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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

             Навчальна програма дисципліни “Управління персоналом в  галузі 

охорони здоров’я” розроблена для студентів, які навчаються за спеціальністю 

073 “Менеджмент”, професійне спрямування Медичний та фармацевтичний 

менеджмент. Структурно-логічна схема спеціалізації передбачає вивчення 

навчальної дисципліни “Управління персоналом в охороні здоров’я”  після 

опанування студентами знань з курсу “Основи менеджменту”, “Основи  

менеджменту охорони здоров’я”, “Організаційно-правові засади 

менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка і фінансування охорони 

здоров’я”, “Страхова медицина”, “Підприємництво в охороні здоров’я”, 

“Облік і звітність в охороні здоров’я” та передує вивченню інших 

профілюючих навчальних дисциплін, як “Медичний та фармацевтичний 

менеджмент”, «Аналіз діяльності медичних установ».  

        Навчальна програма розроблена для студентів заочної форми навчання 

та поєднує в собі робочу програму курсу,  завдання та рекомендації до 

виконання семестрової контрольної роботи.  

Основною метою курсу “Управління персоналом в охороні здоровя” є 

формування професійного керівника закладу охорони здоровя зі знанням 

всіх етапів управління персоналом у їх логічній взаємообумовленості  та 

послідовності. 

 Завдання  навчальної дисципліни: 

- опанування основами створення ефективної системи роботи з 

кадрами у закладах охорони здоровя і механізмом управління ними; 

- дати ґрунтовне уявлення про планування людських ресурсів у 

закладах охорони здоровя; 

- набуття знань з використанням всіх існуючих джерел задоволення 

потреб у кадрах у галузі охорони здоровя; 

- опанування основами знань та умінь з профорієнтації та адаптації у 

галузі охорони здоровя; 



- набуття знань з оцінки та створення резерву потенціальних 

кандидатів з усіх посад  у закладах охорони здоровя та розробки 

методик оцінки трудової діяльності; 

- дати ґрунтовні уявлення про керівництво дисципліною праці та 

плинністю кадрів у закладах охорони здоровя; 

- опанування основами знань і умінь з організації кадрового 

діловодства у галузі охорони здоровя. 



 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“Управління персоналом в  галузі охорони здоров’я” 

№№ Назва змістового модуля  і теми 

 

Змістовий модуль 1. Організація додипломної та післядипломної 

підготовки кадрів в галузі охорони здоровя 

1. Система управління персоналом в закладах охорони здоровя 

2. Система до дипломної та післядипломної підготовки  медичних кадрів 

3. Система до дипломної та післядипломної підготовки  фармацевтичних 

кадрів  

4. Система підготовки управлінських кадрів для галузі охорони здоровя, 

медичного та фармацевтичного бізнесу  

Змістовий модуль 2. Організація управління персоналом в закладах 

охорони здоровя  

5. Основні форми комплектування штатів закладів охорони здоровя.  

6. Система кваліфікаційних вимог до управлінського, медичного та 

фармацевтичного персоналу. 

7. Оплата праці. Оцінка трудової діяльності в закладах охорони здоровя 

 

8. Організація діловодства кадрової служби в закладах охорони здоровя 

Разом годин: 90 

 



ЗМІСТ 

дисципліни 

“Управління персоналом в  галузі охорони здоров’я” 

Змістовий модуль 1. Організація додипломної та післядипломної 

підготовки кадрів в галузі охорони здоровя 

 Тема 1. Система управління персоналом в закладах охорони 

здоровя 

Управління персоналом як складова управління системою охорони 

здоровя. Основні напрями та методи та моделі управління кадрами. 

Принципи та механізми управління персоналом в галузі охорони здоровя. 

Поняття про ринок праці в галузі охорони здоровя. Стратегічні концепції 

підготовки та управління персоналом в галузі охорони здоровя за кордоном. 

Література   9,29, 37 

 Тема 2. Система до дипломної та післядипломної підготовки  

медичних кадрів 

  Система підготовки медичних кадрів у Україні. Додипломна підготовка 

молодших спеціалістів з медичною освітою. Додипломна підготовка лікарів. 

