повноваження органів самоорганізації міст Донецького регіону. 
 

Джерела інформації 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 
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3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КООРДИНАЦІЯ У ПУБЛІЧНОМУ 

УПРАВЛІННІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ЇЇ РІЗНОВИДИ. КОНТРОЛЬ У 

ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ. ВИДИ КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Управлінська діяльність – сукупність вироблених історичним досвідом, науковим 

пізнанням і талантом людей навичок, умінь, способів, засобів, доцільних вчинків і дій 

людини у сфері управління 

Управлінська діяльність вирізняється інтелектуальним характером, що 

виражається в її спрямованості на вироблення, прийняття та практичну реалізацію 

управлінських рішень, покликаних змінювати в бажаному напрямі стан і розвиток 

суспільних процесів, свідомість, поведінку та діяльність людей. Вона має бути здатною 

відображати соціальну дійсність і все, що відбувається в ній, розкривати наявні в ній 

ресурси, засоби і резерви, знаходити оптимальні способи її вдосконалення та переведення 

на новий рівень. 

Ефективність управління – це результат, співставлений із затратами найбільшого 

досягнення (вони включають не лише прямі витрати на систему управління, а й витрати 

на реалізацію управлінських рішень). 

Критерії ефективності являють собою ознаки, сторони, прояви управління, 

аналізуючи які можна визначати рівень і якість управління, його відповідність потребам 

і інтересам суспільства. Виходячи з соціальної спрямованості цілей державного 

управління визначальною для його оцінки є соціальна ефективність. Соціальна 

ефективність державного управління розкриває результати функціонування системи, 

тобто сукупності суб`єкта і керованих об`єктів державного управління, носить 

комплексний характер. 

Загальна мета - засвоїти підходи до організації та координації у публічному 

управлінні, української моделі публічного управління та адміністрування. 
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Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні підходи до управлінської 

діяльності  

Визначати поняття управлінська діяльність, 

організація і контроль 

Виділити основну організаційну структуру, 

її різновиди та сучасну модель публічного 

управління 

Визначати етапи організаційної структури, її 

різновиди та сучасні моделі публічного 

управління в країні 

Розпізнавати види контролю у публічному 

управлінні, його призначення 

Розробляти види контролю у публічному 

управлінні за його призначенням 
 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

 

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

1. Що відносять до атрибутів громадянського суспільства? 

 А Наявність публічного простору, засобів і центрів комунікації 

 В Незахищеність прав конституцією та законами 

 С Залежність від держави 

 D Не зорієнтованість на громадянські інтереси та публічну політичну 

діяльність 

2. Прикладом інституцій громадянського суспільства є: 

 А Медичний заклад 

 В Клуби за інтересами 

 С Міліція 

 D Районна влада 

3. Прикладом інституцій громадянського суспільства є: 

 А Бюджетна організація 

 В Прокуратура 

 С Міська рада 

 D Профспілка 

4. Як називається система інститутів поза межами державних та комерційних, яка 

забезпечує самоорганізацію та розвиток населення? 

 А Громадянське суспільство 

 В Комунікативність 

 С Комунікація 

 D Стратифікація 

5. Консультативно-дорадчий орган, утворений для налагодження постійного і 

конструктивного діалогу між Президентом України та політичними силами, 

представленими у Верховній Раді України - це... 

 А Верховний Суд 

 В Кабінет Міністрів 

 С Політична рада 

 D Конституційний Суд 

6. Охарактеризуйте поняття “меценатство” 

 А Надання допомоги талановитій творчій молоді 

 В Добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша 

підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги 

 С Недержавна організація, головною метою якої є благодійна діяльність в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб 
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 D Добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб 

набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної 

допомоги 

7. До трьох основних рис державної управлінської діяльності не належить: 

 А юридична заданість 

 В ідеологічне підґрунтя 

 С чіткість дій 

 D виразність 

8. Форми управлінської діяльності, що є зайвими: 

 А правові 

 В політичні 

 С організаційні 

 D організаційно-правові 

9. За характером цілей управлінські рішення можуть бути: (Знайдіть хибну 

відповідь) 

 А стратегічні 

 В тактичні 

 С вимушені 

 D оперативні 

10. Етап застосування системного підходу до підготовки та реалізації  

управлінського  рішення  у  наведеному переліку, що є зайвим: 

 А розгляд керованого об’єкта як системи 

 В віднесення  розглядуваної  проблеми  до  компетенції  окремого рівня 

управління 

 С локалізація ситуації в межах системи, що розглядається 

 D типізація  процесу  прийняття  рішень  (з  окресленням у ньому  загального  

для  вирішення  завдань  у  межах  досліджуваної системи) 

 Е порівняльний  аналіз  усіх  підходів  до  підготовки  управлінських рішень 
 

Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 

навчання / За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. К.: Університет «Україна». 

