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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень, форма навчання 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 

Спеціальність 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО   
 

Термін навчання (рік) 

10 місяців 

1 рік 10 місяців 
Змістових модулів –2 

Загальна кількість 

годин –  90 год. Лекції 

12 год. 

Кількість аудиторних 

годин – 42 год. 

Ступінь вищої освіти 

бакалавр 

Навчальна практика 

- 

Семінарські 

30 год. 

Кількість годин 

самостійної роботи 

студента – 48 год. 

Форма навчання: 

денна 

Самостійна робота 

48 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Вид контролю:  

Модульний контроль 

 
Примітка:  

1 кредит ЕСТS – 30 год. 



 

 

 

 

І. ВСТУП 

Робоча програма вивчення навчальної дисципліни «Економіка охорони 

здоров’я. Маркетинг медичних послуг» складена відповідно до Стандарту 

вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 05.12.2018 року № 1344, та 

освітньо-професійної програми, яка затверджена у коледжі на засіданні 

Педагогічної ради коледжу від 10.12.2018 р. протокол №3. Освітньо-професійна 

програма, робоча навчальна програма введені в дію з 01 вересня 2019 р., 

переглянуті та затверджені на засіданні Педагогічної ради 31.08.2020 р. 

протокол № 1. 

 

Ця програма розрахована на 90 годин (3 кредити), з яких лекцій – 12 годин, 

практичних занять (семінарів) – 30 годин, самостійної роботи студентів – 48 

годин.  

 

Мета та завдання навчальної дисципліни: 
1. Головна мета: Формування умов для розвитку фундаментальності та 

практичної спрямованості підготовки бакалаврів медсестринства.  

Метою дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних 

послуг» є 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. 

 

2. Основні завдання навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я. 

Маркетинг медичних послуг» спрямовані на досягнення результатів навчання.  

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:  

- допомогти здобувачам освіти зрозуміти трансформаційні процеси в 

економіці України та системі охорони здоров’я, проблеми перехідної економіки;  

- зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення; набути 

первинних навичок раціональної економічної поведінки;  

- розвивати логічне та критичне мислення; 

- аналізувати та оцінювати економічні аспекти діяльності організацій, 

підприємств, установ галузі охорони здоров’я та їх регулювання на макро- і 

мікрорівнях, зокрема діяльності закладів охорони здоров’я. 

Знання, здобуті студентами після вивчення дисципліни «Економіка охорони 

здоров’я. Маркетинг медичних послуг», стануть теоретичною та методологічною 

базою для подальшого опанування медицини, яка розвивається й 

удосконалюється в умовах ринкової економіки. 

 

3. Передумовами для вивчення дисципліни є раніше здобуті програмні 

результати навчання за ОКР молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона 
здоров’я.  

 



 

ІІ. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Компетентність Знання Уміння Комунікація Автономія та відповідальність 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні  проблеми під час професійної діяльності в галузі медсестринства та в освітньому процесі,, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності 

ЗК 05. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності 

Мати глибокі знання із 

структури професійної 

діяльності. 

Вміти здійснювати професійну 

діяльність, що потребує постійного 

оновлення та інтеграції знань. 

Здатність ефективно 

формувати комунікаційну 

стратегію у професійній 

діяльності 

Нести відповідальність за 

професійний розвиток, здатність 

до подальшого професійного 

навчання з високим рівнем 

автономності. 

ЗК 06. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, 

так і письмово 

Мати досконалі знання 

державної мови 

Вміти застосовувати знання державної 

мови, як усно так і письмово 

Використовувати при 

фаховому та діловому 

спілкуванні та при підготовці 

документів державну мову. 

Нести відповідальність за вільне 

володіння державною мовою, за 

розвиток професійних знань. 

ЗК 08. Навички використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Мати глибокі знання в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних технологій, 

що застосовуються у 

професійній діяльності 

Вміти використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології у 

професійній галузі, що потребує 

оновлення та інтеграції знань. 

Використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні технології у 

професійній діяльності 

Нести відповідальність за 

розвиток професійних знань та 

умінь. 