Поняття про атестації, види атестацій. Територіальні атестаційні комісії. 

Атестаційні комісії при закладах охорони здоровя.  Центральні атестаційні 

комісії. Післядипломна підготовка молодших спеціалістів з медичною 

освітою. Післядипломна освіта лікарів. Поняття про спеціалізацію, 

інтернатуру, перепідготовку, удосконалення (тематичне удосконалення, 

клінічна ординатура, передатестаційні курси). Атестація лікарів на 

присвоєння кваліфікаційної категорії. 

 Література 1,2,5,6,7,9,11,23,35,36 

 Тема 3. Система до дипломної та післядипломної підготовки  

фармацевтичних кадрів 

 Тенденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу: умови 

прийому до фармацевтичних закладів освіти, структура та організація 



навчання. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні: молодші спеціалісти, 

бакалаври, магістри. Післядипломна освіта фармацевтів: атестація 

фармацевтів на присвоєння кваліфікаційної категорії; атестація на 

підтвердження кваліфікаційної категорії. Післядипломна освіта провізорів: 

атестація на визначення рівня знань і практичних навичок з присвоєнням 

фаху «Провізор-спеціаліст», атестація провізорів на присвоєння 

кваліфікаційної категорії. 

Література 5,6,7,9,11,23,35,36 

 

Тема 4. Система підготовки управлінських кадрів для галузі 

охорони здоровя, медичного та фармацевтичного бізнесу 

Підготовка керівників закладів охорони здоровя. Спеціалізація та 

удосконалення лікарів за спеціальністю «Організація та управління 

охороною здоровя». Підготовка магістрів за спеціальністю «Державне 

управління» за спеціалізацією «Управління охороною здоровя». Підготовка 

менеджерів та маркетологів , орієнтованих на медичний і фармацевтичний 

бізнес. Структура професійної підготовки менеджера по кадрах. Структура 

професійно-важливих якостей менеджера по кадрах. Система професійної 

підготовки і безперервної освіти менеджера по кадрах. Підготовка медичних 

працівників на Україні. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб 

в умовах переходу до ринку. Служби управління персоналом за кордоном. 

Література 8,19,21  

Змістовий модуль 2. Організація управління персоналом в 

закладах охорони здоровя 

Тема 5. Основні форми комплектування штатів закладів охорони 

здоровя 

Прогнозування управління персоналом. Планування чисельності та 

складу працівників закладів охорони здоровя.  Штатний розклад закладу 

охорони здоровя. Сутність  медичного та фармацевтичного ринку робочої 



сили. Оцінка трудових ресурсів закладів охорони здоровя. Оцінка потреби в 

трудових ресурсах закладів охорони здоровя. Розробка програми  

задоволення майбутніх потреб у трудових ресурсах. Набір кадрів. Засоби 

внутрішнього набору. Набір кадрів. Засоби зовнішнього набору. Особливості 

зовнішнього набору в закладах охорони здоровя. Відбір кадрів. Критерії 

відбору кадрів. Відбір кадрів. Методи збору інформації при прийнятті 

рішення. Співбесіда як метод збору інформації при прийнятті рішень. 

Звільнення працівника. Загальні правила звільнення. Звільнення за 

ініціативою працівника. Звільнення за ініціативою адміністрації. Звільнення 

за скороченням штату установи. 

Література 9,25, 29,30,32,35  

Тема 6. Система кваліфікаційних вимог до управлінського, 

медичного та фармацевтичного персоналу 

 Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу: 

начальника головного управління охорони здоровя місцевої державної 

адміністрації; начальника (головного лікаря) лікувально- профілактичного 

закладу; головного державного санітарного лікаря; головного лікаря 

обласної, центральної міської, центральної районної лікарень; головної 

медичної сестри; завідувача аптекою ( складу); завідувача аптечною базою; 

завідувача відділу аптеки.  

Система кваліфікаційних вимог до  медичного персоналу: 

лікаря;лікарня-інтерна, лікаря-стажиста; статистика медичного, сестри 

медичної, сестри-господарки; молодшої медичної сестри. 

