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Анотація
Ця стаття має на меті підсумувати методичні особливості використання кейс-стаді (case-study) 

у викладанні та проаналізувати практичні здобутки при його застосуванні. Кейс-стаді є одним з під-
ходів активного навчання, що розглядається як ефективніший спосіб відпрацювання навичок та досяг-
нення навчальних цілей, аніж традиційні методи навчання. Однак інтерактивні методи навчання ви-
магають більшої відповідальності та залученості студентів, що не завжди є типовим для українського 
освітнього контексту. 

У статті проаналізовано Школи охорони здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська 
академія « та Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова, викладачі яких у рам-
ках проекту БІХСЕНА опановують інструменти активного навчання, зокрема розробляють управлін-
ські кейси, що ілюструють особливості прийняття рішень в охороні здоров’я в Україні. Після декількох 
вступних занять слухачі управлінської дисципліни уміло оперують ситуаціями та можливими шля-
хами їхнього вирішення, що дозволяє студенту досягати поставлених навчальних цілей, у той час як 
цікавість студентів до навчання стає вищою.

Ключові слова: кейс-стаді, інноваційний метод навчання, управління, орієнтоване на студента 
навчання, Україна.
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Abstract
Education is not just a transfer of knowledge from teacher to students, it is more complex process where 

the teacher is the facilitator of the educational process rather than the sole holder of knowledge. Given the lack of 
publications on innovative and interactive methods of teaching management disciplines in health care in Ukraine, 
the paper aims to review pedagogical features and analyze practicalities while using case study as a teaching 
method. Case-study is one of the active learning approaches considered as a more effective way to develop pro-
fessional skills and achieve learning outcomes than traditional teaching methods (lectures for example). However, 
interactive teaching methods require more responsibility and involvement of students in the educational process 
and it is not always typical for Ukrainian context. 

Within BIHSENA project lecturers of the School of Public Health, National University of «Kyiv-Mohyla 
Academy» and Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University employ active learning tools, in particular 
develop learning objectives for a specific group of students with their level of study and interests, develop cases 
in Ukrainian health care management. The later facilitates engage theory and practical skills in discussion of 
decision-making process that also illustrate the features of management in health care in Ukraine. As a result, 
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student’s interest in learning (through discussion and solving the cases) becomes more noticeable. After a few 
introductory lessons, students of management disciplines skillfully operate with situations and work on possible 
ways of their solution, that in the result enables students to achieve their learning goals.

Key words: case-study, innovative educational approach, management, student-oriented approach, 
Ukraine.

Постановка проблеми. Якість управлін-
ня в системі охорони здоров’я України визнають 
однією з причин низьких показників здоров’я та 
неефективного використання ресурсів системою, 
що особливо помітно за умов обмежених ресур-
сів [5]. Хоча питання «Як навчити управлінця ке-
рувати ефективно?» не має універсальної відпові-
ді, проте роль освіти, сучасних й інтерактивних 
підходів до викладання, які зважали б на особли-
вості роботи управлінців, дискутується досить 
активно [7, 12]. 

Наразі в Україні бракує досвіду використан-
ня інноваційних підходів до управлінської освіти 
в охороні здоров’я. Освітні програми для управ-
лінців охорони здоров’я виконують здебільшого 
формальну роль (наприклад, як відповідь на ви-
моги до посад чи категорій). Управлінська освіта в 
медичних освітніх закладах зрідка сприймається 
як така, що сприяє розвитку компетенцій та на-
вичок, потрібних в управлінні, наприклад, закла-
дом охорони здоров’я [1]. Це можна оцінити, як 
суттєвим викликом впровадженню змін в галузі 
та ефективності використання ресурсів в охороні 
здоров’я.

