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Магістерська програма з публічного управління та адміністрування
Спеціалізація «Публічне управління у сфері охорони здоров’я»
Цього року в Школі публічного управління Українського католицького університету (УКУ) на
магістерській програмі з публічного управління та адміністрування у співпраці з Львівською бізнес
школою відкривається нова спеціалізація «Публічне управління у сфері охорони здоров’я».
Створення даної спеціалізації відбулося завдяки підтримці проекту USAID «Підтримка
реформи охорони здоров’я».
Для кого ця спеціалізація?
Спеціалізація розрахована на осіб, які залучені до управління медичними закладами,
галуззю охорони здоров’я, управлінців, які готові втілювати проекти реформування та
удосконалення медичної реформи.
Чому ми запроваджуємо таку спеціалізацію?
Потреба у фахівцях з управління в охороні здоров’я зараз є дуже висока. Адже поточна
реформа системи охорони здоров`я змінює принцип фінансування і управління закладів охорони
здоров`я. Заклади, потрапивши в нові умови, стикаються з цілою низкою проблем як економічного,
так і управлінського плану: розрахунок собівартості послуг, фінансове планування закладу,
оптимізація кадрової структури, взаємодія з Національною службою здоров`я України, співпраця з
органами місцевого самоврядування тощо. Вирішення цих проблем лягає на плечі керівника
медичного закладу, керівників структурних підрозділів (завідуючих відділеннями) і
адміністративних підрозділів (відділ кадрів, бухгалтерія), котрі окрім вирішення поточних робочих
питань змушені вишукувати необхідну інформацію і приймати нові для себе рішення. Наявність у
відкритому доступі інформації про трансформацію системи охорони здоров`я і рекомендацій,
щодо дій закладів в умовах реформи не може у повній мірі вирішити проблему, бо, окрім доступної
інформації, потрібно ще й уміти і мати час цією інформацією скористатись.
Ми пропонуємо варіант вирішення цієї проблеми - створення комплексної програму
підготовки кадрів на базі УКУ.
Для реалізації цієї ідеї ми заручилися підтримкою членів команди реформаторів (які
працювали донедавна або працюють в МОЗ України) та Нью-Йоркського університету, які
допомагають з розробкою змісту навчальної програми та забезпеченням викладачами.
Навчальна програма розроблена з акцентом на менеджмент закладів охорони здоров`я у
контексті трансформації системи охорони здоров`я і має практичне спрямування.
Яке практичне значення програми?
Після відбору на програму студенти зобов`язуються здійснювати супровід медичного закладу
(комунального або державного) впродовж часу навчання з написанням дипломної роботи на тему
“Трансформація закладу охорони здоров`я в умовах системних змін”. Щодо дипломної роботи, це
буде фактично policy paper. Документ має бути своєрідною інструкцією до процесу прийняття
рішення для конкретного закладу, переговорів зі стейкхолдерами та реалізації плану заходів з
удосконалення управління. Він має враховувати проблеми, очікування та ризики того, кому
адресований policy paper.
Отже, в підсумку, по завершенню навчання кожного студента на цій спеціалізації ми
матимемо:
• Підготовленого фахівця з управління в сфері охорони здоров’я.
• Детальний план трансформації конкретного закладу охорони здоров’я. (Втілити цей
план в життя УКУ теж може допомогти. Для цього в нас є піврічні програми
«Управлінського розвитку», під час яких допомагаємо розробляти і втілювати
практичні проекти.)

Чому саме магістерка, а не якийсь інший формат програми?
Тому що в Україні запроваджується офіційна вимога до керівників закладів охорони здоров’я
– наявність диплому державного зразка про вищу освіту в галузі управління. Магістерська
програма дозволяє виконати цю вимогу.
Які особливості та переваги магістерської програми з публічного управління та
адміністрування УКУ?
Особливостями та перевагами програми є:
• модульна форма навчання (4 дні на місяць), що підходить для абітурієнтів, які
працюють;
• виїзні навчальні модулі в різних містах України;
• закордонний навчальний модуль в Польщі;
• стажування в Норвегії, м. Осло та у Великій Британії, м. Лондон;
• потужна команда викладачів-практиків;
• зустрічі з видатними науковцями світового рівня (Френсісом Фукуямою, Андріаном
Сливоцьким, Стівеном Краснером, Франком Дювелем);
• візити до державних установ, провідних аналітичних центрів та організацій під час
кожного навчального модуля;
• залучення до реалізації практичних проектів під час навчання;
• диплом державного зразка (диплом магістра з публічного управління та
адміністрування).
Тривалість програми – 1 рік і 10 місяців.
Мова навчання – українська та англійська.
Вартість навчання складає 110 000 грн за весь період навчання.
Для абітурієнтів, які завершили навчання на сертифікатних програмах УКУ, присвячених
управлінню в сфері охорони здоров’я, є можливість перезарахувати відповідний сертифікатний
курс як частину навчання на магістерській програмі і отримати знижку на оплату за навчання.
Відгуки наших студентів та випускників можна
відео: https://www.youtube.com/watch?v=85DNXmHFqPM&t=1s .
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Деталі про реєстрацію на програму і вступні іспити можна отримати за цим посиланням:
http://spm.ucu.edu.ua/magisterska-programa/pravyla-pryjomu/