 Система кваліфікаційних вимог до професіоналів в галузі 

фармації: провізора; провізора-аналітика;  провізора клінічного; провізора 

косметолога. Система кваліфікаційних вимог до  фахівців в галузі фармації: 

фармацевта; лаборанта. 

Література  9,19,28,27  

 



Тема 7. Оплата праці. Оцінка трудової діяльності в закладах 

охорони здоровя  

 Організація праці працівників закладів охорони здоровя. 

Тривалість робочого дня лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою 

освітою. 

 Заробітна плата працівників закладів охорони здоровя. 

Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів 

охорони здоровя. Оплата праці керівників  закладів охорони здоровя , їх 

заступників та керівників структурних підрозділів. Оплата праці лікарів. 

Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних 

закладів. 

Підвищення посадових окладів: за наявності кваліфікаційної категорії; 

за оперативне втручання; за диплом з відзнакою; за керування санітарним 

транспортом; у звязку зі шкідливими та важкими умовами праці; за 

підвищену складність та напруженість робіт.  

Доплати: за суміщення професій або виконання обовязків відсутнього 

працівника; за розширення зони обслуговування та збільшення обсягу робіт. 

Доплати керівникам закладів охорони здоровя за роботу за основною 

лікарською спеціальністю. Доплати за роботу в нічні години. Доплати за 

науковий ступінь.  

Надбавки: за безперервний стаж роботи; за почесні звання; за знання та 

використання в роботі іноземної мови тощо. Обчислення стажу безперервної 

роботи, що дає право на отримання надбавок. Порядок встановлення 

надбавок. 

Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі. Оплата праці 

працівників закладів з зубопротезування. 

Преміювання працівників закладів охорони здоровя та надання 

матеріальної допомоги. Соціальні виплати. Дивіденди та опціони. 

Література 3,4,9,19  



          Тема 8. Організація діловодства кадрової служби в закладах 

охорони здоровя 

Основні вимоги до організації діловодства служби управління пер-

соналом. Документаційне забезпечення управління персоналом. Організація 

обліку та звітності по кадрах. 

Література 9, 19, 27  



 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 Відповідно до Вашого варіанту і Додатку виконайте такі завдання: 

1. Напишіть питання співбесіди для кожного кандидата. 

2. Зробіть із запропонованих кандидатур відбір необхідних кадрів. Якщо 

потрібно, доповніть список у Додатку І своїми кандидатами. Складіть 

доповідну записку на ім’я директора установи для набору персоналу. 

3. Проаналізуйте які  сучасні методів відбору персоналу доцільно 

використати у Вашій ситуаційній вправі? 

Варіант І 

 Ви – заступник директора МП “Фармахім”, яке займається роздрібною 

реалізацією медикаментів. У штаті підприємства – 6 осіб:  

1) власник НП – директор; 

2) заступник директора; 

3) спеціаліст з маркетингу; 

4) бухгалтер-касир; 

5) секретар; 

6) спеціаліст з реалізації медичних препаратів. 

Справи йдуть добре і виникає потреба у розширенні штату. Ви через засоби 

масової інформації оголошуєте конкурс на такі вакантні посади: 

1) Спеціаліст з роздрібної реалізації медичних препаратів. 

2) Завідуючий складом і господарською частиною підприємства. 

На конкурс подані такі документи (Додаток 1). 



Варіант ІІ 

 Головним лікарем міської стоматологічної поліклініки №2 в нових 

економічних умовах зі згоди міського відділу охорони здоров’я вирішено 

відкрити два госпрозрахункових кабінети. На конкурсній основі відібрано 

фахівців (лікарів та медсестер). В зв’язку з особливостями госпрозрахункової 

діяльності виникла потреба у створенні нової служби в поліклініці, а саме – 

відділу медичного сервісу. Через засоби масової інформації оголошено 

конкурс на такі посади: 

1) менеджер-економіст приватних стоматологічних закладів; 

2) керівник довідкового бюро; 

3) касир. 

