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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Згідно з навчальними планами підготовки фахівців за спеціаль-
ністю “Економіка праці та управління персоналом” професійного 
спрямування “Управління персоналом в охороні здоров’я” студенти 
повинні виконати курсову роботу з дисципліни “Управління персо-
налом в охороні здоров’я”.

Основна мета курсової роботи — перевірити ступінь засвоєння 
студентами теоретичних і практичних питань навчального курсу, що 
визначає вміння узагальнювати і аналізувати економічні та соціальні 
явища в управлінні персоналом у галузі охорони здоров’я. Курсова 
робота є важливим підготовчим етапом до виконання курсової робо-
ти, тому у процесі виконання курсової роботи студенти відповідно до 
кваліфікаційних вимог повинні проявити:

•	 знання відповідних загальнотеоретичних, загальноекономіч-
них, професійно орієнтованих дисциплін і варіативної компо-
ненти навчального плану “Управління персоналом в охороні 
здоров’я”, які розкривають теоретичні засади та практичні пи-
тання загального менеджменту, організації та управління персо-
налом у галузі охорони здоров’я;

•	 вміння добирати, систематизувати та опрацьовувати інформа-
цію відповідно до цілей дослідження;

•	 вміння складати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо 
вдосконалення управління персоналом;

•	 вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові 
зв’язки процесів та явищ у галузі охорони здоров’я.

Курсову роботу виконують на відповідній інформаційній базі: 
чинного законодавства України в галузі охорони здоров’я, вітчизня-
ної та зарубіжної літератури із загального менеджменту та менедж-
менту охорони здоров’я, звітних матеріалів конкретного закладу охо-
рони здоров’я. 

Курсова робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, 
аргументованістю і відповідати таким вимогам:

•	 містити поглиблений аналіз досліджуваної теми на інформацій-
ній базі конкретного закладу охорони здоров’я;

•	 містити самостійні аналітичні дослідження, розрахунки, вико-
нані на ЕОМ;

•	 бути належно оформленою;
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•	 бути виконаною і поданою до деканату в терміни, передбачені 
графіком навчального процесу.

Курсова робота, яка не відповідає вимогам до змісту та оформлен-
ня, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матері-
алів конкретного дослідження теми в реальному закладі охорони 
здоров’я, до захисту не допускається.

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1. Вибір і затвердження теми курсової роботи.
 2. Розробка завдання на курсову роботу; складання календарного 

плану виконання.
 3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.
 4. Написання першого варіанта тексту; подання його для ознайом-

лення науковому керівникові.
 5. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, 

оформлення курсової роботи.
 6. Подання роботи на кафедру.
 7. Рецензування курсової роботи.
 8. Захист курсової роботи перед комісією.

Кожному студенту призначається науковий керівник, який подає 
науково-методичну допомогу при написанні курсової роботи. Науко-
вий керівник проводить індивідуальне консультування студента, до-
помагає скласти план курсової роботи, контролює дотримання графі-
ку виконання роботи, рецензує її частини і завершений рукопис, готує 
студента до захисту.

Науковими керівниками призначаються провідні викладачі та на-
уковці кафедри, а також спеціалісти, які працюють на управлінських 
посадах в установах охорони здоров’я і мають відповідний науковий 
ступінь.

Темою курсової роботи повинна бути одна з актуальних проблем 
сучасного менеджменту в галузі охорони здоров’я, яка відповідає за-
вданням та вмінням, передбаченим варіативною компонентою 
освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціалізаці-
єю “Управління персоналом в охороні здоров’я”.

ЗМІСТ ТА ОБСЯГИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обсяг курсової роботи повинен становити 4–4,5 умовних друко-
ваних аркушів (або 60-75 сторінок рукописного тексту).
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Зміст курсової роботи визначається її темою і відбивається у пла-
ні, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до 
теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає лі-
тературні джерела (книги, брошури, статті та ін.) і відповідні норма-
тивні документи, звітні матеріали конкретного закладу охорони 
здоров’я, складає проект плану, який обговорює з керівником.

