




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 6/180 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 4 

Обсяг кредитів 6 

Обсяг годин, в тому числі 180 

Аудиторні 72 

Самостійна робота 80 

Форма семестрового контролю іспит 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблена підготовка 

фахівців-менеджерів здатних ідентифікувати і розв’язувати складні нестандартні 

завдання і проблеми у сфері управління охороною здоров’я, ефективно реалізовувати 

професійні функції у ситуаціях невизначеності соціально-економічного середовища, 

здійснювати адміністрування у кризових умовах діяльності закладів охорони 

здоров’я; сформувати відповідні компетентності для  безперервного професійного розвитку 

лікаря і менеджера.  

Предмет навчальної дисципліни – публічне управління та адміністрування 

сферою охорони здоров’я на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях, 

медичними закладами державної\ приватної власності та різного рівня 

підпорядкування у кризових і ситуаціях невизначеності.. 

Міждисциплінарні зв’язки – історія публічного управління, економічна 

політика та фінансовий менеджмент в публічному управлінні, право в публічному 

управлінні, управління людськими ресурсами і комунікаціями у сфері охорони 

здоров’я, публічна комунікація і ділова мова у публічному управлінні, державна 

політика і державне регулювання сферою охорони здоров’я. 

завданнями дисципліни є:  

- знання та розуміння сучасних підходів до публічного управління та 

адміністрування для розв’язання професійних задач на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому рівнях;  

- знання та розуміння теоретичних та прикладних засад публічної політики, 

фінансів, медичного права, управління ресурсами у сфері охорони здоров’я; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- здійснення заходів для поліпшення механізмів управління суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я;  

- організацію та проведення моніторингу і прогнозування виникнення кризових 

ситуацій та їх розвитку у сфері охорони здоров’я, визначення ризиків на суб’єктах 

господарювання у сфері охорони здоров’я відповідно до повноважень; 

- організацію надання медичної допомоги населенню; 



- організацію управлінській діяльності керівника закладу охорони здоров’я на 

творчому рівні, виявляючи наполегливість у досягненні мети, відповідальність за 

якість медичного обслуговування і розвиток колективу; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 

– визначити основні завдання забезпечення планування заходів публічного 

управління та адміністрування відповідно до функціонального призначення 

підсистеми; 

– провести організацію з підготовки суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я до трансформацій галузі; 

– вміти розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, або залучення 

МОЗ до виконання мобілізаційних завдань в особливий період;   

– розробити пропозиції щодо створення, збереження і раціональне 

використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання 

надзвичайним ситуаціям та реагування на них;  

– організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у період надзвичайної 

ситуації у координації і взаємозв’язку з МОЗУ, місцевими органами влади, центрами 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, іншими уповноваженими 

органами. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми публічного 

управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я, що 

передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності  

Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним; до безперервного професійного 

розвитку фахівця у галузі публічного управління та адміністрування  

.   

Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської 

діяльності, генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації, розробляти та управляти проектами, діяти соціально і 

відповідально та свідомо у складних і непередбачуваних умовах . 

Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

прийняття обґрунтованих рішень . 

Здатність працювати у команді, налагоджувати соціальну 

взаємодію, співробітництво у ситуаціях невизначеності, 

попереджати та розв’язувати конфлікти на засадах соціальної 

відповідальності, відповідно до правових і етичних норм . 

Здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу 

управлінської діяльності, ефективного самоменеджменту та 

саморозвитку. 

Здатність до раціональної критики та самокритики, 

конструктивної реакції на зауваження .  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером змін. 



Фахові 

компетентності 

спеціальності  

Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та закладів охорони здоров’я різних форм власності на 

різних стадіях  розвитку та у кризових ситуаціях з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України . 

Здатність працювати  в нормативно-правовому полі 

законодавства України, надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління та 

адміністрування, самостійно готувати професійні тексти (аналітичні 

довідки, пропозиції, доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-

правові процедури .  

Здатність визначати показники сталого розвитку сфери охорони 

здоров’я на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

управління .  

Здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони 

здоров’я як системи, визначати критерії розвитку, розробляти 

маркетингову стратегію і тактику діяльності на ринку медичних 

послуг. 

Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, медичних послуг чи процесів, у т.ч. у кризових ситуаціях.  

Здатність організувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування (Е-медицини) у закладі охорони здоров’я. 

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 

для продуктивної праці персоналу, безперервного професійного 

розвитку персоналу, забезпечення сприятливих умов їх праці. 

Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування з використанням різних 

джерел інформації (у т. ч. іноземною мовою), даючи критичну оцінку 

якості використання способів і методів дослідження для своїх 

висновків у формі наукового тексту . 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання і розуміння наукових концепцій і сучасних підходів до публічного 

управління та адміністрування, концепцій, теорій управління людськими ресурсами 

для розв’язання професійних задач і розробки обґрунтованих управлінських рішень 

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 попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним 

інтересам України в межах своєї професійної компетенції, зокрема у період 

масштабної пандемії та подолання її негативних наслідків і виходу із кризових 

ситуацій. 

Уміти розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування 

у сфері ОЗ у період надзвичайної ситуації, ефективно діяти у координації і 

взаємозв’язку з МОЗУ, місцевими органами влади, центрами екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, іншими уповноваженими органами. 



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. 

Уміти розробляти документи і бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами ОЗ на основі принципів системного 

аналізу та комплексного підходу із застосуванням методів командної роботи. 

Уміти використовувати сучасні інформаційні технології, електронну систему 

eHealth для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування у 

сфері охорони здоров’я. 

Здатність організовувати діяльність закладу ОЗ у надзвичайних ситуаціях (у 

режимі надзвичайного стану. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1. Теорії управління суспільством і державою  
Сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування. Концепції, теорії управління 

людськими ресурсами. 

15 2 - - - 2 7 

Законодавство України про охорону здоров’я, 

нормативно-правові акти, що регулюють сферу 

публічного управління та адміністрування. 

Нормативні документи, які регламентують 

професійну діяльність керівника закладу ОЗ.  

12 4 4 - - 2 6 

Публічне адміністрування та влада. Органи 

виконавчої влади в системі публічного 

управління та адміністрування. Місцеве 

самоврядування та його роль у публічному 

адмініструванні. 

17 2 - 6 - 2 7 

Разом  44 8 4 6 - 6 20 

Змістовий модуль 2. Теоретичні та прикладні засади вироблення та аналізу 

публічної політики та технологій прийняття управлінських рішень у сфері охорони 

здоров’я 

Наукові концепції і сучасні підходи до 

публічного управління та адміністрування. 

Принципи і закони публічного адміністрування. 

15 2 4 - - 2 7 

Теоретичні та прикладні засади вироблення та 

аналізу публічної політики та технологій 
12 4 - - - 2 6 



прийняття управлінських рішень у сфері охорони 

здоров’я. 

Національна безпека, нормативні документи з 

питань реформування галузі ОЗ для розв’язання 

складних практичних задач. 

17 2 - 6 - 2 7 

Разом 44 8 4 6 - 6 20 

Змістовий модуль 3. Взаємозв’язок законів, закономірностей та принципів публічного 

управління. 

Моделі управління та адміністрування. Задачі  

публічного управління та адміністрування у 

сфері ОЗ у період надзвичайної ситуації. 

15 2 4 - - 2 7 

Органи  публічного управління на регіональному 

й муніципальному рівнях. 
12 4 - - - 2 6 

Основні засади публічного адміністрування в 

соціальній сфері. Результативність та 

ефективність публічного адміністрування. 

17 2 - 6 - 2 7 

Разом 44 8 4 6 - 6 20 

Змістовий модуль 4. Організація публічного адміністрування в соціальній, економічній 

та політичній сферах 

Публічне адміністрування як процес вироблення, 

прийняття та виконання управлінських рішень 

Механізми, органи, методи і стиль публічного 

адміністрування. 

15 2 - - - 2 7 

Публічне адміністрування та економіка. Процес 

планування місцевого економічного розвитку. 
12 4 4 - - 2 6 

Сучасні інформаційні технології, електронна 

система eHealth для розв’язання складних задач 

публічного управління та адміністрування у 

сфері охорони здоров’я. 

17 2 - 6 - 2 7 

Разом 44 8 4 6 - 6 20 

Іспит 4 - - - - - - 

Всього 180 32 16 24 - 24 80 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теорії управління суспільством і державою 

Публічне управління та адміністрування: поняття та наукові засади. 