 

Варіант ІІІ 

 В 2003 році у м. Київ відкрилась приватна косметологічна лікарня. В 

2009 році при лікарні вирішено відкрити салон краси, який об’єднує такі 

відділи: 

 І. Корекції тіла – боді-білдінг. 

 ІІ. Декоративної косметики. 

 ІІІ. Перукарні. 

 ІV. Масажу. 

 V. Лікувальної косметики. 

 VI. Солярію та водолікування. 

 Головний лікар лікарні доручив інспектору з кадрів оголосити конкурс 

на заміщення таких посад: 

1) масажист – 2 особи; 

2) спеціаліст з реклами – 1 особа; 

3) медсестра – 3 особи; 

4) завідуючий господарством - 1 особа. 

 

 



Варіант IV 

 В обласному центрі медичної статистики при обласній лікарні в зв’язку 

з плинністю кадрів звільнились посади діловода та керівника відділу. 

Головний лікар доручив начальнику відділу кадрів оголосити конкурс на 

заміщення вакантних посад серед працівників лікарні. На конкурс подали 

документи (Додаток 1). 

Варіант V 

 Фармацевтична фірма “Дарниця” на українському  фармацевтичному 

ринку має ряд переваг у порівнянні з іноземними фармацевтичними фірмами, 

що дає йому змогу швидко нарощувати дилерську мережу по всій Україні. 

Незабаром у Вашому місті відкривається представництво фармацевтичної 

фірми “Дарниця” Через засоби масової інформації оголошено конкурс на 

заміщення посад: 

1) менеджер; 

2) маркетолог; 

3) фармацевт; 

4) провізор; 

5) експедитор. 

 

Варіант VI 

 Міське об’єднання “Профдезінфекція” вирішило відкрити на базі 

об’єднання спеціалізований магазин з реалізації дезінфекційних засобів з 

одночасним наданням консультаційних послуг. В зв’язку з цим оголошено 

конкурс на заміщення таких посад: 

1) Спеціаліст з організації роздрібної торгівлі медичних препаратів та 

дезінфекційних засобів. 

2) Комерційний агент. 

3) Менеджер-економіст. 

4) Бухгалтер-касир. 

5) Дезінструктор (середня медична освіта). 



6) Дезінсектор (тримісячні курси). 

Варіант VII 

 Дитячий санаторій “Сонечко” у м. Євпаторія став ЗАТ. На зборах 

акціонерів вирішено провести реорганізацію матеріально-технічної служби і 

скоротити чисельність персоналу. Під час перебудови кілька відповідальних 

працівників санаторію звільнились, знайшовши іншу роботу. Головний лікар 

санаторію і одночасно голова зборів акціонерів доручив начальнику відділу 

кадрів оголосити конкурс на заміщення таких посад: 

Заступник головного лікаря адміністративно-господарської частини. 

Зав. пральнею. 

Агент з постачання. 

Масажист. 

 

Варіант VIII 

 У зв’язку з відкриттям приватного дитячого садка вирішено створити 

на його базі консультативно-діагностичний центр матері і дитини. Директор 

оголошує конкурс на заміщення таких посад: 

службовець з довідок; 

менеджер-економіст приватного закладу з надання діагностичних послуг; 

рекламний агент; 

завідувач бібліотеки. 

 

Варіант IX 

Керівник фірми “Саніна” з прокату медичного обладнання та предметів 

догляду за хворими вирішив відкрити філіал фірми у районному місті, в 

зв’язку з чим попросив своїх знайомих знайти людей на заміщення таких 

посад: 

рекламний агент; 

продавець; 

менеджер-економіст. 



За рекомендацією друзів до нього звернулись такі особи. 

Варіант Х 

 Українська асоціація виїзної екстреної консультативної медичної 

допомоги відкриває свою філію у м. Житомирі. Директор закладу через 

засоби масової інформації оголосив конкурс на заміщення таких 

адміністративних посад: 

директор обласної виїзної екстреної консультативної медичної допомоги; 

менеджер-економіст служби; 

секретар-референт служби; 

службовець довідкової служби. 

Додаток І. 

Особові справи осіб, що подали документи на конкурс 

Особова справа 1 

Жінка 23 років. Навчається заочно на 4 курсі зі спеціальності 

“Менеджмент”, спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. 

