
РЕЦЕНЗІЯ
на робочу програму навчальної дисципліни «Антикризове публічне 
управління в сфері охорони здоров’я» підготовки здобувачів 
освітнього ступеня ’’Магістр" освітньо-професійної програми 
"Публічне управління та адміністрування" зі спеціальності 281 
"Публічне управління та адміністрування"

Навчальна дисципліна «Антикризове публічне управління в сфері 
охорони здоров’я» є вибірковою компонентою освітньо-професійної 
програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування».

Зміст навчальної дисципліни складають такі важливі питання, як 
антикризове публічне управління його місце і роль в публічному управлінні 
взагалі та в сфері охорони здоров’я зокрема. Тематика, яка заложена в робочу 
програму дисципліни розкриває всі аспекти такого публічного управління та 
формує відповідні компетентності у слухачів. Відповідно до тематики лекцій, 
практичних та самостійної роботи автором зроблено акценти на наступним 
аспектах: меті завданнях та функціях антикризового публічного 
управління в сфері охорони здоров’я; ролі держави в антикризовому 
управлінні сферою охорони здоров’я; наслідках криз(пандемій) в сфері 
охорони здоров’я для розвитку українського суспільства; державних 
антикризових програмах в сфері охорони здоров’я та їх реалізації; 
видах та формах реалізації антикризових стратегій в сфері охорони 
здоров’я, взаємозв’язку і взаємозалежності функціонального та 
антикризового управління сферою охорони здоров’я; особливостях 
підготовки та реалізації управлінських рішень в сфері охорони здоров’я 
в період кризи(пандемії); технологіях антистресової підготовки 
персоналу медичних закладів в умовах кризи(пандемії); сутності 
стратегічного планування в антикризовому управлінні в сфері охорони 
здоров’я; ефективності публічного регулювання кризовими явищами; 
міжнародному досвіді антикризового управління в сфері охорони 
здоров’я, світових кризах у сфері охорони здоров’я та їх впливі на 
виникнення криз в України тощо.

Саме така тематика є важливою для діяльності публічної адміністрації 
в сфері охорони здоров’я, бо саме вона виходить на передові рубежі 
управління сферою охорони здоров’я в період криз або пандемій. Вони 
формують антикризові заходи та визначають шляхи їх реалізації.

Актуальність впровадження антикризового публічного управління в 
сфері охорони здоров’я беззаперечна, як ми спостерігаємо з сучасної ситуації



публічного управління в сфері охорони здоров’я. Робоча програма забезпечує 
можливість здійснення кваліфікованої підготовки керівних кадрів на всіх 
рівнях.

Робоча програма "Керівник в інституціях сфери публічного управління" 
свідчить про забезпечення майбутніх магістрів спеціальними знаннями та 
навичками, які дозволяють отримати здатність розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі та практичні проблеми публічного управління на всіх 
рівнях і у сфері охорони здоров’я зокрема.

Слід зауважити, що рецензована робоча програма, яка впроваджується 
кафедрою охорони здоров'я Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П. Л. Шупика, забезпечить якісну підготовку здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
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