Цей виклик прийняла Школа охорони здо-
ров’я Національного університету «Києво-Моги-
лянська академія» (НаУКМА), коли у 2004 р. роз-
почала навчати менеджерів охорони здоров’я. 
Магістерська програма «Менеджмент в охороні 
здоров’я» готує фахівців, закладаючи такі компе-
тенції, як: спроможність аналізувати та знаходити 
вирішення проблем організації та фінансування 
охорони здоров’я, підвищувати ефективність та 
якість надання медичних послуг, розробляти полі-
тику та проводити дослідження в галузі управлін-
ня і громадського здоров’я. Безперечно, особливі 
цінності НаУКМА (прозорість, гідність та відкри-
тість) та допомога Маастрихтського університе-
ту (Нідерланди) й інших іноземних партнерів ві-
діграли значну роль в успішному запровадженні 
програми. Принциповою складовою в організації 
сучасної освітньої програми стали інтерактивні 
навчальні підходи (кейс-стаді, проблемно-орієн-
тований підхід, підхід, орієнтований на проекти, 
тощо), а також формулювання навчальних цілей і 
їх відповідність формату навчання.

Зважаючи на ситуацію з управлінською 
освітою в охороні здоров’я актуальним видається 
аналіз та опис інноваційних навчальних підходів 
до навчання менеджменту в охороні здоров’я, зо-
крема кейс-стаді.

Аналіз останніх публікацій. Метод 
«кейс-стаді» (від англ. case-study, де сase – це ви-
падок, а study – вивчення) має декілька застосу-
вань і тлумачень. По-перше, це – методологія до-
слідження, яку використовують задля кращого 
розуміння окремих ситуацій, організацій, явищ 
тощо. Наприклад, М. Яковлєв вивчає застосуван-
ня та типології методу кейс-стаді в політичних 
дослідженнях, пропонує його синонім як «дослі-
дження випадку» [10, с.14]. По-друге, кейс-ста-
ді розглядають як метод навчання, покликаний: 
сполучити теоретичний матеріал із досвідом слу-
хачів, прив’язаним до певного контексту, поси-
лити визначені навчальними цілями навички, 
наприклад, аналізу слабких та сильних сторін чи 
втілення політики мотивації працівників закладу. 
Наша стаття зосереджена кейс-стаді як методі ви-
кладання. Зауважимо, що у вітчизняній літературі 
«кейс-стаді « також перекладають як «метод аналі-
зу конкретних навчальних ситуацій» [6], «кейс-ме-
тод» [8], «ситуаційні завдання» [2].

Кейс-стаді відносять до активних підходів у 
навчанні, його оцінюють як більш ефективний у 
порівнянні з такими традиційними методами ви-
кладання як лекції і вважають досить важливим у 
навчанні управлінців [16, с. 34-35]. Адже робота 
над кейсом дає змогу, зокрема, відпрацьовувати 
аналітичні, творчі та комунікативні навички, тре-
нувати вміння переконувати у правильності свого 
варіанту відповіді, дискутувати або навпаки до-
слухатись до раціональної думки колег [9, с. 280].

Іноземна література наводить чимало ілю-
страцій, прикладів та методичних особливостей 
кейс-стаді як методу викладання теперішнім чи 
майбутнім управлінцям охорони здоров’я. Напри-
клад, Д. Гарвін [14, с. 366] наголошує на важливо-
сті трьох складових у навчанні управлінців з ви-
користанням кейс-стаді: 1) цілей програми, 2) ха-
рактеристик студентів та 3) групової динаміки під 
час заняття. Якщо слухачами управлінських дис-
циплін є студенти чи люди із нетривалим досвідом 
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роботи і як що ними є управлінці «зі стажем», то 
дизайн освітньої програми повинен відрізняти-
ся Для досвідчених управлінців менше уваги по-
трібно приділяти деталям ситуації, а більше тому, 
яким чином впроваджувати рішення, має бути 
виразний зв’язок між ситуаціями (кейсами), про-
читаною літературою та управлінськими реаліями 
слухачів. Також викладач має стимулювати жваві 
дискусії серед управлінців, висловлення супере-
чливих думок та обговорення власного досвіду.