ЗК 09. Визначеність і 

наполегливість щодо 

поставлених завдань і взятих 

обов’язків 

Знати обов’язки та шляхи 

виконання поставлених 

завдань 

Вміти визначати мету та завдання, 

бути наполегливим та сумлінним при 

виконанні обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні зв’язки для 

ефективного виконання 

завдань та обов’язків 

Відповідати за якісне виконання 

поставлених завдань 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК 10 Здатність до 

організації надання медичної 

допомоги за принципом 

сімейної медицини 

Знати організацію роботи ЗОЗ 

за принципом сімейної 

медицини; загальні принципи 

роботи сімейної медсестри; 

основні принципи 

диспансеризації, реабілітації 

пацієнтів та профілактики 

найпоширеніших 

захворювань у практиці 

сімейної медицини. 

Вміти використовувати стандарти та 

нормативні документи у професійній 

діяльності при організації роботи 

центрів ПМСД, амбулаторій, 

відділень загальної практики сімейної 

медицини та наданні медичної 

допомоги в домашніх умовах; 

проводити профілактичну та 

протиепідемічну роботу на дільниці; 

пропагувати медичні та санітарно- 

гігієнічні знання серед населення 

дільниці; 

- брати активну участь у проведенні 

Передача інформації про 

здоров’язберігаючі 

технології, мотивація 

населення до їх застосування; 

- проведення санітарно-

освітньої роботи з питань 

профілактичної 

медицини, гігієнічне 

навчання та виховання, 

пропаганда здорового 

способу життя; 

- вміння 

зацікавлювати пацієнтів 

Відповідальність за своєчасність 

та обсяги надання первинної 

медико-санітарної допомоги, 

результати просвітницької роботи 

серед населення 



 

 

 

 

диспансеризації та реабілітаційних 

заходів при найпоширеніших 

захворюваннях; 

вести передбачену МОЗ України 

медичну документацію. 

необхідністю 

диспансеризації, участі в 

програмах МОЗ України та 

областей щодо реалізації 

медикаментозного лікування 

при окремих 

найпоширеніших 

захворюваннях 

СК 16. Здатність 

організовувати та управляти 

медсестринським 

структурним підрозділом 

(лідерство та менеджмент) 

Знати: 

- роль медичної сестри – 

лідера в діяльності установи 

охорони здоров’я; 

- структуру управління в 

охороні здоров’я; 

- загальні основи 

менеджменту; 

- роль управління кадрами; 

- засади менеджменту в 

Україні; 

- роль управління в 

охороні здоров’я України; 

Вміти: 

- займатись медсестринським 

адмініструванням; 

- приймати управлінські рішення, 

забезпечувати їх виконання на основі 

застосування моделей 

медсестринського керівництва; 

- забезпечувати 

виконання наказів та постанов з 

питань охорони 

- Реалізація впливу на 

підлеглих; 

- передача управлінської 

інформації зверху до низу; 

- інструктаж підлеглих; 

- забезпечення роботи у 

команді. 

Відповідальність за 

оперативність передачі 

управлінської інформації, 

ефективність впливу на підлеглих 

і своєчасність проведення 

інструктажу. 

Здатність оцінювати 

організацію та якості надання 

різних видів медичної 

допомоги та санітарно-

епідеміологічного 

благополуччя населення  

Знати: 

- закономірності та складові 

основних демографічних 

показників, захворюваності та 

методи їх вивчення; 

- організацію та зміст роботи 

медичних закладів; 

принципи обов’язкового та 

добровільного медичного 

страхування. 

Вміти: 

- визначати та здійснювати оцінку 

показників здоров’я, діяльності 

закладів охорони здоров’я із 

застосуванням відповідних 

статистичних методик. 

Реалізація комунікативної 

взаємодії з представниками 

ЗОЗ при здійсненні медико-

статистичних досліджень 

Спроможність самостійно 

здійснювати збір статистичних 

даних та відповідати за їх 

достовірність. 



ІІІ. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Програмними результатами навчання, які визначені освітньо-професійною програмою 

«Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство та яких повинні досягти здобувачі вищої освіти після завершення вивчення 

дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг послуг», є: 

ПРН 5. Здійснювати медсестринське адміністрування щодо підвищення ефективності 

роботи медичної установи та вміти: приймати управлінські рішення, забепечувати їх виконання 

на основі застосування моделей медсестринського керівництва; забезпечувати виконання 

наказів та постанов з питань ОЗ; оволодіти функціональними обов’язками керівника 

медсестринських служб; знати порядок проведення ліцензування та акредитації закладів 

охорони здоров’я, лабораторій різного профілю. 