Має середню медичну освіту. Працює масажистом в оздоровчому центрі 

“Астра”. Комплект документів складається з: 

1) Резюме та автобіографії . 

2) Диплому ОКР “молодший спеціаліст” “медична 

сестра” з додатком. 

3) Свідоцтва з організації профілактичного і лікувального 

масажу. 

4) Трудової книжки (копія). 

5) Посвідчення водія групи В. 

6) Санітарної книжки. 

 

РЕЗЮМЕ 

Адреса: 05800, м.Київ, вул. Пастерівська, 20, кв. 350 

Телефон: (044) 435-16-25 



Дата і місце народження: 16 червня 1978 р., м. Дніпропетровськ, вул. Садова, 

11, кв. 65 

Громадянство: Україна 

Сімейний стан: Незаміжня 

Мета: Отримати посаду менеджера-економіста 

Кваліфікація: Диплом ОКР “Молодший спеціаліст” 

Освіта: 1993-1995 р. – Дніпропетровський медичний коледж. Диплом ОКР 

молодшого спеціаліста за спеціальністю “медична сестра” 

1996-2000рр. – заочне навчання у МАУП зі спеціальності “Менеджмент”, 

спеціалізація – “Медичний та фармацевтичний менеджмент ”. 

1998-1999 – курси інформаційного забезпечення. 

Досвід роботи: 1996-1998 – Дніпропетровська ЦЛ №3, медсестра 

терапевтичного відділення. 

Особова справа №2 

Жінка 32 роки. Має диплом ОКР “бакалавр” зі спеціальності 

“Маркетинг”. Після закінчення ВНЗ 2 роки працювала продавцем у 

приватному магазині. За цей час закінчила заочно курси “Секретар-

референт”, про що має сертифікат, вільно володіє персональним 

комп’ютером і англійською мовою. Вона - розвідна, проживає разом із 

батьками. Має 6-річну доньку. Місце проживання в 30 хвилинах їзди від 

можливого місця роботи. 

ЇЇ комплект документів: 

1) Диплом ОКР “Бакалавр” зі спеціальності “Маркетинг” 

за спеціалізацією “Організація роздрібної та оптової торгівлі”. 

2) Сертифікат секретаря-референта. 

3) Рекомендація з попереднього місця роботи. 

4) Посвідчення “Перекладач англійської мови”. 

Рекомендація 

видана Глушко Ганні Гаврилівні 



Глушко Ганна Гаврилівна працювала у приватному магазині “Любава” 

продавцем супутніх товарів протягом 2 років з 2005 по 2007 рр. За роки праці 

вона зарекомендувала себе як працелюбна, старанна, чесна людина. На 

роботу Глушко Ганна Гаврилівна ніколи не запізнювалась, за проханням 

дирекції працювала і в позаробочий час. З колективом магазину в неї 

склались гарні стосунки, вона володіє лідерськими якостями. В 2007 р. 

Глушко Г.Г. за сімейними обставинами залишила роботу. 

Директор фірми “Любава” 

Іванов І.С. 

Автобіографія 

Я, Глушко Г.Г., народилась у 1967 році у м. Жашків Черкаської області 

в селянській сім’ї. Батьки мої працювали в радгоспі, батько – механізатор, 

мати – ланкова. Зараз батьки на пенсії. З 1974 по 1984 рр. навчалася у 

Жашківській середній школі №2, після закінчення якої у 1985 році вийшла 

заміж і була домогосподаркою. У 1994 році я вступила на заочне відділення 

Черкаського інституту правління на факультет Менеджменту зі спеціалізації 

“Маркетинг”, який закінчила у 1998 році, отримавши диплом ОКР 

“Бакалавр” зі спеціальності “Організація оптової і роздрібної торгівлі”. В 

1994 році в мене народилася донька Олена. 3 1997 року з чоловіком 

розійшлися і я зараз проживаю разом із донькою у батьків. З 1998 по 2000 рр. 

працювала продавцем у магазині “Любава”. В 2000 році у зв’язку з хворобою 

батька мені довелось залишити роботу. Зараз батько одужав. 

