
Чернівецький медичний фаховий коледж  

Кафедра медсестринства 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Заступник директора 

з навчальної роботи 

__________________ 

к.мед.н. Т.БОЙЧУК 

«28» серпня 2019р. 

«31 серпня 2020р. 
 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

«Економіка охорони здоров’я.  

Маркетинг медичних послуг» 
 

Спеціальність 223 Медсестринство 

Галузьзнань 22 Охорона здоров’я 

Освітньо-професійна програма Сестринська справа 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

  

 

 

 

 

«Розглянуто» 

Кафедра медсестринства 

В.о. завідувача кафедримедсестринства 

_____к.мед.н. НОВИЦЬКА І.О. 

Протокол №  2  від «  27  » серпня 2019 року 

Унесено зміни 

Протокол №  2  від «  31  » серпня 2020 року 

 

 



Силабус дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-

професійної програми «Сестринська справа» спеціальності 223 Медсестринство галузі 

знань 22 Охорона здоров’я, 2020. – 10 с. 

 

Розробники програми: Божко І.Г. 

 

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ   2019 р. 

 

ПЕРЕГЛЯНУТО    2020 р. 

 

  



1. Загальні відомості 
 

Назва дисципліни Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

ПІП Божко Ірина Георгіївна 

Контактний телефон  0505864740 

E-mail:   bilbofruty@ukr.net 

Вебресурси Viber /Тelegram/ WhatsApp 

Сторінка дисципліни 

на сайті коледжу  

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/,  

http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23 

Інтернет-ресурси dEra, iLearn, Рrometheus 

Консультації Пн.  19.00-20.00  

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Вид заняття / підсумкового контролю  Кількість годин 

Лекції 12 

Семінарські заняття 30 

Самостійна робота 48 

Підсумковий модульний контроль Модульний контроль 

Всього годин/кредит ЕCTS 90/3 

 

Термін навчання: 10 міс., 1 рік 10 міс. 

 
Мета навчальної дисципліни. 

Надати здобувачам вищої освіти фундаментальну і логічно-послідовну систему 

знань про економічні, організаційні та правові  засади галузі охорони здоров'я; 

сформувати у здобувачів освіти економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-

економічних перетворень, що дасть їм змогу з нових світоглядних, концептуальних 

позицій усвідомити наявні та гіпотетичні суперечності життя, суспільного виробництва та 

використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. 

 
Основні завдання навчальної дисципліни спрямовані на досягнення результатів 

навчання. 

Програмними результатами навчання, визначеними ОПП є: 
ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення 

ефективності роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, 

забепечувати їх виконання; забезпечувати виконання наказів та постанов з питань ОЗ; 

оволодіти функціональними обов’язками керівника медсестринських служб. Планувати 

організаційні заходи щодо підвищення ефективності командної роботи, підтримки 

сприятливого психоемоційного клімату, застосовуючи ресурсозберігаючі технології. 

ПРН 16. Проводити економічний аналіз у системі охорони здоров’я, зокрема 

системний аналіз основних проблем охорони здоров’я; здійснювати маркетингове 

дослідження ринку медичних послуг. 

ПРН 17. Вміти оцінювати економічну ефективність у системі охорони здоров’я; 

аналізувати процес планування та фінансування в системі охорони здоров’я. 

https://www.medkol.cv.ua/sylabusy/
http://medkol-moodle.net.ua/course/index.php?categoryid=23


3. Навчальний план з дисципліни  
 

3.1.Теми лекційних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин 

Модуль 1. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1. Теоретичні основи економіки охорони 

здоров’я. Ринок послуг охорони здоров’я. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

2 Фінанси у системі охорони здоров’я. 

Оплата постачальників медичних послуг. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

3 Ціноутворення в системі охорони 

здоров’я. Економічний аналіз в охороні 

здоров’я. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

4 Маркетинг як складова економічної 

науки. Маркетинг у системі охорони 

здоров’я. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

5 Планування у системі охорони здоров’я. 

Стратегії фінансування систем охорони 

здоров’я. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

6 Медичне страхування та його економічні 

аспекти. 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

  Всього 12 
Примітка: Лекційні заняття проводяться відповідно до розкладу в лекційних 

аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.2. Теми практичних занять (семінарів) 
 

№ 

з/п 
Назва теми Рекомендовані джерела 

Кількість 

годин  

Модуль 1. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1. Теоретичні основи економіки охорони 

здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

2 Фінанси у системі охорони здоров’я http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

3 Бюджет, механізм його формування в 

системі охорони здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

4 Оплата постачальників медичних послуг http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

5 Заробітна плата в системі охорони 

здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

6 Ціноутворення в системі охорони 

здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

7 Цінові стратегії http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

8 Економічний аналіз в охороні здоров’я http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

9 Ефективність діяльності закладів охорони 

здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

  Всього ЗМ 1 18 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

10 Маркетинг у системі охорони здоров’я http://medkol-moodle.net.ua/ 2 



11 Планування у системі охорони здоров’я http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

12 Стратегії фінансування систем охорони 

здоров’я 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

13 Медичне страхування та його економічні 

аспекти 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

14 Особливості функціонування системи 

медичної допомоги в умовах ринку. 

