




 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Державна політика і державне регулювання сферою охорони здоров’я 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 54 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування аналітичного підходу до 

розробки державної політики в галузі охорони здоров’я. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, методологічні та практичні основи 

державного управління в охороні здоров’я.  

Завданнями дисципліни:  

– ознайомлення з основами державної соціальної політики та політики в галузі охорони 

здоров’я в умовах суспільних трансформацій;  

- ознайомлення із соціально-медичними проблемами стану громадського здоров’я в 

Україні;  

- формування аналітичного підходу до сучасної світової й європейської політики та 

стратегії в галузі охорони здоров’я; обґрунтування національних програм відповідно до 

концепцій Всесвітньої організації охорони здоров’я;  

- розкриття суті державної політики з покращання громадського здоров’я в Україні;  

- ознайомлення з аналізом державної політики щодо перебудови охорони здоров’я в 

Україні;  

- формування навичок управління обмеженими ресурсами в охороні здоров’я;  

- розповсюдження наукових знань та формування умінь застосування, аналізування та 

удосконалення механізмів впровадження державної політики в процесі перебудови галузі 

охорони здоров’я;. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

1) особливості сучасних проблем в діяльності системи охорони здоров’я в Україні;  

2) законодавчо-нормативні акти, в яких визначені і повноваження центральних 

органів влади та регіональної влади у розробці і реалізації державної політики з охорони 

здоров’я населення, а також особливості самих повноважень; 

3) охарактеризувати розвиток суспільних потреб щодо послуг з охорони здоров’я та 

медичного забезпечення, а також їх вплив на формування напрямів державної політики у 

цій сфері.   

4) критерії оцінки ефективності державної політики з перебудови галузі охорони 

здоров’я та їх особливості в Україні;  

5) суть та основні етапи аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я.   



 

  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 

- вміти висловлювати, обґрунтовувати і відстоювати власну позицію стосовно подій та 

явищ суспільного життя на основі ціннісного ставлення до історичного минулого й сучасного 

розвитку зокрема, стосовно державної політики з охорони здоров’я;  

- вміти здійснювати планування, організацію та контроль виконання завдань державних, 

регіональних, галузевих (міжгалузевих) програм і проектів розвитку відповідної території чи 

галузі, застосовуючи різні види планування; 

- вміти визначати раціональну структуру і збалансованість ресурсів закладів охорони 

здоров’я, їх підрозділів засобами управління на принципах раціональної організації праці; 

- вміти застосовувати набуті аналітичні знання для здійснення організаційноправової 

реформи закладів охорони здоров’я та запровадження контрактних стосунків;  

- вміти вести переговори та розробляти договори між замовниками та виконавцями на 

основі використання науково-обгрунтованого світового та вітчизняного досвіду; вміти 

контролювати виконання контрактних зобов‘язань;  

- вміти визначати ефективність діючих форм і методів державного управління за 

результатами аналізу програм розвитку територій, галузі, вітчизняного і зарубіжного досвіду їх 

реалізації в контексті європейської інтеграції, використовуючи методи порівняльного та 

інституційного аналізу 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання, виробничі ситуації, 

проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

• 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 до раціональної критики та самокритики, конструктивної 

реакції на зауваження.  

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

лідером змін 

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

• 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 створювати належний морально-психологічний клімат у 

закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність 

кадрів до виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків 

у ситуаціях стабільності і кризової непередбачуваності подій.  

• 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. 

Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні внутрішні і зовнішні комунікації з 

урахуванням специфіки галузі охорони здоров’я. 

 

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, фінансів, медичного права та технологій прийняття управлінських 

рішень, управління ресурсами у сфері охорони здоров’я.  

Знання і розуміння ділової української мови для публічної комунікації, 

обговорення проблем публічного управління та результатів досліджень, ведення 

діловодства у межах посадових обов’язків. 

Знання і розуміння основних засад національної безпеки, законодавства України 

про охорону здоров’я, нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічного 

управління та адміністрування, нормативних документів з питань реформування галузі 

охорони здоров’я та цивільного захисту населення для розв’язання складних практичних 

задач.  

Уміти характеризувати основні історичні етапи розвитку публічного управління, 

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 аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні, механізми діяльності функціональної підсистеми медичного захисту населення; 

визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного розвитку, можливі загрози 

на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації.   

Уміти розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування у сфері 

охорони здоров’я у період надзвичайної ситуації (небезпечної події), 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 фінансово-економічні і юридичні знання, моделі 

управління та адміністрування, виявляючи наполегливість у досягненні мети, 

відповідальність за якість медичного обслуговування і розвиток персоналу закладу охорони 



 

  

 

здоров’я. 

Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері охорони 

здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів).  

Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності закладу 

охорони здоров'я.  

Уміти здійснювати дослідження у сфері публічного управління та адміністрування; 

використовувати методологію та інструментарій управління інноваціями, ризиками, 

проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я. 