В Україні обмаль досліджень та публікацій 
щодо використання методу кейс-стаді. Так, Н. Гу-
сак та А. Костюкевич проаналізували досвід вико-
ристання кейс-стаді в Школі соціальної роботи На-
УКМА і дійшли висновку, що інтерактивні методи 
допомагають ефективніше закріпити знання на 
практиці через детальне опрацювання конкрет-
них прикладів, адже «це дає можливість відпра-
цьовувати конкретні навичк» [3, с. 59]. У роботі 
Т. Семигіної охарактеризовано використання про-
блемно-орієнтованого навчання магістрів Школи 
охорони здоров’я НаУКМА, де важливим аспектом 
успішної реалізації такого підходу є самостійність 
тих, хто навчається [4, с. 185]. Дослідниця наголо-
шує, що досягнення навчальних цілей також зале-
жить від зацікавленості, інтелектуального внеску, 
старанності та відповідальності слухачів.

Отже, хоча кейс-стаді й належить до відо-
мих методів активного навчання, проте у вітчиз-
няній літературі, на нашу думку, бракує критич-
ного осмислення використання такого методу.

Мета та методи. Метою цієї статті є підсу-
мовування теоретичних підходів до використання 
кейс-стаді як методу викладання управлінських 
дисциплін та аналіз практичних здобутків від його 
залучення в навчальну програму управлінців в 
охороні здоров’я в Україні. До методів, використа-
нихя представленій роботі, можна віднести: аналіз 
наявної методичної літератури щодо кейс-стаді як 
методу викладання, що доповнюється рефлексі-
єю авторів відносно власного досвіду викладан-
ня управлінських дисциплін в охороні здоров’я в 
Україні з використанням методу «кейс-стаді». 

Виклад основних результатів. Поста-
новка цілей навчання і використання кейс-стаді. 
Освіта – це не лише передача знань від виклада-
ча студентам, а досить комплексний процес, який 
залучає і створення сприятливої атмосфери до 
відкритого обміну досвідом, який мають слухачі – 
управлінці, й відпрацювання певних практичних 
навичок. Наприклад, слухачі комунікують з викла-
дачем свої потреби, погляди та розуміння, відпра-

цьовуючи навичку комунікації, яка є важливою і 
в управлінському процесі. У сучасній теорії осві-
ти викладач є скоріше фасилітатором освітнього 
процесу, аніж єдиним носієм знань [18].

Освітній підхід, орієнтований на студента 
(student-oriented approach), різниться від навчан-
ня, орієнтованого на викладача (teacher-oriented 
approach), тим, що включає наступні елементи: 
виявлення освітніх потреб студентів, розуміння 
того, ким є слухачі (цільова аудиторія), та контек-
сту, в якому учасники курсу працюють чи будуть 
працювати, завдань, на які націлена діяльність 
слухачів та їхніх організацій та цілей системи, в 
якій учасники та їхні організації працюють [13].

Особливостями підходу, орієнтованого на 
студента, є визначення навчальних цілей (learning 
outcomes) та компетенцій, які матимуть учасни-
ки після завершення навчання. Цілі та компетен-
ції обов’язково зв’язані з форматом навчання та 
оцінюванням [12]. Наприклад, якщо однією з ці-
лей визначено здобуття навичок комунікації щодо 
зміни управління в закладі, скажімо, людськими 
ресурсами, то форматом навчання не має бути 
лекція, а оцінюванням – письмова робота. Адже 
перше дає теоретичні уявлення й іноді підкріплю-
ється ілюстраціями без наближення до досвіду 
слухачів, а друге – радше розвиває навичку пись-
мового викладу думок та аргументів. Натомість, 
формат навчання мав би бути більш інтерактив-
ним із залученням управлінського досвіду слуха-
чів та комунікацію між слухачами, а оцінювання 
включало б в себе презентації з подальшим обго-
воренням. 

Кейси (проблемні ситуації) надають змогу 
сповна реалізовувати ідею навчання, орієнтова-
ного на студентів. 

Типологія кейсів. Помічено багато підходів 
до розробки кейсів, що відповідно відбивається в 
різноманітті класифікацій. 