Під час навчання у МАУП я на факультеті перепідготовки прослухала 

курси з підвищення кваліфікації і отримала сертифікат “Секретар-референт” і 

посвідчення “Перекладач англійської мови”. 

Резюме відсутнє. 

Особова справа №3 

Жінка 52 роки. Працює в  ТОВ “Медприлад” старшим продавцем. ТОВ 

“Медприлад” знаходиться в приміській зоні міста, досвід продавця – 32роки. 



Сімейна, діти дорослі, має власний будинок поблизу можливого місця 

роботи. Надані документи: 

1. Диплом ОКР “молодший спеціаліст”, виданий в 1968 році 

Уманським торговельним училищем. 

2. Санітарна книжка. 

3. Копія трудової книжки. За роботу продавцем з 1970 по 1985 р.р. 

на державних підприємствах має 5 подяк. Нагороджена значком 

“Відмінник торгівлі”. 

Ця жінка має рекомендацію з попереднього місця роботи. Резюме та 

автобіографія відсутні. 

 

Особова справа 4 

Чоловік 23 років. Випускник державного університету за спеціальністю 

“Економіка підприємства”. Не одружений. Проживає разом із батьками у 

центрі міста. Має транспортний засіб. Матеріально забезпечений. На роботу 

прийшов за пропозицією Вашого співробітника має такі документи: 

1. Диплом ОКР “спеціаліст” з відзнакою зі спеціальності “Економіка 

підприємства”. Закінчив у 2000 році Білоцерківський аграрний університет, 

економічний факультет. 

2. Посвідченя водія групи В. 

За Вашим проханням кандидат склав резюме. 

Резюме 

Волошин Ігор Данилович 

Адреса: м. Київ, вул.Лісова, буд.1, кв.11 

Телефон (052) 416-17-85 

Дата і місце народження: 5.09.1985р., м. Київ 

Сімейний стан: не одружений 

Мета: отримати вакантну посаду 

Кваліфікація: спеціаліст-економіст зі спеціальністю “Економіка 

підприємства”. 



Освіта: вища, у 2007 році закінчив економічний факультет 

Білоцерківський аграрний університет з відзнакою 

Досвід роботи: не маю. 

Допоміжні відомості: Маю права водія групи В, маю вдома персональний 

комп’ютер, яким вільно володію. Захоплююсь рибальством, є членом партії 

Зелених на Україні. Спортсмен. Маю ІІІ розряд з вільної боротьби. 

Особова справа №5 

Чоловік 37 років. Сімейний, має 2 дітей. Освіта вища, працює 

завгоспом дільничної лікарні. Досвід роботи завгоспом – 3 роки. Підготував 

для співбесіди такі документи: 

1) Диплом ОКР “Спеціаліст” за спеціальністю “Менеджер 

організацій”, кваліфікація –  менеджер  з медичного та 

фармацевтичного менеджменту. 

2) Диплом ОКР “Молодший спеціаліст”  - фельдшер. 

3) Посвідчення Організатора медичного сервісу. 

4) Трудова книжка 

5) Резюме 

 

Резюме 

Іванов Сергій Петрович 

Адреса: м. Київ, вул. Дашкова, 1, кв. 18 

Телефон: 543-15-15 

Дата і місце народження: 5 грудня 1971 р., м. Миколаїв 

Громадянство: Громадянин України 

Сімейний стан: Одружений, маю 2 дітей: 

син - 8 років 

донька - 12 років 

Мета: Отримання вакантної посади менеджера 

Кваліфікація: менеджер  з медичного та фармацевтичного 

менеджменту 



Освіта: 1991-1994р. Уманський державний медичний коледж, 

спеціальність – фельдшер. 

2003-2007 рр. -МАУП, Українсько-Російський інститут 

менеджменту і бізнесу, диплом ОКР “Спеціаліст” із спеціалізацією 

“Медичний та фармацевтичний менеджмент ”. 

Досвід роботи: Уманська Станція швидкої медичної допомоги, 

фельдшер - з 1995 по 2002 р. 