2008. 440 с 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 
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національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

5. Вовк С. М. Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. Кривий Ріг : 

вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності: 

Реферативні виступи 

1. Cпіввідношення законності, раціональності і правопорядку в публічному 

управлінні. 

2. Підходи до класифікації  управлінських рішень.  

3. Роль охорони здоров’я у забезпеченні законності в публічному управлінні. 

4. Підходи до раціонального поєднання різних видів контролю в державному 

управлінні та медичній галузі 

5. Зміст і критерії загальної соціальної ефективності державного управління в 

охороні здоров’я.  

6. Основні  критерії оцінювання ефективності органів управління. 

7. Підходи до оцінювання ефективності діяльності управлінських органів і 

посадових осіб. 

 

Питання для обговорення 

1. Опишіть зміст управлінської діяльності. 

2. У чому  відмінність  між  організаційними  та  організаційно-правовими формами 

управлінської діяльності? 

3. Які ви знаєте методи управлінської  діяльності?  Назвіть і зіставте їх. 

4. Розкрийте суть методів управлінської діяльності, а також підходи до їх 

раціонального поєднання при управлінні різними сферами суспільного життя. 

5. Виокремте основні стадії управлінської діяльності та назвіть механізми їх 

забезпечення на основі використання управлінських технологій. 

6. Опишіть зміст стадії прогнозування і моделювання управлінських рішень. 

7. Визначте вимоги до управлінських рішень і проаналізуйте фактори, що 

впливають на їхню якість і ефективність. 

8. Охарактеризуйте етапи процесу підготовки управлінського рішення на рівні 

медичного закладу,  місцевому рівні сфери охорони здоров’я, державному рівні охорони 

здоров’я.   

9. Проаналізуйте технологічні процедури прийняття рішень у публічному  

управлінні та  можливості їх вдосконалення. 

10. Схарактеризуйте засоби  забезпечення законності у державному управлінні. 
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Джерела інформації 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 

навчання / За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. К.: Університет «Україна». 

2008. 440 с 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

5. Вовк С. М. Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. Кривий Ріг : 

вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с. 

 

ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ З КЛЮЧОВИМИ ЕКОНОМІКАМИ СВІТУ 

Семінар-колоквіум 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Метою семінару-колоквіуму є формування у здобувачів вищої освіти навичок 

аналізу теоретичних проблем на основі самостійного вивчення навчальної та наукової 

літератури.  

Минуло десятиліття, як Європейський Союз увійшов у новий період розвитку, який 

є одним з найскладніших в історії європейської інтеграції. Початок цьому періоду поклала 

глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009рр., яка зумовила кризу в зоні євро та 

боргову кризу у Греції, а згодом – поширилася на нові, неекономічні сфери. В Європі 

дедалі більш активними та впливовими стають євроскептичні  політичні сили, що 

свідчить  про комплексність кризових явищ усередині ЄС та неминучість його істотного 

переформатування. Усе це сприяло появі нового аналітичного напряму з розробки теорії 

дезінтеграції, що, вочевидь, свідчить про фундаментальність нинішніх  євроінтеграційних 

проблем.  

Ці питання для України є особливо важливими, зважаючи на те, що стратегічний 

курс, якого тримається країна з 2014р., спрямований на кардинальні соціально-економічні 
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та політичні  перетворення,  найтіснішим чином пов’язаний з ідеєю євроінтеграції, а 

Угода про асоціацію України з ЄС стала ключовим механізмом, який визначає напрями 

та темп українських реформ. Але, на жаль, поглиблене вивчення  цих проблем в Україні 

відбувається досить мляво та невиразно. Формальна та нерідко беззмістовна 

проєвропейська риторика стала не просто модним трендом, а навіть продукує своєрідні 

ідеологічно вмотивовані табу на будь-яку серйозну критику того, що відбувається в ЄС. І 

це небезпечно, адже не дозволяє бачити проблеми та перешкоди на шляху розвитку 

країни, а отже своєчасно вживати необхідних політичних заходів. 

Загальна мета – сформувати розуміння теоретичних та прикладних засад 

вироблення та аналізу публічної політики  на рівні держави та сфери охорони здоров’я. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні підходи до теоретичних та 

прикладних засад вироблення та аналізу 

публічної політики на рівні держави та сфери 

охорони здоров’я. 