План курсової роботи повинен містити вступну частину; два роз-
діли (теоретичний і аналітичний) і щонайменше три параграфи; ви-
сновки та пропозиції; список використаної літератури та додатки (за 
потреби).

ОРІЄНТОВНІ ВАРІАНТИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ

Варіант І. Управління персоналом в аптечних закладах
Вступ 

Розділ 1. Теоретичні засади управління персоналом в аптечних 
закладах

1.1. Загальні принципи управління персоналом. 
1.2. Нормативно-правова база управління персоналом у фармації 
1.3. Управління персоналом у фармації 

Розділ 2. Аналіз управління персоналом у ТОВ “Аптека 
гормональних препаратів” 

2.1. Загальна характеристика організаційно-виробничої діяльнос-
ті аптеки.

2.2. Аналіз розподілу функціональних обов’язків управлінського 
та виробничого персоналу аптеки. 

2.3. Аналіз діяльності відділу управління персоналом аптеки.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Варіант ІІ. Управління персоналом  
в лікувально-профілактичних закладах

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади управління персоналом у 
лікувально-профілактичних закладах України

1.1. Управління охороною здоров’я в Україні.
1.2. Теоретичні засади формування кадрової політики організації.
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1.3. Формування системи підготовки кадрів та управління персо-
налом у лікувально-профілактичних закладах України.

Розділ 2. Аналіз управління персоналом Київської офтальмоло-
гічної лікарні “Центр мікрохірургії ока”

2.1 Загальна характеристика організаційно-виробничої діяль-
ності лікарні.

2.2 Аналіз функціональних обов’язків управлінського персоналу 
лікарні.

2.3 Аналіз управління персоналом лікарні.
Висновки та рекомендації
Список використаної літератури

ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Головним завданням вступу (вступної частини) є обґрунтування 
актуальності та практичної значущості вибраної теми курсової робо-
ти, особливостей постановки і вирішення питань щодо конкретних 
умов дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити її мету 
і завдання (спираючись на план), предмет, об’єкт дослідження і по-
дати коротку інформацію про нього. 

Стисла характеристика об’єкта дослідження: власність, органі-
заційно-правова форма, галузева належність; коли і ким заснований, 
місцезнаходження, матеріально-технічна база (опис приміщення, 
складів, транспорту тощо, вартісна оцінка), чисельність працівників; 
перелік основних конкурентів.

Обсяг вступу — до 5 сторінок.
Приклад вступу курсової роботи “УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

В АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ”
Мета курсової роботи — проаналізувати стан управління персо-

налом в аптечних закладах на прикладі ТОВ “Аптека гормональних 
препаратів”.

Завдання:
•	 вивчити	літературу	з	управління	персоналом	та	кадрового	ме-

неджменту в охороні здоров’я;
•	 розглянути	нормативно	правове	забезпечення	управління	пер-

соналом аптечного закладу;
•	 проаналізувати		організаційно-виробничу	діяльність	аптеки;
•	 проаналізувати	розподіл	функціональних	обов’язків	управлін-

ського та виробничого персоналу аптеки;
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•	 проаналізувати	діяльність	відділу	управління	персоналом	апте-
ки.

Предмет дослідження — управління персоналом в аптечних за-
кладах недержавної форми власності.

Об’єкт дослідження — управління персоналом заснованого 
в 1997 році ТОВ “Аптека гормональних препаратів”, розташованого 
за юридичною адресою: бульв. Л. Українки, 9. 

Дослідження виконувалось у розрізі взаємодії двох структурних 
підрозділів — роздрібного відділу реалізації медикаментів та виробів 
медичного призначення (аптека) і відділу управління персоналом та 
аналізу діяльності відділу управління персоналом.

Інформаційна база дослідження — літературні джерела з управ-
ління персоналом, зокрема в галузі охорони здоров’я, нормативні та 
установчі документи, статистичні та звітні матеріали з організацій-
ної, господарської діяльності ТОВ “Аптека гормональних препара-
тів”.