Принципи і закони публічного адміністрування. Сучасні підходи до публічного 

управління та адміністрування, концепцій, теорії управління людськими ресурсами. 

Концепції, теорії управління людськими ресурсами. Державне управління: 

визначення та характерні риси. Законодавство України про охорону здоров’я, 

нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та 

адміністрування, нормативні документи, які регламентують професійну діяльність 

керівника закладу ОЗ.  Процес управління як упорядкування системи. Види 

управління. Етапи становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії 

управління. Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в системі 

публічного адміністрування Місцеве самоврядування та його роль у публічному 

адмініструванні. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління. 

Особливості формування громадянського суспільства в Україні.  



Публічна сфера – єдність економічної, соціальної та політичної сфер. 

Громадянське суспільство як суб’єкт публічного адміністрування. Державна влада 

та публічна влада, державна політика та публічна політика: спільне і відмінне. 

Відмінності менеджменту державної організації від менеджменту недержавної 

організації. Теоретичні та прикладні засади публічної політики, технологій 

прийняття управлінських рішень, управління ресурсами у сфері ОЗ. Публічне 

управління та державне управління - різниця. Суб’єкти та об’єкти публічного 

управління. Держава як суб’єкт публічного управління.  

Публічне адміністрування та влада. Органи виконавчої влади в системі 

публічного адміністрування Місцеве самоврядування та його роль у публічному 

адмініструванні. Закономірності публічного управління. Законодавство України 

про охорону здоров’я, нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного 

управління та адміністрування, нормативні документи, які регламентують 

професійну діяльність керівника закладу ОЗ. Взаємозв’язок законів, 

закономірностей та принципів публічного управління. Об’єктивні закони 

публічного управління. Специфічні закони формування та ефективного 

функціонування системи публічного управління. Закономірності публічного 

управління. Чинники вибору у публічному управлінні та адмініструванні.  

Змістовий модуль 2. Теоретичні та прикладні засади вироблення та 

аналізу публічної політики та технологій прийняття управлінських рішень у 

сфері охорони здоров’я 

Наукові концепції і сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування. Принципи і закони публічного адміністрування. Історичні та 

новітні напрямки розвитку малого та середнього бізнесу, пріоритетність їх 

підтримки на рівні держави. Пріоритетні напрями науково-технічної політики 

держави. Формування економічної стратегії держави. Роль міжнародних 

економічних організацій у формування державної політики у галузі управління 

економічним розвитком країни.  

Теоретичні та прикладні засади вироблення та аналізу публічної політики та 

технологій прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я. Базові моделі 

публічного управління та адміністрування. Самоорганізація в системі публічного 

управління та адміністрування. Підходи у публічному управлінні та адмініструванні. 

Парадигма досліджень публічного управління та адміністрування в охороні 

здоров’я.  

Національна безпека, нормативні документи з питань реформування галузі 

ОЗ для розв’язання складних практичних задач. Органи місцевого самоврядування в 

публічному управлінні. Бізнес як суб’єкт публічного управління. Співробітництво з 

питань громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування публічного 

управління в Україні. Організація та координація у публічному управлінні. 

Організаційна структура та її різновиди. Контроль у публічному управлінні. Види 

контролю та його призначення. Сучасна вітчизняна модель публічного управління. 

Економічні засади публічного управління.  

Змістовий модуль 3. Взаємозв’язок законів, закономірностей та 

принципів публічного управління. 

Моделі управління та адміністрування. Задачі  публічного управління та 

адміністрування у сфері ОЗ у період надзвичайної ситуації. 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.  

Органи  публічного управління на регіональному й муніципальному рівнях. 

Органи місцевого самоврядування в публічному управлінні. Бізнес як суб’єкт 

публічного управління. Співробітництво з питань громадянського суспільства як 

один із пріоритетів реформування публічного управління в Україні. Організація та 

координація у публічному управлінні. Організаційна структура та її різновиди. 

Контроль у публічному управлінні. Види контролю та його призначення. Сучасна 

вітчизняна модель публічного управління. Економічні засади публічного 

управління.  

Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 

Результативність та ефективність публічного адміністрування. Концепції 

публічного управління економічними процесами. Загальні принципи та особливості 

функціонування державного сектора економіки як об’єкта управління і регулювання. 

Методи і засоби формування корпоративної культури у закладі ОЗ. 
Змістовий модуль 4. Організація публічного адміністрування в соціальній, 

економічній та політичній сферах 

Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та виконання 

управлінських рішень Механізми, органи, методи і стиль публічного адміністрування. 

Структура державного сектора економіки. Форми і типи державних підприємств. 

Ринкові інститути. Форми організації економічної діяльності приватного бізнесу. 

Приватна та державна власність – взаємовідносини та протиріччя. Держава як учасник 

і регулятор взаємовідносин у приватному бізнесі. Приватизація як інструмент 

державної політики. Регуляторна політика держави відносно малого та середнього 

бізнесу.  

Публічне адміністрування та економіка. Процес планування місцевого 

економічного розвитку. Публічно-владні повноваження. Форми, ознаки та особливості 

публічної влади. Принципи організації публічного адміністрування. Основні  напрями 

реформування галузі ОЗ в України. Владна децентралізація публічної адміністрації. 

Методи публічної влади та публічного адміністрування. Запровадження нової ідеології 

функціонування органів публічної влади. Розподіл функцій між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. Антикорупційна діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування. 

Сучасні інформаційні технології, електронна система eHealth для 

розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування у сфері 

охорони здоров’я. Комунікаційний аспект в публічному управлінні. Негативні 

управлінські явища та патології. Особливості антикризового управління. Планування 

діяльності в сучасних інформаційних технологіях. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль- іспит 

6.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел 

та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 

набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення 

до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 



- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано викладає його; 

має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні теоретичного 

змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 

явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 

підсумкового контролю. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

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 

тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або 

на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 



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 10-12 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. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 

тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав 

не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних та 

всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Феномен управління та основні підходи до його вивчення.  

2. Основні поняття науки управління: влада та панування, керівництво та 

адміністрування, управління та менеджмент.  

3. Етапи становлення, коло проблем та основні школи загальної теорії 

управління.  

4. Поняття про соціальне управління. Види соціального управління.  

5. Механізм соціального управління: закони, принципи, форми і методи.  

6. Функції та організаційна структура соціального управління.  

7. Кадри управління та управлінський процес. Діапазон управління та проблема 

якісної оцінки управлінських кадрів.  

8. Інформація та комунікація в соціальному управлінні. Види комунікації.  

9. Поняття інформаційних бар’єрів та інформаційних шумів.  

10. Вимоги щодо інформації, яка використовується у соціальному управлінні. 11. 

Державне управління: визначення та характерні риси.  

12. Визначення публічного управління (Демонд Кілінг, Джей М. Шавріц). 

Публічне управління та державне управління.  

13. Співвідношення понять: «government», «governance» та «good governance».  

14. «Public management» та «New public management»: спільне і відмінне.  

15. Принцип зворотного зв'язку як основа публічного управління.  

16. «Трирівнева концепція» публічного управління Леслі Пала.  



17. Організація масової свідомості та поведінки як елемент публічного 

управління.  

18. Суб’єкти та об’єкти публічного управління. Співробітництво з питань 

громадянського суспільства як один із пріоритетів реформування публічного 

управління в Україні.  

19. Ключові поняття для розуміння сутності та особливостей публічного 

управління.  

20. Поняття «держава» та «публічна влада».  

21. Погляди науковців на дефініцію «публічне управління».  

22. Визначення публічного управління, виходячи з властивості 

цілеспрямованості.  

23. Публічне управління та адміністрування з погляду системного підходу.  

24. Діяльністна модель публічного управління.  

25. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління та адміністрування.  

26. Завдання науки публічного управління у зв’язку з розвитком проблемних 

ситуацій у процесах державотворення, врахуванням різноманітних чинників впливу 

суспільних трансформацій на ефективність і результативність публічного управління, 

розвитком сучасної публічної кадрової політики.  

27. Публічне управління та адміністрування як економічна, освітня та наукова 

галузі.  

28. Сутність поняття «публічне управління».  

29. Об’єкт та предмет дослідження теорії публічного управління.  