Гарвардська бізнес-школа [15] поділяє кей-
си за типом (польові, літературні), також розрізняє 
кейси за: розміром (повнорозмірні, великі кейси – 
американського типу, міні-кейси, серії кейсів), 
за формою викладення (мультимедіа кейси, віде-
о-кейси), за структурою (структуровані, неструк-
туровані, творчі), за способом проведення заняття 
(рольові ігри, вправи-симуляції) тощо. Джерелами 
кейсу можуть бути дані, отримані безпосередньо 
від організації, де виник «управлінський випадок»  
(польові кейси), або дані з літератури (бібліотечні 
кейси). 
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За змістом кейси поділяються на: 1) аналі-
тичні (при вивченні яких треба провести аналіз 
описаної ситуації), 2) проблемні (при вивченні 
яких слід прийняти рішення щодо описаної про-
блеми) та 3) описові (де кейси є ілюстративни-
ми та описують проблему з уже готовим рішен-
ням) [9, с. 279].

Для управлінських спеціальностей най-
більш цінним є аналітичний тип кейсів, що фо-
кусується на причинах описаних подій чи явищ, 
допомагаючи керівникові навчитись аналізувати 
події чи вчинки людей, шукаючи їх причини для 
акцентування уваги та вчасного втручання. Кей-
си, що покликані розв’язувати проблеми, дають 
змогу напрацювати компетенції у вирішенні ти-
пових для управління ситуацій, ґрунтуючи свої 
рішення на теорії управління, а не на емпірично-
му досвіді. Описові кейси можливі до застосуван-
ня для ілюстрації певного теоретичного аспекту, 
пов’язуючи його з практикою та зосереджуючи 
увагу на важливості його застосування в повсяк-
денній практиці. 

Підготовка кейсів (проблемних ситуацій). 
Кейс повинен містити приховані шляхи правиль-
ного вирішення та описувати деталі та аспекти 
ситуації, тим самим спонукаючи студентів до дій. 
З іншого боку, кейс-стаді допомагає підходити 
до оволодіння новими знаннями та навичками 
комплексно – метод залучає отримані теоретичні 
знання з предмета, зокрема і вже пройдений ма-
теріал, що віддзеркалює складність та багатовек-
торність управлінських рішень у закладах охоро-
ни здоров’я.

Чим реалістичніший та переконливіший 
кейс, який також відзначається емоційним на-
повненням, тим сильніше він підштовхує студен-
тів до прийняття відповідальних рішень в орга-
нізації, наближення до ролі керівника, творчого 
та аналітичного підходу до «реальної» ситуації. У 
викладанні управлінських дисциплін головним 
акцентом кейсу є потреба у прийнятті рішення 
на основі описаної історії. Таким чином, у цен-
трі кейсу повинна бути цікава та наближена 
до реалій охорони здоров’я історія, дилема чи 
конфлікт, що концентрує на собі увагу слухачів 
курсу та своїм емоційним зарядом підштовхує 
шукати вихід, ефективне рішення чи розробку 
алгоритму дій [15]. 

Виокремлюють наступні кроки підготовки 
матеріалів та їх використання у викладацькій ді-
яльності: визначення цілей та відповідного типу 

кейс-стаді; збір фактів, ілюстрацій, цифр; напи-
сання кейсу; робота над кейсом в аудиторії. 

При розробці кейсу та визначенні рівня 
його складності, варто також враховувати особли-
вості та потреби студентів, або аудиторію, де буде 
використовуватися кейс. Кейс повинен ґрунтува-
тись на базових, раніше отриманих знаннях, та 
зважати, хто і з якою метою буде використовува-
ти отримані в результаті роботи над кейсом знан-
ня [16]. Крім того, зміст кейсу повинен відповіда-
ти сучасним потребам та вимогам аудиторії, тобто 
базуватись на актуальній в даний час інформації. 