Результати дослідження наведені в таблицях. Трудомісткі розра-
хунки виконані з використанням ЕОМ (стандартні та адаптовані 
програми в середовищі Windows).

Структура куросової роботи. Курсова робота складається 
з вступу, двох розділів, висновків та рекомендацій, списку використа-
ної літератури та додатків.

Перший розділ — теоретичний — містить кілька параграфів. Тео-
ретичне обґрунтування повинно визначати роль і місце досліджува-
них явищ та процесів у діяльності закладу охорони здоров’я. У цьому 
розділі обґрунтовується теоретична база вибраної проблеми, наво-
диться огляд літературних джерел, нових розробок, опублікованих 
статистичних даних із посиланням на джерела, іншої, пов’язаної з те-
мою інформації. На основі вивчення наукової, навчально-методичної 
літератури розкри ваються підходи різних дослідників до розв’язання 
проблеми, показуються подібність і відмінності їх поглядів, а також 
обґрунтовуються власні погляди на проблему.

Оцінюються чинні закони, постанови, укази та інші офіційно-
розпорядчі документи, нормативна та довідкова база з досліджуваної 
проблеми. Розкривається власне розуміння бази, обґрунтовуються 
необхідність та доцільність окремих документів.

Теоретичне обґрунтування, сутність, значення, класифікаційні ха-
рактеристики, історія та сучасні тенденції предмету дослідження, ме-
тодичні підходи повинні мати елементи полемічності, власної позиції 
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щодо вибраних методів дослідження, що уможливлює перехід до на-
ступного розділу — конкретного аналітичного дослідження.

Бажано ілюструвати текст графічним матеріалом (схемами, графі-
ками, діаграмами та ін.).

Обсяг першого розділу — до 50 % загаль ного обсягу курсової робо-
ти.

Другий розділ (3–4 параграфи), забезпечуючи логічну послідов-
ність дослідження, має бути побудований на матеріалах аналізу кон-
кретного закладу охорони здоров’я і поєднати здобуті теоретичні 
знан ня та вміння з використанням вибраних методів дослідження.

У другому розділі подаються опис, характеристика сучасного ста-
ну досліджуваної теми, діагностування діяльності закладу охорони 
здоров’я щодо вибраного напрямку дослідження, ґрунтовний аналіз 
з використанням накопиченого фактичного матеріалу із залученням 
теоретичних знань, методичного інструментарію.

Аналіз обов’язково повинен кореспондуватися з методологічним 
матеріалом, розкритим у попередньому розділі.

Аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні супро-
воджуватися тлумаченням та висновками, що уможливлює визна-
чення сутності управлінських процесів, які відбуваються в організа-
ції, їх особливості, тенденції, а також створення бази для виявлення 
невикористаних резервів.

Проблему слід аналізувати з урахуванням чинників позитивної та 
негативної дії.

Текст бажано ілюструвати реальними документами (що наводяться 
в додатках), які обов’язково супроводжувати стислим коментарем.

Для написання другого розділу студенти повинні зібрати фактич-
ні дані під час проходження практики.

Джерелом інформації є планові та фактичні показники госпо-
дарської діяльності об’єкта, статистична та бухгалтерська звітність, 
накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань, обсте-
жень та інших методів збирання первинної інформації, які студент 
використовує під час проходження виробничої практики.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фак-
тичного матеріалу, групування та опрацювання даних, на підставі яких 
здійснюється кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

З метою підтримання сформованих навичок роботи на ПЕОМ 
і вмінь з алгоритмізації та складання програм студенти повинні ви-
користовувати комп’ютер.
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Не слід обмежуватися використанням стандартної програми для 
аналізу динаміки основних економічних та фінансових показників 
при стислій характеристиці об’єкта дослідження або використовува-
ти тільки програму-редактор для друкування і оформлення тексту та 
ілюстрацій. Слід використовувати адаптовану самостійно стандарт-
ну програму або розробити власну програму для спрощення трудо-
містких розрахунків.