30. Міжрівнева взаємодія у системі публічного управління.  

31. Внутрішня та зовнішня взаємодії у системі публічного управління.  

32. Складові взаємодії у системі публічного управління.  

33. Модель системної організації управління суспільством.  

34. Основні характерні риси чинної моделі публічного управління в Україні. 

35. Основні напрями та процеси публічного управління як системи діяльності. 

36. Напрями формування державних стратегій та політик в моделі публічного 

управління.  

37. Напрям публічного адміністрування в моделі публічного управління.  

38. Основні форми публічного управління в Україні.  

39. Визначення поняття «закономірність».  

40. Навести приклади закономірностей, притаманних публічному управлінню, та 

охарактеризуйте їх.  

41. В чому проявляється закономірність ефективності управлінських рішень та 

дій?  

42. Стабілізаційні чинники взаємозв’язку рівнів суспільного управління.  

43. Сутність принципу «бритва Оккама».  

44. Систематизація принципів публічного управління.  

45. Загально-управлінські принципи.  

46. Універсальні принципи управління.  

47. Принципи цілепокладання.  

48. Сучасні принципи управлінської діяльності.  

49. Основні принципи публічного управління.  

50. Структурні принципи публічного управління.  

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьох 

бальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 



Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох бальній 

шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Основні методи навчання: Словесні (тематичні лекції, пояснення, 

коментування,  розповіді-описи, робота з нормативними документами), наочні методи 

(ілюстрації, демонстрації), проблемного викладу матеріалу, практичні методи 

(виконання практичних завдань, розв’язання проблемних ситуацій, ситуаційного 

моделювання), комунікативні (дискусії, бесіди, обмін думками).  

Основні форми контролю: Усне опитування модульні контрольні роботи, 

колоквіум, тестування, іспит. 

 

Тематичний план лекцій 

№ 

лекції 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Сучасні підходи до публічного управління та адміністрування, 

концепцій, теорії управління людськими ресурсами. Принципи і 

закони публічного адміністрування.. 

2 

2. 

Законодавство України про охорону здоров’я, нормативно-правові 

акти, що регулюють сферу публічного управління та 

адміністрування, нормативні документи, які регламентують 

професійну діяльність керівника закладу ОЗ. Взаємозв’язок 

законів, закономірностей та принципів публічного управління. 

2 

3. 

Загальні принципи та особливості функціонування державного 

сектора економіки як об’єкта управління і регулювання. Методи і 

засоби формування корпоративної культури у закладі ОЗ. 

2 

4. 
Наукові концепції і сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування. Принципи і закони публічного адміністрування 
2 

5. 

Теоретичні та прикладні засади вироблення та аналізу публічної 

політики та технологій прийняття управлінських рішень у сфері 

охорони здоров’я 

2 

6 

Національна безпека, нормативні документи з питань 

реформування галузі ОЗ для розв’язання складних практичних 

задач. 

2 

7 
Основні  напрями реформування галузі ОЗ в України. Владна 

децентралізація публічної адміністрації. 
2 

8 
Публічне адміністрування та економіка. Процес планування 

місцевого економічного розвитку 
2 

9 

Сутність терміну «соціальна політика». Об’єкти і суб’єкти 

соціальної політики. Основні напрями національної соціальної 

політики. Цілі соціальної політики. 

2 



10 

Моделі управління та адміністрування. Задачі  публічного 

управління та адміністрування у сфері ОЗ у період надзвичайної 

ситуації. 

2 

11 
Органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях. 
2 

12 
Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері. 

Результативність та ефективність публічного адміністрування 
2 

13 
Публічне управління та адміністрування як економічна, освітня та 

наукова галузі.  
2 

14 

Публічне адміністрування як процес вироблення, прийняття та 

виконання управлінських рішень Механізми, органи, методи і 

стиль публічного адміністрування. 

2 

15 
Публічне адміністрування та економіка. Процес планування 

місцевого економічного розвитку. 
2 

16 

Сучасні інформаційні технології, електронна система eHealth для 

розв’язання складних задач публічного управління та 

адміністрування у сфері охорони здоров’я 

2 

 Всього 32 

 

 

Тематичний план семінарських  занять 
№ 

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 

 

Тематичний план практичних занять 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Відмінності менеджменту державної організації від менеджменту 

недержавної організації. Теоретичні та прикладні засади 

публічної політики, технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами у сфері ОЗ. 

