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Інститут є головним державним 
навчальним закладом загальнонаціональ-
ної системи підготовки керівних кадрів 
для органів державної влади і місцевого 
самоврядування та топ-менеджерів для 
бізнес-структур Півдня України. 
Гордістю інституту є викладачі, понад 

90% яких є професорами, докторами та 
кандидатами наук, доцентами. Це один з 
найкращих показників якісного складу 
викладачів серед ВНЗ м. Одеси та Півдня 
України.  
До викладання в інституті постійно 

залучаються авторитетні вітчизняні та 
іноземні політики, державні діячи, вчені, 
топ-менеджери провідних підприємств та 
керівники органів влади. 

За 20 років існування інститутом 
підготовлено понад 7 тис. управлінців, які 
працюють на керівних посадах в органах 
публічної влади України, в т.ч. в 
центральних органах виконавчої влади, є 
народними депутатами України, 
депутатами місцевих рад, голови 
обласних державних адміністрацій, їх 
заступники, начальники управлінь, голови 
районних державних адміністрацій, 
сільські голови та ін. 

Викладачі інституту  
є професіоналами-практиками,  
сертифікованими тренерами  
з управлінських дисциплін, авторами 
наукових розробок та координаторами 
іноземних програм, керівниками та 
консультантами органів влади, мають 
багатий досвід впровадження 
регіональних та муніципальних проектів; 
розробок програм та стратегій розвитку 
територій тощо. 
Умови навчання та проживання.  
Під час навчання використовуються 

спеціалізовані аудиторії з аудіо- та 
відеоапаратурою, новітня комп’ютерна 
техніка та мультимедійне обладнання, 
зала для проведення відеоконференцій, 
сучасна бібліотека з електронною 
читальною залою. 

Вдале розташування в курортній зоні 
міста інституту та дев’ятиповерхового 
гуртожитку готельного типу з кімнатами 
на дві особи, їдальня, буфет – все це 
дозволяє не відволікатися на побутові 
питання. 

Організація дозвілля. В інституті 
створені всі умови для успішного 
поєднання навчання з активним 
відпочинком. У Центрі культури 
інституту є можливість реалізувати свої 
творчі здібності в різних галузях культури 
та мистецтва. Після занять можна зіграти 
у волейбол, теніс, відвідати 
спорткомплекс або басейн, прогулятися 
парком чи морським узбережжям. 

 
 

за СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ  
" Публічне управління  

у сфері охорони здоров’я " 
 
 

на заочну форму навчання за 
договором приймаються особи, які: 
працюють у системі охорони 
здоров'я незалежно від посади  
та наявності медичної освіти 

 
Організація навчального процесу в 

Інституті ґрунтується на «трьох китах»:  
 система управління якістю за 

міжнародним стандартом ISO 9001;  
 взаємозв’язок компетентнісного 

підходу до підготовки фахівців та 
інтерактивних методів організації 
навчання;   

 організація стажування слухачів в 
органах публічної влади, провідних 
підприємствах України та 
партнерських зарубіжних закладах.  

 

Програма  підготовки  магістра 
публічного  управління  та 
адміністрування  за  спеціалізацією 
«Публічне  управління  у  сфері  охорони 
здоров’я»  надає  всім  зацікавленим 
особам унікальні можливості набути: 
 системного  погляду  на  місце  й  роль 

громадського  здоров’я  у  політичній  і 
соціально‐економічній  системі 
держави;  



 зрозуміти  взаємозв’язок  стану 
громадського здоров’я і тих процесів, 
що відбуваються в країні;  

 з’ясувати  роль  держави  і  місцевого 
самоврядування  у  забезпеченні 
збереження,  укріплення  та 
відновлення  громадського  здоров’я, 
функціонування  системи  охорони 
здоров’я.  
 
До  навчальної  програми  спеціалізації 

«Управління  охороною  здоров’я»,  окрім 
дисциплін,  що  входять  у  програму 
підготовки  магістра  публічного 
управління та адмінстрування, додаються 
наступні дисципліни:  

 

 Державна  політика  та  стратегія 
охорони здоров’я.  

 Теорія  і  практика  державного 
управління охороною здоров’я. 

 Стратегічне  планування  й  управління 
охороною здоров’я. 

 Державне  управління  охороною 
громадського здоров’я. 

 Теорія  та  практика  сучасної 
епідеміології. Медична статистика. 

 Управління  якістю  медичної 
допомоги. 

 Економіка охорони здоров’я. 
 Фінансування охорони здоров’я. 
 

 
 
 
 
 
 
 
за держзамовленням та за договором 

 

заочна форма навчання; 2,5 роки 
  

На навчання на конкурсній основі 
приймаються громадяни України, які мають 
вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста 
або магістра). 
 

 

Вступники проходять конкурсний відбір за 
результатами вступних екзаменів: 
 комп’ютерного тестування з 
державно-управлінських, соціально-економічних, 
політико-правових, історико-культурних питань; 

 співбесіди із сучасних проблем державного 
управління;  

 комп’ютерного тестування з іноземної 
мови для вступників на денну форму навчання 

 
 
 

прийом здійснюється на конкурсній основі за 
умовами, визначеними Положенням про 
прийом слухачів до Національної академії, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 01.04.2013 №255. 

 
 
 
 
 

ЗА ДОГОВОРОМ 
 

Вартість одного семестру (вступ-2016): 
  

на заочній формі  6 020 грн. 
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МАГІСТЕРСЬКА ПІДГОТОВКА 
за спеціальністю 281 «Публічне 
управління та адміністрування»  

 

Спеціалізація 
Публічне управління  

у сфері охорони здоров’я 
 

 
Основною метою є  

ПІДГОТОВКА НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ФАХІВЦІВ 
для  системи  охорони  здоров’я,  органів 
публічної влади у сфері охорони здоров’я, які б 
сприяли  удосконаленню  та  впровадженню 
дієвих  механізмів  державної  політики  і 
державного  управління,  спрямованих  на 
вирішення  проблем,  пов’язаних  із 
демографічною кризою,  незадовільним станом 
громадського  здоров’я,  низькою  економічною 
ефективністю діяльності галузі тощо. 

 

65009, м. Одеса, вул. Генуезька, 22  
тел. (048) 705-97-12, 705-97-11, 
(063) 122-999-7, факс 705-97-13,  

WWW.ORIDU.ODESSA.UA 
Одеса – 2016  

Вступ до магістратури  
за спеціальністю  

074 «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
та АДМІНІСТРУВАННЯ»

ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ 