Під час опису цього етапу роботи слід зазначити:
•	 поставлене завдання;
•	 програму, за якою воно розв’язуватиметься;
•	 базу даних (бажано в додатку навести реальні документи, які 

є джерелами первинної інформації — баланс, інші форми звіт-
ності);

•	 формули для розрахунку;
•	 блок-схему алгоритму розв’язання завдання;
•	 результат (у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків);
•	 аналітичний опис результату.
Використання ЕОМ слід обов’язково зазначити у назві відповід-

ного пункту плану: “із застосуванням ЕОМ”.
Обсяг другого розділу — до 50 % загального обсягу курсової робо-

ти.
Висновки і пропозиції, які наводять в окремому розділі курсової 

роботи, є стислим викладом підсумків виконаного дослідження. Ко-
ротко наводять найважливіші теоретичні положення, які містять 
формулювання розв’язаної проблеми, оцінку результатів досліджен-
ня з позицій відповідності меті курсової роботи та поставленим у 
вступі завданням, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного 
напрямку діяльності організації.

Обсяг висновків і пропозицій — до 4 сторінок.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

Матеріал курсової роботи слід подати в такій послідовності:
•	 титульна сторінка;
•	 зміст;
•	 перелік умовних позначень (за потреби);
•	 вступ;
•	 основна частина;
•	 висновки та рекомендації;
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•	 список використаних джерел;
•	 додатки.
Завершену і належно оформлену роботу обов’язково підписує ви-

конавець на титульній сторінці. 
Мова курсової роботи — державна, стиль — науковий, чіткий, без 

орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність — логічна. Пе-
реписування в роботі матеріалів із літературних джерел неприпустиме.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована 
на одному боці стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). 
У друкованому варіанті текст розташовують через півтора міжрядко-
вих інтервала, до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою 
шрифту 1,8 мм (комп’ютерний набір — кегль 14, 1,5 інтервала, 
шрифт — Times News Roman). Допускається розміщувати таблиці та 
інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (до 40 рядків на 
сторінку).

Текст курсової роботи розміщують на аркуші з дотриманням та-
ких розмірів берегів: лівого, верхнього та нижнього — 20 мм, право-
го — 10 мм.

Роздруковані на ЕОМ програмні не повинні перевищувати фор-
мату А4; їх включають у загальну нумерацію сторінок курсової робо-
ти і розміщують, як правило, у додатках.

Титульна сторінка повинна містити назву вищого навчального за-
кладу, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, тему курсової роботи 
з посиланням на об’єкт дослідження, прізвище, вчене звання (посаду) 
наукового керівника; місто і рік (див: дод. 1).

Зміст повинен містити назви та номери початкових сторі нок усіх 
розділів та параграфів роботи.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи і параграфи 
згідно з планом курсової роботи.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, 
“ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ-
РИ”, “ДОДАТКИ” пишуть або друкують великими літерами симет-
рично тексту. Заголовки підрозділів пишуть або друкують малими 
літерами (крім першої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголо-
вка не ставлять.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та тек-
стом —3–4 інтервали основного тексту.

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової 
сторінки.
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Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 
рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака 
№.

Перша сторінка курсової роботи — титульна. Вона включається 
в загальну нумерацію сторінок, проте номер сторінки на ній не став-
лять. Нумерацію без крапки після неї проставляють у правому верх-
ньому куті наступних сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИ-
КОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розді-
ли. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”. Підрозділи нуме-
рують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу 
і порядковий номер підрозділу, між якими ставлять крапку: напри-
клад, “1.4” (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж са-
мому рядку пишуть заголовок підрозділу.