Фінансування галузі охорони здоров’я в 

умовах пандемії коронавіруса COVID – 

19 

http://medkol-moodle.net.ua/ 2 

  Всього ЗМ 2 10 

15 Підсумковий модульний контроль  2 

 Всього Модуль 1 30 

Примітка. Практичні заняття (семінари) заняття проводяться відповідно до 

розкладу в лекційних аудиторіях навчального корпусу № 1. 

 

3.3. Теми самостійної позааудиторної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Місце 

контролю 

1. Здоров'я як економічна категорія. Фактори, що 

впливають на рівень здоров'я населення й охорону 

здоров'я 

2 Практичне 

заняття 

(семінар) 1 

2 Сегменти ринку охорони здоров'я. Суб'єкти ринку 

охорони здоров'я. Попит на здоров’я та охорону 

здоров’я 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 1 

3 Основні джерела фінансування охорони здоров’я. 

Характеристика основних методів фінансування 

медичних послуг 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 2,3 

4 Основні системи оплати діяльності постачальників 

медичних послуг 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 4,5 

5 Проблеми й особливості ціноутворення в охороні 

здоров'я. Система цін на медичні послуги. 

Механізми державного регулювання цін і тарифів з 

метою підвищення доступності медичної допомоги 

для населення 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 6,7 

6 Макроекономічні показники в охороні здоров'я. 

Основні прийоми економічного аналізу, його 

інформаційна база й організація. Економічний 

аналіз ефективності використання ресурсів 

медичної організації 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 8 

7 Підприємницька діяльність в охороні здоров’я 6 Практичне 

заняття 

(семінар) 9 

8 Економічні ресурси охорони здоров'я. 2 Практичне 

заняття 

(семінар) 10 

9 Маркетинг у сфері охорони здоров'я. Концепції 

маркетингу. Маркетинг-мікс 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 10 



10 Планування діяльності медичної організації. 

Методика бізнес-планування 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 11 

11 Джерела фінансування медичної галузі. Методи 

фінансування охорони здоров’я 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 12 

12 Фінансові моделі й способи оплати медичної 

допомоги в системі ОМС. Нормативно-правове 

регулювання обов'язкового й добровільного 

медичного страхування громадян в Україні 

2 Практичне 

заняття 

(семінар) 13 

13 Галузь охорони здоров’я як структурний підрозділ 

суспільного виробництва. Особливості 

функціонування системи медичної допомоги в 

умовах ринку. Формування державної та приватної 

інфраструктури в галузі охорони здоров’я. 

Проблеми економіки охорони здоров’я в умовах 

пандемії коронавіруса COVID – 19 

4 Практичне 

заняття 

(семінар) 14 

Всього 48  

 

4. Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань (пошукові, 

дослідницькі й аналітичні роботи) 
1. Основні принципи функціонування ринку. Класифікація ринків. Функції ринку. 

Концепція безмежності потреб та обмеженості ресурсів. Теорії справедливості.  

2. Економічна сутність категорії «послуга» в системі охорони здоров'я. Пропозиція 

медичних послуг. Баланс попиту та пропозиції.  

3. Завдання та функції маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я. 

Методи маркетингових досліджень.  

4. Роль держави та передумови її втручання у сферу охорони здоров’я. Основні 

види державного регулювання в галузі охорони здоров’я.  

5. Державне регулювання якості медичної допомоги.  

6. Класифікації систем охорони здоров’я.  

7. Поняття про економічний ефект, економічну, соціальну й медичну ефективність.  

8. Аналіз “витрати-вигоди” (cost-benefit analysis – CBA).  

9. Аналіз “витрати-ефективність” (cost-effectiveness analysis – CEA).  

10. Аналіз “витрати-корисність” (cost-utility analysis – CUA).  

11. Основні типи моделей систем охорони здоров'я (бюджетно-страхова, державно-

бюджетна, приватна).  

12. Перспективи розвитку ОМС.  

13. Програми добровільного медичного страхування.  

14. Реімбурсація (компенсація) вартості лікарських засобів.  

15. Організація підприємницької діяльності в охороні здоров'я.  

16. Стратегічні й експертні оцінки потреб населення в медичних послугах.  

17. Характеристика ринку платних медичних послуг регіону.  

18. Специфіка медичних послуг як особливого товару.  

19. Види медичних послуг.  

20. Забезпечення доступності медичних послуг й охоплення ними населення країни 

і її територій.  

21. Ціна як грошовий вираз вартості. Види цін. Функції ціни.  

22. Методи ціноутворення. Принципи ціноутворення.  