Уміти розробляти документи і бізнес-плани щодо розвитку публічного урядування 

та адміністрування закладами охорони здоров’я на основі принципів системного аналізу та 

комплексного підходу із застосуванням методів командної роботи.  

Уміти використовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові технології, 

електронну систему охорони здоров’я eHealth для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично 

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності (ситуаціях 

ризику, надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору). 

Здатність здійснювати ефективну комунікацію з різними суб'єктами 

комунікативного простору на засадах соціальної відповідальності та управлінської 

деонтології. 

Здатність організовувати діяльність закладу охорони здоров’я у надзвичайних 

ситуаціях (у режимі надзвичайного стану), розробляти та реалізовувати заходи щодо 

підтримання готовності усіх підпорядкованих ланок до операціональних дій за 

призначенням. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 

Тема 1. Основи державної політики і 

стратегії в галузі охорони здоров’я 

Концептуально-методологічні засади 

аналізу державної політики та державного 

управління з перебудови галузі охорони 

здоров’я 

12 2  2 - 2 6 

Тема 2. Механізми впровадження 

державної політики з охорони 

громадського здоров’я. Законодавче 

регулювання діяльності системи охорони 

здоров’я 

16 2 2 4 - 2 6 

Тема 3. Автономізація медичних закладів 18 2 2 4 - 2 8 

Усього 46 6 4 10  6 20 



 

  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Тема 4. Підготовка менеджерів охорони 

здоров’я в історично-культурному аспекті. 
20 2  4 - 4 10 

Тема 5. Системи охорони здоров’я та 

управління ними. 
24 4 2 4  4 10 

Усього 44 6 2 8  8 20 

Іспит 4       

Усього 90 12 6 18 - 14 40 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 

 

Тема 1. Основи державної політики і стратегії в галузі охорони здоров’я 

Концептуально-методологічні засади аналізу державної політики та державного 

управління з перебудови галузі охорони здоров’я 

Основи державної політики і стратегії в галузі охорони здоров’я. Концептуально-

методологічні засади аналізу державної політики та державного управління з перебудови 

галузі охорони здоров’я Основні проблеми системи охорони здоров’я в Україні. Роль 

центральної та регіональної виконавчої влади у виробленні та реалізації державної політики 

з охорони здоров’я населення України. Еволюція суспільних потреб та перебудова галузі 

охорони здоров’я в сучасних умовах. Аналіз та критерії оцінки державної політики з 

перебудови галузі охорони здоров’я. Етапи аналізу державної політики. Визначення проблем, 

придатних для аналізу державної політики з охорони здоров’я. 

 

Тема 2. Механізми впровадження державної політики з охорони громадського 

здоров’я. Законодавче регулювання діяльності системи охорони здоров’я 

Підходи до аналізу систем охорони здоров’я та їх реформування. Організація 

системи охорони здоров’я на макро- та мікро рівнях. Фінансування галузі. Розміщення 

фінансових ресурсів. Методи оплати виробників медичних послуг. Соціальний маркетинг.  

Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та підходи до визначення державної 

політики з охорони здоров’я в Україні. Законодавче врегулювання фінансових і 

економічних відносин у системі охорони здоров’я України. Регулювання діяльності з метою 

оптимального поєднання державного впливу та ринкових механізмів. 

 

Тема 3. Автономізація медичних закладів 

Правові аспекти та досвід України. Роль автономізації лікарень у забезпеченні 

можливості їх реструктуризації та поліпшенні планування їх розвитку.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ 

СИСТЕМАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

 Тема 4. Підготовка менеджерів охорони здоров’я в історично-культурному 

аспекті. 

Європа, Північна Америка, Японія.  

Підготовка менеджерів охорони здоров’я в історично-культурному аспекті. 

Роль головного лікаря щодо підготовки менеджерів для охорони здоров’я. 

Державні, страхові, приватні, змішані (з прикладами відповідних країн) системи 



 

  

 

управління 

 

 Тема 5. Системи охорони здоров’я та управління ними.Загальна характеристика 

моделей охорони здоров’я. Підходи до класифікації . Приватна модель охорони здоров’я. 

Модель ОЗ зі загальним медичним страхуванням.  

Державна модель ОЗ. Змішані моделі.  

Порівняльна характеристика систем: державні, страхові, приватні, змішані. Системи 

охорони здоров’я та управління ними.  

Шляхи оптимізації системи охорони здоров’я. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

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 

модульного 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. Які основні проблеми діяльності системи охорони здоров’я в Україні в сучасних 

умовах.  



 

  

 

2. Вкажіть на повноваження центральних органів влади та регіональної влади у 

розробці і реалізації державної політики з охорони здоров’я населення.  

3. Які особливості еволюції суспільних потреб з охорони здоров’я в сучасних умовах 

та які завдання це формує для галузі.   

4. Назвіть критерії оцінки ефективності державної політики з перебудови галузі 

охорони здоров’я та коротко їх охарактеризуйте. 

 5. Які основні етапи аналізу державної політики у сфері охорони здоров’я.   