Зміст ілюстрацій повинен доповнювати текст роботи, поглиблю-
вати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки виконавця ро-
боти. У тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки та ін.) і таблиці наводять безпосеред-
ньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній сторінці. 
Якщо їх розміщують на окремих сторінках, то включають у загальну 
нумерацію сторінок. Ілюстрації або табличні матеріали, розміри яких 
перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують 
у відповідних місцях після згадування в тексті або додатках. На всі 
ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно 
в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстра-
ції повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілю-
страції, між якими ставлять крапку: наприклад, “Рис. 1.2” (другий 
рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні 
написи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком розміщених у додат-
ках) у межах розділу. У правому верхньому куті вміщують напис “Та-
блиця” із зазначенням її номера, який складається з номера розділу 
і порядкового номера таблиці, між якими ставлять крапку: напри-
клад, “Таблиця 2.3” (третя таблиця другого розділу); нижче розміщу-
ють назву таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими її 
частинами пишуть: “Продовження табл. 2.3”.
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У таблицях слід обов’язково зазначати одиниці. Якщо одиниця 
одна для всіх показників таблиці, її наводять у заголовку. Одиниці 
слід наводити відповідно до стандартів. Числові значення в таблиці 
повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки граф 
таблиць починають з великої літери.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над табли-
цею і друкують симетрично тексту. Назву і слово “Таблиця” почина-
ють із великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починають з великих літер, підзаголовки — з ма-
лих, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих — 
якщо вони самостійні.

Таблицю вміщують після першого згадування про неї в тексті так, 
щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за 
годинниковою стрілкою.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід 
зазначати порядковим номером посилань у квадратних дужках, на-
приклад: “... у працях [1–9]”.

Посилання на ілюстрації оформлюють порядковим номером ілю-
страції, наприклад: “рис. 2.3”, на формули — порядковим номером 
формули, наприклад: “у формулі (3.1)”. 

Посилання в тексті на таблиці пишуть скорочено, наприклад: 
“у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації вжива-
ють скорочене слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.2”.

У списку літератури використані джерела інформації розміщують 
у такій послідовності:

•	 закони України (у хронологічній послідовності);
•	 укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідов-

ності);
•	 директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідов-

ності);
•	 монографії, брошури, підручники, статті з журналів, друковані 

кирилицею (за абеткою);
•	 інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використову-

ються підприємством (за абеткою);
•	 іншомовні джерела, друковані латиною. 
Відомості про включені у список літературні джерела слід подава-

ти згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведен-
ням назв праць (див. дод 2).
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Додатки до курсової роботи повинні містити інформаційні матері-
али, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з вибраною 
темою. Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матері-
ал, потрібний для повноти сприймання курсової роботи:

•	 реальні документи закладу охорони здоров’я;
•	 рекламні матеріали;
•	 проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;
•	 таблиці допоміжних цифрових даних;
•	 інструкції, методики, опис алгоритмів і програм розв’язання за-

дач на ЕОМ, розроблених у процесі виконання роботи;
•	 ілюстрації допоміжного характеру.
Додатки оформлюють як продовження курсової роботи і розміщу-

ють у порядку посилань у тексті роботи.
Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований 

малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки.
Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої 

друкують слово “Додаток” поряд — велику літеру, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами україн-

ської абетки, за винятком літер Г, Є, І, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад: “До-
даток А”. Єдиний додаток позначають так: “Додаток А”.

Текст кожного додатка за потреби поділяють на розділи та підроз-
діли, які нумерують у межах додатка. У цьому разі перед кожним но-
мером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: 
“А.2” — другий розділ додатка А; “В.3.1” — перший підрозділ третього 
розділу додатка В.

Розміщені в додатках ілюстрації, таблиці та формули, нумерують 
у межах додатка, наприклад: “рис. Д.1.2” — другий рисунок першого 
розділу додатка Д; “формула (А. 1)” — перша формула додатка А.

РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Завершену курсову роботу науковий керівник рецензує. У рецензії 
оцінюються як якість виконання роботи, так і роботи над нею, і форму-
ється висновок щодо можливості допуску курсової роботи до захисту.

Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу 
звернути на висловлені рецензентом зауваження, усунути недоліки 
або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Наочні матеріали повинні послідовно ілюструвати доповідь і за-
безпечувати повноту висвітлення положень, що підлягають захисту.



14

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 1. Система роботи з персоналом лікувально-профілактичних закла-
дів.