6 



2 

Органи місцевого самоврядування в публічному управлінні. 

Бізнес як суб’єкт публічного управління. Співробітництво з 

питань громадянського суспільства як один із пріоритетів 

реформування публічного управління в Україні. 

6 

3 

Організаційна структура та її різновиди. Контроль у публічному 

управлінні. Види контролю та його призначення. Сучасна 

вітчизняна модель публічного управління. 

6 

4 

Основні  напрями реформування галузі ОЗ в України. Владна 

децентралізація публічної адміністрації. Методи публічної влади 

та публічного адміністрування. 

6 

 Всього 24 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Базова: 

1. Скидан О.В., Якобчук В.П.,ДаційН.В. Публічне управління та 

адміністрування : навч. Посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705с. 

2. Публічне управління : термінол. слов. / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. 

Білинської, О.М. Петроє. Київ : НАДУ. 2018. 224 с. 

3. Ковбасюк Ю. В. Державне управління : підручник : у 2 т.  Нац. акад. держ. 

упр. при Президентові України. К. ; Дніпропетровськ : НАДУ. 2012. Т. 1. 564 с. 

Додаткова: 

1. Вовк С.М. Медичний менеджмент та маркетинг. Частина перша. 

Навчальний посібник.Навчальний посібник.Донецьк: Вик, 2013. 311с. 

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

Ріг : вид. Р.А. Козлов, 2017. 315 с.  

3. Вовк С. М. Современное состояние систем здравоохранения мира: 

монография/відп. ред. Ю.В. Думанский. Донецк: ВИК, 2013. 368с.  

4. Вовк С. М., Лобас В.М. Модернізація управлінських процесів в системі 

охорони здоров’я та факторів для розвинення концесійної співпраці. The Strategic 

Potential of the State and Territirial Development [collective monograph]. European 

Institute of Further Education–Donetsk State University of MKanagement: Slovak 

Republic, Podhájska, 2017. 257р. С. 21–36.  

5. Вовк С.М., Лобас В.М. Механізм державного управління захистом здоровʼя 

працюючого населення за кластерним підходом. Трансформаційні процеси 

економіки та управління: монографія/за заг. ред. О.В. Балуєвої. Кривий Ріг : вид. 

Р.А. Козлов, 2017. 254с. С. 25–42. 

6. Лобас В.М Здоров’я населення: статистичні та економічні методи його 

вивчення: Навчальний посібник. 3-е вид., випр. та доп. Донецьк. 2004. 222 с. 

7. Дафт Р. Менеджмент. П. Питер, 2012. 656 с. 

8. Мескон М. Основы менеджмента. Вильямс, 2010. 672 с. 

9. Москаленко В.Ф. Экономика здравоохранения: учебник. Винница: Нова 

Книга, 2010. 144 с. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. Міністерство охорони здоров’я України URL: http://moz.gov.ua 

2. Науково-практичний журнал «Україна. Здоров’я нації». URL:  

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab6e0 

http://www.setbook.com.ua/books/publishers/publisher538.html
http://www.moz.gov.ua/
http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab6e0


3. Журнал «Медична справа». URL: https://www.medsprava.com.ua/about 

4. Журнал «Медичне право». URL: http://medicallaw.org.ua/zhurnal-

medychne-pravo/zhurnal/ 

5. Нормативная документация МОЗ Украины. URL: http:// 

zakon.rada.gov.ua  

6. Современный менеджмент качества  URL: http://www.iso9000.ru/ - ISO 

9000.  

7. Єдиний медичний простір URL: http://inmeds.com.ua/medical-

libraries/922/  

 

https://www.medsprava.com.ua/about
http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/zhurnal/
http://medicallaw.org.ua/zhurnal-medychne-pravo/zhurnal/
file:///D:/Акредитація%20літо%202020/РП_1%20курс%20по%20ОПП_19-20/Нормативная%20документация%20МОЗ%20Украины.%20URL:
http://www.iso9000.ru/
http://inmeds.com.ua/medical-libraries/922/
http://inmeds.com.ua/medical-libraries/922/
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