23. Собівартість медичної послуги (процедури). Тариф. Єдина уніфікована методика 

розрахунку вартості медичних послуг.  

24. Ефективність охорони здоров'я й основи економічного аналізу.  



25. Сутність, завдання й напрямки економічного аналізу діяльності лікувально-

профілактичної установи.  

26. Особливості становлення ринкових відносин у галузі охорони здоров’я. 

27. Конкуренція в охороні здоров’я.  

28. Функції конкурентоспроможності медичних організацій. 

29. Умови формування конкурентного середовища виробників медичних послуг. 

30. Ринкова інфраструктура в галузі охорони здоров’я. 

 

5. Політика навчальної дисципліни  
Навчальна дисципліна «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» є 

обов’язковою для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньо-професійної 

програми  «Сестринська справа»  спеціальності 223 Медсестринство. 

Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань без використання зовнішніх джерел 

інформації (наприклад, окрім випадків дозволених викладачем, підготовки практичних 

завдань під час заняття);  

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку коледжу, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі здобувачами та викладачами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров’я. 

Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти:  

- присутність на всіх заняттях є обов’язковим з метою поточного та підсумкового 

оцінювання знань (окрім випадків за поважною причиною). 

Політика дедлайну та відпрацювання здобувачами вищої освіти: 

- роботи, які здає студент з порушенням терміну без поважних причин, оцінюються 

на нижчу оцінку (75% від максимальної, наприклад тематична індивідуальна робота); 

- за умов виникнення академічної заборгованості з будь-яких причин, яка перевищує 

65% від загальної кількості аудиторних годин з дисципліни або за семестр (1-119 балів), 

студент отримує незадовільну оцінку з обов’язковим повторним вивченням дисципліни. 

Порядок відпрацювання пропущених занять  

Пропущені заняття відпрацьовуються відповідно до Положення про порядок 

відпрацювання здобувачами пропущених занять та незадовільних оцінок, а також згідно з 

графіком відпрацювання та консультацій. 

 

6. Політика оцінювання 
Оцінювання обов’язкової дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг 

медичних послуг» є рейтинговим та визначається з урахуванням поточної освітньої 

діяльності студента (з урахуванням тем самостійної роботи та ІДРС) та результатів 

підсумкового модульного контролю. 

Максимальну кількість балів, яку здобувачі можуть набрати під час засвоєння модуля 

200 балів, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами 

модульного контролю (80 балів (40%). 

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті (семінарі) 

відповідно до поставлених завдань з кожної теми. Під час оцінювання освітньої діяльності 

здобувачів перевага надається стандартизованим методам контролю: тестування, 

структуровані контрольні роботи, структурований за процедурою контроль практичних 

навичок в умовах, що наближені до реальних. 

 



Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Під час засвоєння кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність здобувачу 

виставляються оцінки за національною 4-бальною шкалою, які потім конвертуються у 

бали в залежності від кількості тем у модулі.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач під час поточної 

навчальної діяльності 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 

що відповідають оцінці «5», на кількість оцінювальних тем у модулі. Мінімальна кількість 

балів, яку може набрати здобувач складає 70 балів. 

Оцінювання самостійної роботи студента 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів, яка передбачена в тематичному плані 

дисципліни поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми 

на відповідному аудиторному занятті та під час підсумкового модульного контролю.  

Оцінювання індивідуальної дослідної роботи студента  

Максимальна оцінка за індивідуальну дослідну роботу студента складає не більше 8 

балів. 

Оцінювання підсумкового модульного контролю 
Модульний контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на 

останньому контрольному занятті. До підсумкового модульного контролю допускаються 

здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою та набрали 

кількість балів не менше за мінімальну. Максимальна кількість балів модульного 

контролю дорівнює 80 балів. Модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів.  

 

СХЕМА нарахування та розподіл балів, які отримують здобувачі 
Модуль 1. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

 № заняття «відмінно» «добре» «задовільно» 

Змістовий 

модуль 1 

1 8 6 5 

2 8 6 5 

3 8 6 5 

4 8 6 5 

5 8 6 5 

6 8 6 5 

7 8 6 5 

8 8 6 5 

9 8 6 5 

Всього змістовий модуль 1 72 54 45 

Змістовий  

модуль 2 

10 8 6 5 

11 8 6 5 

12 8 6 5 

13 8 6 5 

14 8 6 5 

Всього змістовий модуль 2 40 30 25 

ІНДЗ 8   

Всього поточна успішність 120 84 70 

Модуль-

контроль 

15 72-80 64-71 50-63 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Підсумкова оцінка з дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних 

послуг» визначається як сума балів поточної успішності та підсумкового модульного 

контролю. 



Конвертація балів за шкалою ECTS в оцінки у 4-бальну (традиційну) шкалу 

здійснюється за абсолютними критеріями. 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А відмінно   

165 - 179 В 
добре 

150 - 164 С 

135 - 149 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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