 2. Система роботи з персоналом аптечних закладів.
 3. Система роботи з персоналом закладів охорони здоров’я недер-

жавної форми власності.
 4. Формування мотиваційної політики в менеджменті закладів охо-

рони здоров’я.
 5. Управління кадровою політикою закладів охорони здоров’я. 
 6. Інформаційне забезпечення процесу управління закладу охорони 

здоров’я. 
 7. Управління діловою кар’єрою фармацевтичних кадрів. 
 8. Управління діловою кар’єрою медичних кадрів. 
 9. Управління діловою кар’єрою управлінських кадрів у галузі охо-

рони здоров’я.
 10. Управління конфліктами в закладах охорони здоров’я. 
 11. Аналіз організації праці керівника закладу охорони здоров’я.
 12. Формування цінової політики закладу охорони здоров’я. 
 13. Формування цінової політики аптечного закладу. 
 14. Формування цінової політики у фармацевтичній галузі.
 15. Аналіз системи підготовки з менеджменту медичних сестер. 
 16. Планування потреби у трудових ресурсах у закладах охорони 

здоров’я. 
 17. Організація та раціоналізація робочих місць.
 18. Організація процесів управління персоналом у закладах охорони 

здоров’я.
 19. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охоро-

ни здоров’я. 
 20. Забезпечення соціального захисту працівників закладів охорони 

здоров’я. 
 21. Розробка раціональних форм організації управління персоналом 

у закладах охорони здоров’я. 
 22. Раціональна організація управлінської праці в закладах охорони 

здоров’я. 
 23. Управління персоналом у закладах охорони здоров’я.
 24. Формування колективу та керівництва в закладах охорони 

здоров’я.
 25. Організація діловодства в закладах охорони здоров’я.
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 26. Розробка ефективних систем мотивації та оплати праці в закла-
дах охорони здоров’я. 

 27. Аналіз соціаль но-психоло гічного клі мату в колек тиві закладу 
охорони здоров’я. 

 28. Контро лювання за безпече ності трудовими ресур сами в закладах 
охорони здоров’я. 

 29. Регулювання поведінки персо налу у процесі діяльності закладу 
охорони здоров’я.

 30. Кадрове забезпечення наукових досліджень у клінічних закладах 
охорони здоров’я. 

 31. Навчання та розвиток персоналу закладу охорони здоров’я. 
 32. Науково-методичне забезпечення навчального процесу в закла-

дах освіти.
 33. Менеджмент формування, розвитку та використання трудових 

ресурсів охорони здоров’я. 
 34. Формування кадрової політики закладу охорони здоров’я. 
 35. Формування системи інформаційного забезпечення управлін-

ської діяльності керівника закладу охорони здоров’я. 
 36. Планування людських ресурсів у закладах охорони здоров’я. 
 37. Формування резерву кадрів у закладах охорони здоров’я.
 38. Планування кар’єри медичних кадрів.
 39. Планування кар’єри фармацевтичних кадрів.
 40. Організація та документаційне забезпечення руху кадрів у закла-

дах охорони здоров’я.
 41. Лідерство в закладах охорони здоров’я.
 42. Регламентація управління персоналом лікувально-профіла ктич-

ного закладу.
 43. Регламентація управління персоналом у фармацевтичній галузі.
 44. Формування колективу закладу охорони здоров’я.
 45. Оплата праці в лікувально-профілактичних закладах.
 46. Оплата праці в аптечних закладах.
 47. Оплата праці в закладах охорони здоров’я.
 48. Ефективність менеджменту персоналу закладу охорони здоров’я.
 49. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу закладу охорони 

здоров’я.
 50. Організація роботи з персоналом закладу охорони здоров’я.
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Основы менеджмента. Полное руководство по кейс-технологии / 
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В. П. Соломина. — СПб.: Питер, 2004. — 240 с.
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Баєва О. В. Формування відповідності систем контролю якості 
знань студента за національною системою та за шкалою ECTS // Ме-
неджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному се-
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С. 81–84.

Посилання на Internet-видання: 
Jenkins A., Witzel M. Информационные технологии в бизнесе. 

Бизнес-класс // www. management. com\ua\ims041. html
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