Досвід командної розробки та застосування 
кейсів. Підготовка кейсів вимагає командної ро-
боти викладачів освітньої програми. Залучення 
фахівців з дотичних спеціальностей, з різними 
напрямами наукових досліджень та практичним 
досвідом у галузі дає змогу врахувати всі аспекти 
проблеми, що висвітлюється в кейсі, зробити опис 
ситуації багатошаровим, проілюструвати теорію 
практичним прикладами та зробити навчання 
більш інтерактивним. Власне, така командна ро-
бота як над курсом, навчальними цілями та роз-
робкою кейсів стала можливою у рамках проек-
ту «Поєднання інновацій, здоров’я та суспільства: 
освітній розвиток потенціалу в сусідніх регіонах 
Східної Європи» (BIHSENA), який співфінансуєть-
ся в рамках Еразмус плюс розбудова потенціалу1. 
Зосередження розробників та викладачів курсу 
саме на втіленні інноваційних та інтерактивних 
педагогічних методик розглядають як один з ін-
струментів ефективної реалізації загальної мети 
проекту: підготовки фахівців, які працюватимуть 
в інтересах здоров’я громадян та в умовах швид-
ких технологічних змін, глобалізації і зростальної 
потреби в міждисциплінарності. 

Проект передбачав навчання українських 
викладачів та розробників курсів протягом тиж-
ня в Маастрихтському університеті (Нідерланди). 
Українські педагоги з НаУКМА та Вінницького 
національного медичного університету (ВНМУ) 
ім. М.І. Пирогова разом з представниками кон-
сорціуму проекту засвоювали основні принципи 
навчання, орієнтованого на студента, тренували-
ся використовувати інноваційні інструменти нав-
чання та готували матеріали (кейси) для студентів. 
Згодом – за підтримки колег з Польщі, Болгарії та 
Нідерландів – викладачі розпочали розробку кур-
сів для визначеної цільової аудиторії, наслідуючи 
запропоновану філософію.

1  Ця публікація лише відображає погляди авторів на дану 
проблему, Європейська комісія не несе відповідальності  
за її зміст.
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Отримані викладачами знання, були вико-
ристані у курсі «Менеджмент в охороні здоров’я 
(персональний та організаційний рівень)» для клі-
нічних ординаторів ВНМУ. Апробація курсу для 
групи клінічних ординаторів терапевтичного на-
прямку стартувала в 2017 р. Навчання, що ґрун-
тується на методі кейс-стаді, є нетиповим для сту-
дентів медичного університету, тому особливу ува-
гу на початку викладання приділили поясненню 
методології викладання та з’ясуванню очікувань, 
вражень при використанні кейс-стаді. Слухачам 
курсу знадобився час для того, щоб звикнути до 
нового методу навчання та почати брати активну 
участь в обговореннях. Після третього заняття ак-
тивність лікарів – слухачів курсу значно підвищи-
лась, стали виникати конструктивні дискусії сто-
совно ситуацій, описаних у кейсах, із залученням 
знань, отриманих під час лекцій, а також власних 
спостережень під час роботи в медичних закладах.

Завдяки методу кейс-стаді слухачі курсу 
оволодівають навичками не тільки пошуку виходу 
з певної заданої ситуації, вони навчаються пра-
вильно оцінювати ситуацію, формулювати питан-
ня, що стосуються головної проблеми. Аналізуючи 
різні варіанти розвитку ситуації та виходу з неї в 
групах, студенти тренуються виразно формулюва-
ти власну точку зору та аргументувати причини 
прийнятого рішення, залучати теоретичні знання, 
навички спілкування, відстоювання своєї точки 
зору.

Наш досвід написання кейсів довів, що до-
цільно залучати викладачів до практичної управ-
лінської діяльності (шляхом консультування, 
практичного досвіду або дослідження), або ж за-
прошувати до команди розробників курсу управ-
лінців, котрі змальовують ті дилеми, ситуації та 
проблеми, з якими зіштовхуються управлінці за-
кладів охорони здоров’я. Щодо першої альтерна-
тиви, то протягом останніх років ми спираємось 
на ситуації та проблеми, представлені в звіті «Як 
це працює?» [1] та в журналі «PRO Менеджмент 
в охороні здоров’я». Використання закордонних 
кейсів у контексті теперішньої системи охорони 
здоров’я України видається проблематичним з ог-
ляду на відмінність нормативного поля діяльності 
закладів охорони здоров’я, механізмів фінансу-
вання та типових управлінських практик в галузі. 
Українська охорона здоров’я виглядає гібридною 
системою, в якій поєднано радянські пережитки 
та західні сучасні елементи надання медичної до-
помоги. На цікаві ідеї, здатні надихнути на роз-
робку цікавого кейсу для українського контексту, 

можна наштовхнутись у закордонних бібліотеках 
навчальних кейсів, де міститься описи управлін-
ських ситуацій.