Визначати поняття публічна політика, 

інтеграція, реінтеграція 

Виділити основну організаційну структуру, її 

різновиди та сучасну модель публічної політики 

Визначати етапи організаційної 

структури, її різновиди та сучасні моделі 

публічної політики 

Розпізнавати види контролю у публічному 

управлінні, його призначення 

Розробляти види контролю у публічному 

управлінні за його призначенням 

 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

 

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

1. Європейська економічна Спільнота (EEC - European Economic Community) 

створена в: 

 А 1953 році  

 В 1955 році 

 С 1957 році  

2. Сьогодні до складу Європейського Союзу (ЄС) входить:  

 А 25 держав 

 В 30 держав 

 С 28 держав  

3. Право Європейського Союзу у широкому розумінні:  

 А всі правові норми Європейського Союзу (acquis Communаutaire)  

 В всі правові норми європейських країн, що визнають політику Євросоюзу 

 С всі правові норми шести країн-засновників Європейських Співтовариств 

4. Aдаптація (тобто, пристосування) законодавства України до законодавства ЄС 

передбачає:  

 А приведення чинних правових актів у відповідність до стандартів і вимог, 

за якими розробляються і приймаються правові акти у ЄС  

 В приведення змісту всіх законів України до змісту законодавства ЄС 

 С апроксимацію чинних правових норм в ключових галузях права 

5. Консультативно-дорадчий орган, утворений для налагодження постійного і 

конструктивного діалогу між Президентом України та політичними силами, 

представленими у Верховній Раді України - це... 



16 

 А Верховний Суд 

 В Кабінет Міністрів 

 С Політична рада 

 D Конституційний Суд 

6. Охарактеризуйте поняття “меценатство” 

 А Надання допомоги талановитій творчій молоді 

 В Добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша 

підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги 

 С Недержавна організація, головною метою якої є благодійна діяльність в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб 

 D Добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб 

набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної 

допомоги 

7. Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» прийнято 

українським парламентом у:  

 А 2010 році 

 В 2005 році 

 С 2008 році 

8. Сьогодні євроінтеграційна політика України може бути охарактеризована як:  

 А активна і прискорена  

 В непослідовна у реалізації 

 С прозора і зрозуміла для ЄС 

9. Основоположним документом, ратифікованим усіма державами-членами ЄС, 

який визначає подальші напрями реформування спільноти, сьогодні є:  

 А Конституція ЄС 

 В Копенгагенські критерії 

 С Консолідовані договори ЄС  

10. Головування в Європейському Союзі держави-члена змінюється:  

 А що півроку  

 В щороку 

 С раз на два роки 
 

Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 

навчання / За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. К.: Університет «Україна». 

2008. 440 с 

6. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Наук. ред.                                

В. Юрчишин. Київ: Заповіт. 2018. 202 с. 

Додаткові: 
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1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  
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2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 
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секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

5. Вовк С. М. Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. Кривий Ріг : 

вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с. 

6. Політика інтеграції  українського суспільства  в контексті викликів та загроз  

подій на Донбасі (національна  доповідь) / за ред. Е.М. Лібанової. К.: НАН України. 2015. 

363 с 
 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 
 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності: 

Реферативні виступи 

1. Ідея європейської єдності.  

2.Рада Європи — виразник європейської інтеграції.  

3. План Р. Шумана.  

4. Європейська спільнота з вугілля та сталі. 

5. Право ЄС як правова система sui generis. 6 

6. Надбання ЄС (acquis communautaire).  

7. Правові акти Європейського Союзу. 

8. Процедура прийняття управлінських рішень.  

9. Стандарти європейського врядування 

Питання для обговорення (дискусії): 

1. Проблеми західного світу та їх вирішення.  

2. Економічні моделі сучасності.  

3. Україна й СоТ.  

4. Правова основа взаємовідносин України та Євросоюзу.  

5. «Східне партнерство».  

6. Основні події українсько-європейської співпраці.  

7. Співпраця у сфері безпеки та оборони.  

8. Торговельно-економічне співробітництво.  

9. Співробітництво у сфері юстиції і внутрішніх справ.  

10. Спільні екологічні заходи.  

 

Джерела інформації 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

http://iportal.rada.gov.ua/


18 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 

навчання / За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. К.: Університет «Україна». 

2008. 440 с. 

6. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Наук. ред.                                

В. Юрчишин. Київ: Заповіт. 2018. 202 с. 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

5. Вовк С. М. Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. Кривий Ріг : 

вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с. 

6. Політика інтеграції  українського суспільства  в контексті викликів та загроз  

подій на Донбасі (національна  доповідь) / за ред. Е.М. Лібанової. К.: НАН України. 2015. 