6. Опишіть процес підготовки управлінських кадрів для охорони здоров’я.  

7. Які переваги та недоліки призначень на управлінські посади людини с медичною 

та немедичною освітою.  

8. Які основні навички керівника та особливості їх застосування в управлінні 

охороною здоров’я.  

9 Які критерії оцінки якості професійної діяльності керівника?  

10. Які завдання підготовки керівників на додипломному, післядипломному етапах 

та постійного вдосконалення професійної діяльності під час роботи.   

11. Які сучасні методи, форми, тематики підготовки керівників різних рівнів в 

Україні та країнах світу.  

12. Як впливають процеси глобалізації на процес підготовки управлінських кадрів?  

13. Які чинники впливають на стан громадського здоров’я в економічно розвинених 

країнах світу та в тих, що розвиваються ?  

14. Які особливості поширення факторів ризику основних хронічних неінфекційних 

захворювань в Україні?  

15 Назвіть національні державні програми, спрямовані на подолання факторів 

ризику основних хронічних неінфекційних захворювань в Україні? Додатки 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну 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 
 

Навчально-методична картка дисципліни 

 

Основні методи навчання: Словесні (тематичні лекції,  коментування,  розповіді-описи, 

робота з нормативними документами). Наочні (ілюстрації, демонстрації). Ситуаційного 

моделювання. Практичні (виконання практичних завдань, розв’язання проблемних 

навчальних ситуацій). Комунікативні (дискусії, бесіди, ділові ігри) 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 
1.  Тема 1. Основи державної політики і стратегії в галузі охорони здоров’я 

Концептуально-методологічні засади аналізу державної політики та 

державного управління з перебудови галузі охорони здоров’я 
2 

2.  Тема 2. Механізми впровадження державної політики з охорони громадського 

здоров’я. Законодавче регулювання діяльності системи охорони здоров’я 
2 

3.  Тема 3. Автономізація медичних закладів 2 
4.  Тема 4. Підготовка менеджерів охорони здоров’я в історично-культурному 

аспекті. 
2 

5.  Тема 5. Системи охорони здоров’я та управління ними. 4 
Усього годин 12 

 

Тематичний план практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Основи державної політики і стратегії в галузі охорони здоров’я 

Концептуально-методологічні засади аналізу державної політики та 

державного управління з перебудови галузі охорони здоров’я 

4 

2 Тема 2. Механізми впровадження державної політики з охорони 

громадського здоров’я. Законодавче регулювання діяльності системи 

охорони здоров’я 

6 

3 Тема 3. Автономізація медичних закладів 6 

4 Тема 4. Підготовка менеджерів охорони здоров’я в історично-

культурному аспекті. 
4 

5 Тема 5. Системи охорони здоров’я та управління ними. 4 

6 Іспит  4 

Усього годин 28 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна: 
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К.: Вид-во «Сфера», 2005. – 272 с.   

2. Солоненко Н.Д. Економіка охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Видво НАДУ, 2005. – 
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совеременную науку. – Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. - 1049 c  

5. Шейман И.М. Реформы управления и финансирования здравоохранения. – М.: Русь, 1998. 

– 335 с.  
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7. Вялков А.И., Кучеренко В.З. Клинический менеджмент.- М., 2007.- 350 с.  

8. Москаленко В.. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: український 

контекст. Монографія. – К.: «Книга плюс», 2008. – 320 с.  

9. Основи політики досягнення здоров’я для всіх в Європейському регіоні ВООЗ: оновлена 



 

  

 

версія, 2005. – 98 с.  

10. Системі здравоохранения против бедности. – Европейское региональное бюро ВОЗ, 

Копенгаген, 2003. – 211 с. Стивен П. Роббинс, М. Коултер. Менеджмент.- «Вильямс», 

Москва, СПб., Киев, 2002. – 880 с. 5. Чалдини Роберт. Психология влияния. – СПб, 2000. 

 

Додаткова: 

1. Здоровье - 21. Основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе 

Всемирной организации здравоохранения / ВОЗ, Европейское региональное бюро. - 

Копенгаген, 1999. - 310 с.  

2. Оболенський О.Ю., Солоненко І.М., Жаліло Л.І. та інші. Управління охороною здоров'я 

на місцевому рівні: національний та зарубіжний досвід. - К.: Асоціація міст України та 

громад, 2007. - 191 с.  

3. Підручник з лікарської етики. Світове Лікарське Товариство, 2009. – 136 с.  

 4. Солоненко Н.Д. Економіка охорони здоров’я: Навч. посібник. – К.: Видво НАДУ, 2005. 

– 416 с. 

 5.  Портер М., Тайсберг Э. Переосмысление системы здравоохранения: Как создать 

конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. – К.: Изд-во 

А.Капусты, 2007. – 600 с  

6. Тульчинський Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в 

совеременную науку. – Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. - 1049 c. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

 

1. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.google.com.ua/ 

2. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

3. Пошукова система Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних 

документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 
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