Уманська дільнична лікарня, завгосп  - з 2002 по 2007 рр. 

Додаткові відомості: Моя психологічна характеристика. Товариський, 

зібраний, цілеспрямований. Під час навчання у МАУП брав участь у 

самодіяльній роботі, граю на гітарі, по-аматорському займаюся 

спортом, граю у футбол. 

 

Автобіографія 

Я, Іванов Сергій Петрович, народився 5.12.1971 р. в Миколаєві, в сім’ї 

службовців. Зараз батьки на пенсії. Батько  - учасник Великої Вітчизняної 

війни, герой Радянського Союзу, персональний пенсіонер. З 1980 по 1991 рр. 

навчався в Миколаївській середній школі №3, після закінчення школи 

одружився  і переїхав у м. Умань, де з 1991 по 1994 рр. навчався в 

Уманському медичному училищі, після закінчення якого отримав диплом 

фельдшера. 7 років працював на Уманській станції швидкої медичної 

допомоги. В 2003 році вступив на заочне відділення МАУП, Українсько-

Російського інституту менеджменту і бізнесу, за спеціальністю «Менеджмент 

організацій». 

 В 2007 році отримав диплом ОКР “спеціаліст” із спеціалізацією 

“Медичний та фармацевтичний менеджмент ”. Тема диплому: “Бізнес-план 

медичної установи”.  З 2002 року працюю завгоспом в Уманській дільничній 

лікарні завгоспом . 

Одружений. Жінка – Іванова О.О., домогосподарка. Маю двох дітей, 

які навчаються в середній школі №38 м. Києва. 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Управління персоналом як складова управління системою охорони 

здоровя.  

2. Основні напрями та методи та моделі управління кадрами.  

3. Принципи та механізми управління персоналом в галузі охорони здоровя.  

4. Поняття про ринок праці в галузі охорони здоровя.  

5. Стратегічні концепції підготовки та управління персоналом в галузі 

охорони здоровя за кордоном. 

6. Система підготовки медичних кадрів у Україні.  

7. Додипломна підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою.  

8. Додипломна підготовка лікарів.  

9. Поняття про атестації, види атестацій.  

10. Територіальні атестаційні комісії.  

11. Атестаційні комісії при закладах охорони здоровя.   

12. Центральні атестаційні комісії.  

13. Післядипломна підготовка молодших спеціалістів з медичною освітою.  

14. Післядипломна освіта лікарів.  

15. Спеціалізація медичних кадрів. 

16. Підготовка медичних кадрів через інтернатуру. 

17. Перепідготовка медичних кадрів. 

18. Удосконалення медичних кадрів (тематичне удосконалення, клінічна 

ординатура, передатестаційні курси).  

19. Атестація лікарів на присвоєння кваліфікаційної категорії. 

20. Тенденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу: умови прийому 

до фармацевтичних закладів освіти.  

21. Тенденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу: структура та 

організація навчання 

22. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні: молодші спеціалісти. 

Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні: бакалаври.  

23. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні: магістри.  



24. Післядипломна освіта фармацевтів: атестація фармацевтів на присвоєння 

кваліфікаційної категорії. 

25. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії.  

26. Післядипломна освіта провізорів: атестація на визначення рівня знань і 

практичних навичок з присвоєнням фаху «Провізор-спеціаліст». 

27. Атестація провізорів на присвоєння кваліфікаційної категорії. 

28. Підготовка керівників закладів охорони здоровя.  

29. Спеціалізація та удосконалення лікарів за спеціальністю «Організація та 

управління охороною здоровя».  

30. Підготовка магістрів за спеціальністю «Державне управління» за 

спеціалізацією «Управління охороною здоровя». 

31.  Підготовка менеджерів та маркетологів , орієнтованих на медичний і 

фармацевтичний бізнес.  

32. Структура професійної підготовки менеджера по кадрах.  

33. Структура професійно-важливих якостей менеджера по кадрах.  

34. Система професійної підготовки і безперервної освіти менеджера по 

кадрах.  

35. Підготовка медичних працівників на Україні.  

36. Основні напрями перебудови роботи кадрових служб в умовах переходу 

до ринку.  

