Зміст діяльності.
Формування довгострокової стратегії розвитку закладу охорони здоров'я
на основі збалансування потреб громади та ринкової ситуації,
організування злагодженої взаємодії всіх структурних підрозділів,
зорієнтованої на підвищення ефективності роботи закладу охорони
здоров'я, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх
відповідність до світових стандартів надання медичної допомоги, вирішує
питання щодо фінансово-економічної, інвестиційної та господарської
діяльності закладу охорони здоров'я, його забезпечення кваліфікованими
працівниками, а також створення безпечних і сприятливих умов праці,
додержання вимог законодавства про охорону навколишнього
середовища.
Конкурентні переваги.
Програма підготовки професіоналів нового покоління в сфері управління
закладами охорони здоров’я, ключових осіб, які здатні ініціювати і
реалізувати нові ідеї, розробляти стратегію розвитку медичного бізнесу,
мислити практично й прагматично при забезпеченні реформування
медичної сфери в Україні.
Випускники можуть обіймати наступні посади: генеральний директор
(директор)/ начальник (завідувач) закладу охорони здоров’я, заступник
генерального директора (директора)/ начальника (завідувача) закладу
охорони здоров’я у відповідності до делегованих йому повноважень (з
економічних, адміністративно-господарських, правових питань тощо).

НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Семестр

№ з/п

Під час навчання вивчаються фахові та спеціальні дисципліни:

1. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1.2. Цикл професійної підготовки
1
Економіка закладів охорони здоров'я
0-1
2
Охорона праці в закладах охорони здоров'я
1-2
3
Організація діяльності закладів охорони здоров'я
2-3
2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.2. Цикл професійної підготовки
Медичне право
Міжнародне право охорони здоров'я
Товарознавство. Товари медичного призначення
Бізнес-планування
Інформаційні системи і технології в управлінні закладами
охорони здоров'я
Управління якістю
Захист прав споживачів медичних послуг
Командоутворення
4-11
Медичне страхування
0-3
Аналіз діяльності закладів охорони здоров'я
Організація бухгалтерського обліку в закладах охорони
здоров'я
Маркетинг медичних послуг
Організація зв'язків з громадськістю
Стратегічне управління
Управління проектами
Бізнес-планування
Контролінг
3. Практична підготовка
Виробнича (переддипломна) практика
2
4. Атестація
Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та атестація
4
Тривалість програми – 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Прийом документів – до 26 листопада 2022 року
Вступ – за результатами фахових випробувань
Умови вступу https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=43967&uk