363 с 

7. Асоціація ЄС - Україна: що це дасть вам  : Представництво Європейського Союзу 

в Україні. К. , 2012. 20 с.  

8. Бадрак В. Шлях до НаТо: вимір безпеки. К., 2006.  222с. 

9. Битяк Ю. П. Правові основи формування та функціонування органів державної 

влади у контексті євроінтеграції: монографія : Х. : Право, 2010. 384 с. 

 

ТЕМА 4. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ 

Система охорони здоров’я відіграє винятково важливу роль у забезпеченні 

належного рівня життя. Здоров’я людини, як відомо, у світі визнається настільки 

значущим, що цей показник першим входить до індексу людського розвитку – 

універсального показника, з одного боку, рівня суспільного розвитку тієї чи іншої країни, 

а з другого – чутливого індикатора ефективності державного управління. Саме тому 

охорона здоров’я громадян є однією з найважливіших внутрішніх державних функцій 

сучасної України. 
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Загальна мета – сформувати знання і розуміння основних засад національної 

безпеки, нормативних документів з питань реформування галузі ОЗ для розв’язання 

складних практичних задач. 
 

Конкретні цілі Вихідний рівень знань-вмінь 

Вміти: 

Виділити основні моделі управління та 

адміністрування закладу охорони здоров’я  

Визначати основні моделі управління та 

адміністрування закладу охорони здоров’я 

Виділити основну організаційну структуру, її 

різновиди та сучасну модель сфери охорони 

здоров’я 

Визначати етапи організаційної структури, її 

різновиди та сучасні моделі управління 

закладом охорони здоров’я 

Розпізнавати види контролю у публічному 

управлінні, його призначення 

Розробляти види контролю у публічному 

управлінні за його призначенням 

 

Для того щоб Ви могли з’ясувати чи відповідає початковій рівень знань-умінь 

необхідному, пропонується виконати наступні завдання:  

 

Тестові завдання для перевірки вихідного рівня: 

1. Що таке послуга з медичного обслуговування(медична послуга)? 

 А послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я державної 

або комунальної форми власності, який одержав в установленому 

законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики 

 В послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я або фізичною 

особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому 

законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, та оплачується її замовником; 

 С послуга, що надається пацієнту закладом охорони здоров’я та 

оплачується її замовником 

2. Сьогодні до складу Європейського Союзу (ЄС) входить:  

 А 25 держав 

 В 30 держав 

 С 28 держав  

3. Хто може бути замовником послуги  з медичного обслуговування (медичної 

послуги)? 

 А фізичні та юридичні особи, органи місцевого самоврядування 

 В держава, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, у 

тому числі пацієнт 

 С фізичні та юридичні особи 

 D пацієнти 

4. Чим затверджується порядок розробки галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров’я та проведення державної оцінки медичних технологій? 

 А Кабінетом міністрів України та центральним органом виконавчої влади, 

що формує політику у сфері охорони здоров’я 

 В Верховною Радою України 

 С Кабінетом міністрів України 

 D центральним органом виконавчої влади, що формує політику у сфері 

охорони здоров’я 
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5. Який відсоток бюджетних асигнувань повинен забезпечувати державну 

політику в сфері охорони здоров’я? 

 А не менше 7% національного доходу 

 В не менше 5% національного доходу 

 С не менше 10% національного доходу 

6. Охарактеризуйте поняття “меценатство” 

 А Надання допомоги талановитій творчій молоді 

 В Добровільна безкорислива матеріальна, фінансова, організаційна та інша 

підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги 

 С Недержавна організація, головною метою якої є благодійна діяльність в 

інтересах суспільства або окремих категорій осіб 

 D Добровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб 

набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної 

допомоги 

7. Хто формує основу державної політики охорони здоров’я шляхом закріплення 

конституційних і законодавчих засад? 

 А Верховна Рада України 

 В Кабінет Міністрів України 

 С центральний орган виконавчої влади, що формує політику у сфері 

охорони здоров’я 

8. Які органи уповноважені приймати рішення про оптимізацію, 

створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів 

охорони здоров'я? 

 А центральний орган виконавчої влади, що формує політику у сфері 

охорони здоров’я 

 В Кабінет Міністрів України 

 С органи, уповноважені управляти об'єктам державної і комунальної 

власності 

 D обласні та районні ради 

9. Який порядок призначення на посаду керівників державних та комунальних 

закладів охорони здоров’я уповноваженим виконавчим органом управління 

власника закладу охорони? 