37. Служби управління персоналом за кордоном. 

38. Прогнозування управління персоналом.  

39. Планування чисельності та складу працівників закладів охорони здоровя.   

40. Штатний розклад закладу охорони здоровя.  

41. Сутність  медичного та фармацевтичного ринку робочої сили.  

42. Оцінка трудових ресурсів закладів охорони здоровя.  

43. Оцінка потреби в трудових ресурсах закладів охорони здоровя.  

44. Розробка програми  задоволення майбутніх потреб у трудових ресурсах.  

45. Набір кадрів.  

46. Засоби внутрішнього набору.  



47. Особливості зовнішнього набору в закладах охорони здоровя.  

48. Відбір кадрів. Критерії відбору кадрів.  

49. Відбір кадрів. Методи збору інформації при прийнятті рішення. 

50. Співбесіда як метод збору інформації при прийнятті рішень.  

51. Звільнення працівника. Загальні правила звільнення. Звільнення за 

ініціативою працівника.  

52. Звільнення за ініціативою адміністрації.  

53. Звільнення за скороченням штату установи. 

54. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу: начальника 

головного управління охорони здоровя місцевої державної 

адміністрації. 

55. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу начальника 

(головного лікаря) лікувально- профілактичного закладу. 

56. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу головного 

державного санітарного лікаря. 

57. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу головного 

лікаря обласної лікарні. 

58. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу центральної 

міської лікарні. 

59. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу центральної 

районної лікарень. 

60. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналудо головної 

медичної сестри. 

61. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу до 

завідувача аптекою ( складу). 

62. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу до 

завідувача аптечною базою. 

63. Система кваліфікаційних вимог до управлінського персоналу до 

завідувача відділу аптеки.  

64. Система кваліфікаційних вимог до  лікаря. 



65. Система кваліфікаційних вимог до лікарня-інтерна, лікаря-стажиста. 

66. Система кваліфікаційних вимог до статистика медичного. 

67. Система кваліфікаційних вимог до сестри медичної. 

68. Система кваліфікаційних вимог до сестри-господарки, молодшої медичної 

сестри 

69. Система кваліфікаційних вимог до професіоналів в галузі фармації: 

провізора; провізора-аналітика;  провізора клінічного; провізора 

косметолога.  

70. Система кваліфікаційних вимог до  фахівців в галузі фармації: 

фармацевта; лаборанта. 

71.  Організація праці працівників закладів охорони здоровя.  

72. Тривалість робочого дня лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою 

освітою. 

73. Заробітна плата працівників закладів охорони здоровя.  

74. Визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників закладів 

охорони здоровя.  

75. Оплата праці керівників  закладів охорони здоровя , їх заступників та 

керівників структурних підрозділів.  

76. Оплата праці лікарів.  

77. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних 

закладів. 

78. Підвищення посадових окладів: за наявності кваліфікаційної категорії; за 

оперативне втручання; за диплом з відзнакою; за керування санітарним 

транспортом; у звязку зі шкідливими та важкими умовами праці; за 

підвищену складність та напруженість робіт.  

79. Доплати: за суміщення професій або виконання обовязків відсутнього 

працівника; за розширення зони обслуговування та збільшення обсягу 

робіт.  

80. Доплати керівникам закладів охорони здоровя за роботу за основною 

лікарською спеціальністю.  



81. Доплати за роботу в нічні години. Доплати за науковий ступінь.  

82. Надбавки: за безперервний стаж роботи; за почесні звання; за знання та 

використання в роботі іноземної мови тощо.  

83. Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання 

надбавок.  

84. Порядок встановлення надбавок. 

85. Оплата праці за чергування вдома та в стаціонарі.  

86. Оплата праці працівників закладів з зубопротезування. 

87. Преміювання працівників закладів охорони здоровя та надання 

матеріальної допомоги. Соціальні виплати. Дивіденди та опціони. 

88. Основні вимоги до організації діловодства служби управління пер-

соналом.  

89. Документаційне забезпечення управління персоналом.  

90. Організація обліку та звітності по кадрах. 
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