ПРН 9. Демонструвати вміння ефективної професійної комунікації в усній, письмовій 

формах українською та іноземною мовами для реалізації академічної мобільності, ефективного 

обміну професійною інформацією. 

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. 
 



 

 

 

 

ІV. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

 

№ 

з/п 
Назва розділів, тем 

Кількість годин 

Усього Лекції 

Практичні 

заняття/ 

Семінари 

Самостійна 

робота 

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

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1 Теоретичні основи економіки охорони 

здоров’я 
5 1 2 2 

2 Ринок послуг охорони здоров’я 5 1  4 

3 Фінанси у системі охорони здоров’я 9 1 4 4 

4 Оплата постачальників медичних послуг 9 1 4 4 

5 Ціноутворення в системі охорони здоров’я 9 1 4 4 

6 Економічний аналіз в охороні здоров’я 9 1 4 4 

7 Підприємницька діяльність в охороні здоров’я 6   6 

 Усього змістовий модуль 1 52 6 18 28 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

1 Маркетинг як складова економічної науки 3 1  2 

2 Маркетинг у системі охорони здоров’я 7 1 2 4 

3 Планування у системі охорони здоров’я 7 1 2 4 

4 Стратегії фінансування систем охорони 

здоров’я 
7 1 2 4 

5 Медичне страхування та його економічні 

аспекти 
6 2 2 2 

6 Особливості функціонування системи 

медичної допомоги в умовах ринку. 

Фінансування галузі охорони здоров’я в 

умовах пандемії коронавіруса COVID – 19 

6  2 4 

 Усього змістовий модуль 2 36 6 10 20 

 Підсумковий модульний контроль 2  2  

 Усього за курс навчання: 90 12 30 48 

 

 
 



 

 

 

 

V. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

 
№ 

з/п 
Теми лекцій 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1 Теоретичні основи економіки охорони здоров’я.  

Ринок послуг охорони здоров’я 

2 

2 Фінанси у системі охорони здоров’я. 

Оплата постачальників медичних послуг 

2 

3 Ціноутворення в системі охорони здоров’я. 

Економічний аналіз в охороні здоров’я 

2 

Усього змістовий модуль 1 6 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

4 Маркетинг як складова економічної науки. 

Маркетинг у системі охорони здоров’я 

2 

5 Планування у системі охорони здоров’я. 

Стратегії фінансування систем охорони здоров’я 

2 

6 Медичне страхування та його економічні аспекти 2 

 Усього змістовий модуль 2 6 

 Усього за курс навчання: 12 

 

 

 



 

 

 

 

VІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (СЕМІНАРІВ) 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 
 

 

№  

з\п 
Теми практичних занять/ семінарів 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1 Теоретичні основи економіки охорони здоров’я 2 

2 Фінанси у системі охорони здоров’я 2 

3 Бюджет, механізм його формування в системі охорони здоров’я 2 

4 Оплата постачальників медичних послуг 2 

5 Заробітна плата в системі охорони здоров’я 2 

6 Ціноутворення в системі охорони здоров’я 2 

7 Цінові стратегії 2 

8 Економічний аналіз в охороні здоров’я 2 

9 Ефективність діяльності закладів охорони здоров’я 2 

Усього змістовий модуль 1: 18 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

10 Маркетинг у системі охорони здоров’я 2 

11 Планування у системі охорони здоров’я 2 

12 Стратегії фінансування систем охорони здоров’я 2 

13 Медичне страхування та його економічні аспекти 2 

14 Особливості функціонування системи медичної допомоги в умовах ринку. 

Фінансування галузі охорони здоров’я в умовах пандемії коронавіруса 

COVID – 19 

2 

 Усього змістовий модуль 2: 10 

15 Підсумковий модульний контроль 2 

Усього за курс навчання: 30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VІI. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Економіка охорони здоров’я 

1 Здоров'я як економічна категорія. Фактори, що впливають на рівень 

здоров'я населення й охорону здоров'я 

2 

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

на здоров’я та охорону здоров’я 

4 

3 Основні джерела фінансування охорони здоров’я. Характеристика основних 

методів фінансування медичних послуг 

4 

4 Основні системи оплати діяльності постачальників медичних послуг 4 

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 

6 Макроекономічні показники в охороні здоров'я. Основні прийоми 

економічного аналізу, його інформаційна база й організація. Економічний 

аналіз ефективності використання ресурсів медичної організації 

4 

7 Підприємницька діяльність в охороні здоров’я 6 

Усього змістовий модуль 1 28 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 

8 Економічні ресурси охорони здоров'я. 2 

9 Маркетинг у сфері охорони здоров'я. Концепції маркетингу. Маркетинг-

мікс 

4 

10 Планування діяльності медичної організації. Методика бізнес-планування 4 

11 Джерела фінансування медичної галузі. Методи фінансування охорони 

здоров’я 

4 

12 Фінансові моделі й способи оплати медичної допомоги в системі ОМС. 