 А на конкурсній основі 

 В на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від 

трьох до п’яти років 

 С на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк до 

трьох років 

 D без конкурсу, безстроково 

10. Етап застосування системного підходу до підготовки та реалізації  

управлінського  рішення  у  наведеному переліку, що є зайвим: 

 А розгляд керованого об’єкта як системи 

 В віднесення  розглядуваної  проблеми  до  компетенції  окремого рівня 

управління 

 С локалізація ситуації в межах системи, що розглядається 

 D типізація  процесу  прийняття  рішень  (з  окресленням у ньому  загального  

для  вирішення  завдань  у  межах  досліджуваної системи) 

 Е порівняльний  аналіз  усіх  підходів  до  підготовки  управлінських рішень 
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Джерела інформації, для поповнення вихідного рівня: 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 

навчання / За ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. К.: Університет «Україна». 

2008. 440 с 

6. Глобальні тенденції і перспективи: світова економіка та Україна / Наук. ред.                                

В. Юрчишин. Київ: Заповіт. 2018. 202 с. 

7. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні  : 

навч.-наук. вид. / за заг.ред. проф. М. М. Білинської. К. : Львів : НАДУ. 2012. 240 с. 

Додаткові: 

1. Анікін В.І., Зеленько Г.І. Громадські об’єднання як структури громадянського 

суспільства (на прикладі Республіки Молдова). Науковий  часопис  Національного  

педагогічного університету  імені  М.  П.  Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та 

методика  викладання  соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. К.: Видавництво 

національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2010. Випуск 6. С. 40-

47. 

2. Телешун С. Ефективне управління і публічна політика як напрям реалізації 

політичної влади в умовах кризи. Політ менеджмент. 2009. № 2. С. 35–45. 

3. Коваленко В.В. Громадські організації в Україні: взаємодія між трьома 

секторами. К.: МАУП, 2007. 216 с 

4. Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія. / за 

науковою ред. В. П. Беха. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 680с. 

5. Вовк С. М. Системні трансформації охорони здоров’я: монографія. Кривий Ріг : 

вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с. 

6. Політика інтеграції  українського суспільства  в контексті викликів та загроз  

подій на Донбасі (національна  доповідь) / за ред. Е.М. Лібанової. К.: НАН України. 2015. 

363 с. 

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Перелік теоретичних питань, на підставі яких можливо виконання цільових видів 

діяльності: 

Реферативні виступи 

1. Державне управління здоров'ям населення. 

2. Вплив системи охорони здоров'я на демографічні процеси. 

3. Міжгалузевий підхід в забезпеченні здоров'я населення. 

4. Проблеми реалізації міжгалузевої комплексної програми " Здоров'я нації" на 

2002 - 2011рр. 

5. Соціальні наслідки змін в системі охорони здоров'я за останнє десятиріччя. 

Шляхи їх подолання. 
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6. Державне управління системою охорони здоров'я: проблеми та шляхи 

удосконалення. 

7. Механізми державного управління системою охорони здоров'я. 

8. Роль центральних і місцевих органів виконавчої влади загальної компетенції в 

забезпеченні функціонування системи охорони здоров'я. 

9. Роль центральних і місцевих органів виконавчої влади спеціальної компетенції в 

забезпеченні функціонування системи охорони здоров'я. 

10. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні охорони здоров'я 

населення. 

Питання для обговорення (дискусії): 

1. Проблеми фінансування охорони здоров'я в умовах ринкової економіки. 

2. Критерії оцінки економічної, соціальної та медичної ефективності діяльності 

лікувального закладу. 

3. Причини та шляхи усунення тіньових фінансових взаємовідносин між 

персоналом та пацієнтами. 

4. Фінансові потоки у системі охорони здоров'я, проблеми їх формування та 

розподілу. 

5. Підприємництво в системі охорони здоров'я. 

6. Маркетинг як ефективний інструмент забезпечення конкурентоздатності 

лікувального закладу. 

7. Перспективи договірних взаємовідносин між замовником (платником) медичної 

допомоги, лікувальним закладом (постачальником медичних послуг) і пацієнтом. 

8. Розвиток і використання рекреаційних можливостей для відновлення здоров'я 

населення. 

9. Методологія розробки та оцінювання реалізації програм боротьби із різними 

захворюваннями та поширенням інфекційних хвороб. 

 

Джерела інформації 

Основні: 

1. Лекційний курс кафедри 

2. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня2012 року                                          

№ 4572-VI. URL: http://iportal.rada.gov.ua/ 

3. Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні. URL: http://www.president.gov.ua/ru/documents/14621.html. 

4. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. та ін. Управління конфліктами у 

процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наук. 

Розробка. К. : НАДУ. 2012. 52 с. 

5. Державне управління та державні установи: навч. посіб. для дистанційного 
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