Обговорення результатів. Досвід впрова-
дження кейс-стаді як інтерактивного методу ви-
кладання управління в охороні здоров’я клінічним 
ординаторам у ВНМУ ім. є співставним з досвідом 
Т. Семигіної [4, с. 187] у викладанні «Аналізу полі-
тики охорони здоров’я» в НаУКМА, адже «виклада-
цька майстерність» педагога виявляється не лише 
в модеруванні отримання знань, а й у створенні 
сприятливого для обміну думок клімату.

Кейс-стаді дозволяє занурити слухачів кур-
су у ситуації – реальні або наближені до тих, що 
можуть виникнути у їх управлінській практиці; 
дають можливість виступити в різних ролях, про-
аналізувати ситуацію з різних точок зору, бо ґрун-
туються на випадках, що або спостерігались або є 
типовими в роботі закладів. Обговорюючи певну, 
заздалегідь складену, проблему в малих групах, 
слухачі курсу можуть обмінюватись власним до-
свідом, залучати отримані теоретичні знання для 
пошуку відповідей на поставлені питання та, в 
процесі дискусії, вчитись приймати управлінські 
рішення у відповідь на ситуації, що супроводжу-
ватимуть їх практичну діяльність. 

В умовах, коли радянська охорона здоров'я 
України трансформується в більш адекватну рин-
ковим умовам систему, сучасні управлінські ком-
петенції цінуються більш високо, адже реалізація 
нових політик охорони здоров’я потребує «агентів 
змін» на регіональному рівні, а також в закладах 
охорони здоров’я. Когнітивна та емоційна готов-
ність сприймати, розуміти та динамічно реагува-
ти на зміни, вміння адаптувати процеси організа-
ції до оновлених цілей, постійне підвищення яко-
сті та пошук шляхів раціоналізації використання 
ресурсів в установі – стають головними рисами 
управлінця в охороні здоров’я. Власне, кейс-стаді 
і є одним із таких інноваційних методів навчання, 
який допомагає слухачам курсу виробити ці нави-
чки та здобути досвід, що сприятиме полегшенню 
процесу впровадження змін в роботу організації, 
а також орієнтуватися на найкращі практики та 
намагатися використовувати їх в своїй управлін-
ській діяльності. 

При розробці та впровадженні освітніх захо-
дів в управлінні в охороні здоров’я такі інновацій-
ні методи як кейс-стаді здатні прискорити досяг-
нення основного завдання – орієнтацію на запит 
суспільства щодо реформ та створення «агентів 
змін». Постійні зміни в охороні здоров’я, розвиток 
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медичних практик, технологічний прогрес, рефор-
ми в системі вимагають як від медичних праців-
ників, так і від управлінців дбати про безперервну 
освіту, яка є невіддільною частиною формування 
необхідних управлінських компетенцій та поши-
рення успішної управлінської практики. 

Висновки. Брак висококваліфікованих 
управлінців є значною перешкодою на шляху до 
впровадження реформ у системі охорони здо-
ров’я. Дискусії щодо необхідності сучасної під-
готовки управлінців в охороні здоров’я в Україні 
тривають багато років. 

Одним із напрямів такого осучаснення 
може слугувати підхід, орієнтований на студента, 
та інтерактивні методи навчання, зокрема кейс-

стаді. При цьому слід зважати на особливості цьо-
го методи та різновиди кейсів. 

ВНМУ та НаУКМА за підтримки європей-
ських партнерів зробили перші кроки в модерні-
зації підходів до навчання управлінців в охороні 
здоров’я, застосували метод кейс-стаді в курсі 
«Менеджмент в охороні здоров’я (персональний та 
організаційний рівень)» для клінічних ординато-
рів. Результати апробації виявились позитивними 
і переконують у доцільності формування потріб-
них компетентностей управлінців охорони здо-
ров’я через підготовку та використання аналітич-
них проблемних ситуацій і формування культури 
дискусії в аудиторії.
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