Нормативно-правове регулювання обов'язкового й добровільного 

медичного страхування громадян в Україні 

2 

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 

Усього змістовий модуль 2 20 

Усього: 48 

 



 

 

 

 

VIІІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ) 

(есе, аналітичний огляд, аналіз проблеми тощо) 

 
1. Виступи на засіданні науково-студентського гуртка. 

2. Участь у наукових конференціях. 

3. Створення фільмів, презентацій. 

4. Публікація матеріалів в журналах (тези, статті) тощо. 

 

 

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. 



 

 

 

 

IХ.  ЗМІСТ ПРОГРАМИ  ДИСЦИПЛІНИ 

«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 
 

Змістовий модуль 1. Основи економіки охорони здоров’я 

Тема 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров’я.  

Економіка охорони здоров’я як галузь науки та практики. Місце економіки охорони 

здоров'я в структурі економічної науки. Передумови виникнення економіки охорони здоров’я 

як нової наукової дисципліни. Історичний аспект, проблеми й сучасність. Економічні проблеми 

розвитку охорони здоров'я. Макроекономіка та мікроекономіка. Предмет і метод економіки 

охорони здоров'я. Економічні ресурси охорони здоров'я. Здоров'я як економічна категорія. 

Фактори, що впливають на рівень здоров'я населення й охорону здоров'я. Макроекономічні 

показники в охороні здоров'я. 

 

Самостійна робота. Здоров'я як економічна категорія. Фактори, що впливають на рівень 

здоров'я населення й охорону здоров'я. Макроекономічні показники в охороні здоров'я. 

 

Тема 2. Ринок послуг охорони здоров’я. 

Сутність і передумови формування ринку охорони здоров’я. Ринок як економічна 

категорія. Принципи ринку. Склад, функції та класифікація ринку послуг охорони здоров’я. 

Типи угод. Особливості ринку послуг охорони здоров’я. Кон’юктура ринку охорони здоров’я. 

Попит. Пропозиція. Ціна. Сутність і види конкурентних структур. Конкуренція, її види. 

 

Самостійна робота. Сегменти ринку охорони здоров'я. Суб'єкти ринку охорони здоров'я. 

Попит на здоров’я та охорону здоров’я. 

 

Тема 3. Фінанси у системі охорони здоров’я. 

Сутність фінансів. Джерела формування коштів системи охорони здоров’я. Види податків. 

Внески на обов’язкове медичне страхування. Внески на приватне добровільне медичне 

страхування. Особиста участь громадян у відшкодуванні витрат на медичну допомогу. Джерела 

фінансування системи охорони здоров’я. Медичні депозитні рахунки. Бюджет, механізм його 

формування в системі охорони здоров’я. Бюджетні трансферти. Фінансові нормативи 

бюджетної забезпеченості. Моделі систем охорони здоров’я. Принципи організації медичної 

допомоги в Україні. Тенденції у розвитку галузі охорони здоров’я. Реформування галузі 

охорони здоров’я. 

 

Самостійна робота. Основні джерела фінансування охорони здоров’я. Характеристика 

основних методів фінансування медичних послуг. 

 

Тема 4. Оплата постачальників медичних послуг. 

Оплата медичних послуг. Вимоги до систем оплати постачальників медичних послуг. 

Види систем оплати. Методи оплати послуг первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). 

Порівняльний аналіз методів оплати первинної ланки. Порівняльний аналіз методів оплати 

стаціонарної допомоги. Кошторисне фінансування. Глобальні бюджети для лікарень. Основні 

моделі фінансування охорони здоров’я, методи оплати первинної медичної та стаціонарної 

допомоги в розвинутих країнах. Заробітна плата в системі охорони здоров’я. Економічна 

сутність і функції заробітної плати. Форми і системи оплати праці медичних працівників. 

