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Інтерактивні методи викладання не тільки дозволяють проявитися 

здібностям кожного студента, а й активно сприяють їх формуванню і 

вдосконаленню. Вони дають можливість створити ситуацію, в якій би  

студенти самостійно відкривали і конструювали знання. Цінність такого 

сформованого вміння в процесі оволодіння майбутньою професією не 

викликає сумнівів. 

На підставі проведеного нами аналізу розглянутої ситуації, можна 

зробити висновок про те. що дидактична проблема ще недостатньо 

розроблена. У зв'язку з цьому, в структуру діяльності засвоєння 

диференційно-діагностичного пошуку слід включити об'єкт і предмет 

пізнання, спосіб пізнавальної діяльності, рівень і обсяг формованих знань і 

їх зав‟язків, хід і рівні диференційно-діагностичного пошуку. 

 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВИЩІЙ  

МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

П.І. Шилепницький  

Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці 

Однією з важливих та основоположних реформ, які нині переживає 

наша країна, є запровадження змін у сфері вищої освіти. І це закономірно: 

адже тільки належне кадрове забезпечення в усіх сферах суспільного життя 

створить відповідні передумови для формування високого рівня конку-

рентоспроможності держави та, як наслідок цього, високих життєвих стан-

дартів. Особливе місце тут займає підготовка кадрів для медичної сфери, 

оскільки вона передбачає як реформування системи вищої освіти взагалі 

для забезпечення її відповідності вимогам часу, а також галузі охорони 

здоров‟я як такої.  

До одного з основних чинників успішного здійснення таких реформ 

відносять їх ресурсне забезпечення. Проте, в умовах обмеженості можли-

востей державного бюджету внаслідок неефективності функціонування 

економіки, а також військового конфлікту з Росією існує об‟єктивна 

необхідність в пошуку альтернативних джерел таких ресурсів. Як показує 

світова практика, одним з таких підходів може бути залучення приватного 

капіталу у формі державно-приватного партнерства (ДПП). Він передбачає 

передачу традиційно державних функцій, як-то будівництво та утримання 

інфраструктурних об‟єктів, надання комунальних, медичних, освітніх та 

інших послуг, адміністрування податків під відповідальність приватного 

бізнесу на певних умовах. Головною відмінною ознакою, яка відрізняє ДПП 

від традиційних державних закупівель, є перенесення ризиків від держави 

до приватного бізнесу, що є основним стимулюючим чинником підвищення 

ефективності використання залучених ресурсів, якості надаваних послуг, 

зниження їх собівартості і, як наслідок, ціни для кінцевого споживача.  

Участь приватного бізнесу покликане не тільки вирішити проблему 

нестачі бюджетних коштів для розвитку у нашому випадку матеріальної 
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бази вищої медичної освіти та підготовки фахівців, які будуть 

конкурентоспроможними на ринку праці, але й запровадити ті переваги, які 

існують на ринку: конкуренція в середовищі державних освітніх послуг, 

інноваційні технології, інноваційні підходи в управлінні, орієнтація на 

максимальне задоволення потреб споживача, гнучкість в управлінні та 

швидка адаптація до зміни ситуації на ринку тощо. 

Усю сукупність угод державно-приватного партнерства в освітній 

сфері, у тому числі при підготовці лікарів, умовно можна поділити на дві 

великих групи: з надання т. зв. «твердих» та «м‟яких» послуг. Перші 

стосуються тих проектів, які пов‟язані з розвитком матеріальної бази 

освітніх закладів (будівництва та утримання навчальних будівель, науково-

дослідних та навчальних лабораторій, їдалень, гуртожитків тощо) та 

характеризуються більшою питомою вагою інвестиційної компоненти. 

Друга група угод стосується надання різних послуг: навчальних, 

управлінських, з прибирання, кейтерингових тощо. 

Також, угоди ДПП можуть стосуватися надання «ключових» та 

«неключових» послуг. «Ключові» включають у себе послуги, безпосередньо 

пов‟язані з навчанням лікарській спеціальності: проведення занять, 

забезпечення тренінгів, розробку навчальних програм, постачання підруч-

ників та спеціалізованих комп‟ютерних програм, постачання та обслуго-

вування лабораторного обладнання, контроль за якістю освітніх послуг 

тощо. До «неключових» відносять ті, які не мають прямого стосунку до 

підготовки медичних фахівців, проте створюють необхідні передумови для 

забезпечення навчального процесу та наукової діяльності: утримання 

будівель та споруд, водопостачання, каналізація, теплопостачання, кейте-

ринг, пральні тощо. 

Щодо механізму оплати таких угод ДПП, то тут є різні підходи до їх 

класифікації. У цілому, всі угоди державно-приватного партнерства поді-

ляються на дві групи: 1) у яких споживачем послуг виступає держава; 2) 

концесійного типу, де за послуги розраховується кінцевий споживач. Окрім 

того, в освітній галузі використовується такий специфічний інструмент як 

ваучер – документ, який надає право оплатити навчання в державному чи 

недержавному (муніципальному, приватному) закладі за рахунок бюд-

жетних коштів. 

Визначальними для розвитку такого виду співпраці між державою та 

приватним бізнесом є: 1) наявність політичної волі держави; 2) розвиток 

відповідної нормативно-правової бази, яка б регулювала відносини між 

сторонами угод державно-приватного партнерства, а також пов‟язаних із 

ними відносин; 3) розбудова ринкових інститутів та відповідної інфра-

структури, які покликані сприяти такій кооперації; 4) розвиток фінансових 

ринків; 5) підготовка фахівців відповідної кваліфікації, спроможних брати 

участь у реалізації угод ДПП у галузі медичної освіти тощо.   

Таким чином, державно-приватне партнерство можна використовува-

ти з метою реформування та розвитку сфери підготовки фахівців медичної 

галузі.   
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