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Здоров'я є визначальним фактором, якщо йдеться про 

потенціал, здатність людини, суспільства і, зрозуміло, держави 

бути результативними, ефективними та конкурентоздатними. 

Стан громадського здоров'я є чинником людського 

розвитку і створює основу людського й соціального капіталів.

Разом з тим, існуюча система охорони здоров’я, її 

організація, управління та фінансування потребує докорінних 

змін в зв’язку з появою нових викликів.

Розуміння невідворотності таких змін вимагає формування 

нового типу керівника.



Саме, підготовку таких кадрів з 1998 року здійснює

спеціалізація «Публічне управління у сфері охороною

здоров’я» (до 2016 р. «Управління охороною здоров'я»).



Навчання за спеціалізацією «Управління охороною 

здоров’я» надає діючим та майбутнім керівникам унікальну 

можливість набути системний погляд на місце й роль галузі 

охорони громадського здоров’я у політичній й соціально-

економічний системі держави. 

Зрозуміти взаємозв’язок стану громадського здоров’я і 

тих процесів, що відбуваються в країні.

З’ясувати роль державної, регіональної політики, 

державного управління, місцевого самоврядування у 

забезпеченні збереження, укріплення та відновлення 

громадського здоров’я, функціонування системи охорони 

здоров’я.



сформувати спільноту лідерів, 

яка спроможна будувати ефективну та 

результативну систему охорони здоров’я, 

забезпечити якісну культуру управління у 

сфері охорони здоров’я, що відповідає 

міжнародним стандартам.

Місія



Предмет

вивчення

Теоретико-методологічні засади, основні механізми та 

пріоритети публічної політики та управління у сфері охорони 

здоров'я в контексті євроінтеграційного вибору України 

Суспільні відносини, процеси життєдіяльності соціуму,

що безпосередньо чи опосередковано впливають на

формування здоров'я окремих людей та соціальних груп

Теоретико-прикладні засади управління змінами,

забезпечення якості медичної допомоги, принципи і моделі

ведення переговорів та вирішення конфліктних ситуацій

Особливості виникнення та розв’язання проблем

правового та економічного забезпечення діяльності у сфері

охорони здоров'я



• керівники і службовці органів державного управління та місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я; 

• менеджери закладів охороні здоров’я всіх форм власності; 

• адміністративний персонал закладів охорони здоров’я усіх форм 

власності; 

• політичні та громадські діячі, персонал політичних та громадських 

організацій у сфері охорони здоров’я.

Очікувані місця роботи:



1. Політика у сфері охорони здоров’я.

2. Публічне управління охороною здоров’я.

3. Правове забезпечення діяльності у сфері охорони здоров’я.

4. Стратегічне управління в охороні здоров’я.

5. Управління змінами у сфері охорони здоров'я.

6. Управління якістю у сфері охорони здоров'я.

7. Економічні засади державного регулювання охорони здоров’я.

8. Управління охороною громадського здоров’я.

9. Психологія управління у сфері охорони здоров’я.

10. Управління соціальними ризиками здоров’я.

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ



• у чому полягає соціальна та 

економічна роль сфери охорони 

здоров’я в Україні?

• які основні проблеми охорони 

здоров’я мають місце в Україні? 

• що собою являє сучасна політика 

• у сфері охорони здоров’я?

• що таке міжгалузевий та 
міжсекторальний підходи, інш?

Відповіді на наступні питання:.

Ви отримаєте 

вивчаючи 

дисципліну

Політика у сфері охорони здоров’я



• що собою уявляє організаційна 

структура системи охорони 

здоров'я та управління нею?

• як здійснюється управління 

охороною здоров’я на 

регіональному і муніципальному 

рівнях? 

• що таке інформатизація сфери 

охорони здоров’я, інш?

Відповіді на наступні питання:.

Ви отримаєте 

вивчаючи 

дисципліну

Публічне управління охороною здоров’я 



• яке місце займає право в системі 

соціального регулювання медичної 

діяльності?

• що собою уявляє правове регулювання 

надання платних медичних послуг? 

• як здійснюється захист прав пацієнтів та 

лікарів, інш.?

Відповіді на наступні питання:.

Ви отримаєте 

вивчаючи 

дисципліну

Правове забезпечення діяльності 

у сфері охорони здоров’я



• як здійснюється ліцензування, 

стандартизація та акредитація у сфері 

охорони здоров'я?

• що собою представляє система 

управління якістю в лікувально-

профілактичних закладах? 

• що таке індикатори якості медичної 

допомоги, клінічні настанови та клінічні 

протоколи медичної допомоги, інш.?

Відповіді на наступні питання:.

Ви отримаєте 

вивчаючи  

дисципліну

Управління якістю

у сфері охорони здоров'я



• що таке фінансовий менеджмент у 

сфері охороні здоров’я?

• у чому полягають передумови  

запровадження загальнообов’язкового 

державного соціального медичного 

страхування в Україні? 

• що таке ціноутворення в сфері охорони 

здоров’я, формування глобального 

бюджету, інш.?

Відповіді на наступні питання:.

Ви отримаєте 

вивчаючи 

дисципліну

Економічні засади державного 

регулювання охорони здоров’я 



ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 

Спеціалізація формує нових управлінців, які спроможні

бути сприйнятливими до невизначеного та нестабільного

зовнішнього та внутрішнього середовища, вміють не тільки

адаптуватись до нього, але і створювати умови для здійснення

змін. А також вміють налагоджувати комунікації.

Знання основ влади, політичних процесів, розуміння між

організаційних зв’язків і рушійних сил, вміння користуватись

цими знаннями роблять керівників ефективними і успішними.

Надзвичайно важливими є правова обізнаність та знання

методів управління ресурсами. Вкрай важливим є вміння

реалізовувати на практиці принцип постійного поліпшення

клінічних результатів та якості надання послуг.



Приєднуйтесь!

Кафедра гуманітарних та
соціально-політичних наук
ОРІДУ НАДУ при Президентові 

України

м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 318
Тел.: (048)-70-59-788