Принципи формування оплати праці медичних працівників.  

 

Самостійна робота. Основні системи оплати діяльності постачальників медичних 

послуг. 

 

 



 

 

 

 

Тема 5. Ціноутворення в системі охорони здоров’я. 

Сутність ціни. Фактори, що впливають на ціноутворення. Механізми регулювання цін. 

Функції ціни. Методи державного регулювання. Класифікація цін у системі охорони здоров’я. 

Вільні ціни. Регульовані ціни. «Бюджетні оцінки». Державні ціни. Тарифи на медичні послуги. 

Договірні ціни на медичні і супутні послуги. Етапи процесу ціноутворення. Види витрат. Цінові 

стратегії. Елементи ціни медичної послуги. Особливості ціноутворення в системі охорони 

здоров’я України.  

 

Самостійна робота. 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. 

 

Тема 6. Економічний аналіз в охороні здоров’я. 

Сутність економічного аналізу в охороні здоров’я. Завдання та види економічного аналізу. 

Ефективність діяльності закладів охорони здоров’я. Показники ефективності використання 

ресурсів у системі охорони здоров’я. Методи економічної оцінки альтернативних медичних 

втручань. Фармакоекономічний аналіз, його методи. Етапи вивчення результатів медичної 

допомоги. Способи дослідження витрат. Оцінка витрат. Фінансовий аналіз господарської 

діяльності в системі охорони здоров’я, його мета. Дослідження фінансового стану медичної 

установи. Фінансова стійкість. 

 

Самостійна робота. Макроекономічні показники в охороні здоров'я. Основні прийоми 

економічного аналізу, його інформаційна база й організація. Економічний аналіз ефективності 

використання ресурсів медичної організації. 

 

Тема 7. Підприємницька діяльність в охороні здоров’я. 

Самостійна робота. Суть підприємництва. Регламентація підприємницької діяльності в 

Україні. Принципи підприємницької діяльності. Підприємництво в охороні здоров’я. Види 

організаційно-правових форм підприємницької діяльності в охороні здоров’я, їх 

характеристика.  Класифікація медичних підприємств. Особливості некомерційних організацій. 

Порівняльна характеристика основних правових форм організації підприємств. Бізнес-план як 

інструмент планування підприємницької діяльності. Мета та структура бізнес-плану. Фінансові 

моделі управління капіталом. Додаткові зовнішні кошти. Лізинг. 

 

Змістовий модуль 2. Маркетинг медичних послуг 
Тема 1. Маркетинг як складова економічної науки. 

Поняття маркетингу. Комерційний і некомерційний маркетинг. Функції маркетингу. 

Основні економічні категорії маркетингу. Завдання маркетингу. Еволюція маркетингу. Основні 

концепції управління маркетингом. Управління маркетингом. Аналіз ринкових можливостей. 

Маркетингова інформація. Відбір цільових ринків. Сегмент ринку. Засоби комунікації.  

Розробка комплексу маркетингу. Етапи розробки медичної послуги. Впровадження 

маркетингових заходів. Стратегія маркетингу. Принципи успішного управління організацією.   

 

Самостійна робота. Економічні ресурси охорони здоров'я. 

 

Тема 2. Маркетинг у системі охорони здоров’я. 

Маркетинг в охороні здоров’я. Тактика маркетингу. Завдання маркетингу в охороні 

здоров’я. Види маркетингу. Медична послуга, їх види. Загальні властивості медичних послуг. 

Види маркетингу при різних варіантах попиту.  

 

Самостійна робота. Маркетинг у сфері охорони здоров'я. Концепції маркетингу. 

Маркетинг-мікс. 

 



 

 

 

 

Тема 3. Планування у системі охорони здоров’я. 

Загальноекономічний та управлінський аспекти планування в системі охороні здоров’я. 

План медичного закладу. Планування в системі охороні здоров’я. Прогнозування. Основні види 

планування в системі охороні здоров’я. Стратегія. SWОT-аналіз. Стратегічне планування. 

Поточне планування. Директивне планування. Інтикативне планування. Планування потреби у 

персоналі та його структура. Кадрова політика. Медичний персонал, його структура. Види 

структури. 

 

Самостійна робота. Планування діяльності медичної організації. Методика бізнес-

планування. 

 

Тема 4. Стратегії фінансування систем охорони здоров’я. 

Сучасні напрями фінансування систем охорони здоров’я та їх виклики. Ключові проблеми 

фінансування систем охорони здоров’я. Реформування системи охорони здоров’я.  Первинна 

медико-санітарна служба. Фрагментарність фінансових потоків. Модель керованої медичної 

допомоги. Фінансування системи охорони здоров’я України на сучасному етапі. 

 

Самостійна робота. Джерела фінансування медичної галузі. Методи фінансування 

охорони здоров’я. 

 

Тема 5. Медичне страхування та його економічні аспекти. 

Теоретичні основи медичного страхування. Сутність страхування. Види страхування. 

Страхова медицина. Медичне страхування. Основні механізми соціального захисту 

працівників. Місце медичного страхування в загальній системі страхування. Завдання 

медичного страхування. Риси страхової медицини світу. Елементи медичного страхування. 

Суб’єкти медичного страхування. Права та обов’язки медичних закладів. Види медичного 

страхування. Обов’язкове медичне страхування. Добровільне медичне страхування. Система 

страхової медицини. Економічна сутність медичного страхування. Страхові ризики. Медичний 

поліс. 

 

Самостійна робота. Нормативно-правове регулювання обов'язкового й добровільного 

медичного страхування громадян в Україні. 

 

Тема 6. Особливості функціонування системи медичної допомоги в умовах ринку. 

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. 

Фінансування галузі охорони здоров’я в умовах пандемії коронавіруса COVID – 19.  

 

Самостійна робота. 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. 

 

Підсумковий модульний контроль 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Основними методами та формами навчання є:  

− лекція (вступна, тематична, оглядова). Проведення лекційних занять включає: 

словесне викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням опорного 

конспекту; лекції-візуалізації з використанням мультимедійних технологій; проблемні лекції 

(розв’язування ситуаційних задач, кейсів), бінарні лекції (лекції-дискусії), лекції із заздалегідь 

запланованими помилками, лекції-прес-конференції; 

−  практичне заняття (семінар): усне фронтальне опитування, письмове опитування, 

вирішення типових та нетипових практичних та ситуаційних завдань; ділова гра; робота у 

групах, робота над індивідуальними завданнями;  
− організація самостійної роботи здобувачів освіти: обов'язкова, що передбачена 

навчальним планом і робочими програмами  - виконання традиційних домашніх завдань,  

бажана – наукова й дослідницька робота здобувачів освіти, що полягає у самостійному 

проведенні досліджень, збиранні наукової інформації, її аналізі; до цієї ж категорії належать 

аудиторні потокові та групові заняття, участь у роботі наукового студентського товариства 

(гуртки, конференції, підготовка доповідей, тез, статей); добровільна – робота в 

позааудиторний час, участь у міжвузівських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, вікторинах; 

− індивідуальне навчально-дослідне завдання (за вибором) – наукова й дослідницька 

робота здобувачів освіти, що полягає у самостійному проведенні досліджень; роботі в 

інформаційних мережах; збиранні наукової інформації, її аналізі; написанні есе за 

вузькоспеціальною проблемою, що погоджується з викладачем; створенні портфоліо 

навчального курсу та його презентації; розробці кейсів; підготовці відповідних документів, 

матеріалів тощо; підготовці тематичних презентацій; підготовці та публікації наукових статей, 

тез наукових доповідей та повідомлень тощо; узагальненні матеріалів за обраною проблемою; 

інших здобутках, що підтверджені документально (грамоти, дипломи тощо); 

− дистанційне навчання. 
 

 

 



 

 

 

 

ХІ. ФОРМИ ТА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

СФОРМОВАНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
 

Методи, форми контролю та система оцінювання успішності здобувачів освіти 

здійснюється відповідно до вимог програми обов’язкової дисципліни «Економіка охорони 

здоров’я. Маркетинг медичних послуг» та Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності 

здобувачів освіти в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу в Чернівецькому медичному фаховому коледжі. 

При оцінюванні роботи здобувача освіти протягом семестру враховується наступне: 

− відвідування занять; 

− активна участь на практичних заняттях (семінарах); 

− вивчення базової та додаткової літератури; 

− своєчасна здача завдань та модулів. 

Методи оцінювання: 

− усне індивідуальне опитування 

− письмовий контроль 

− індивідуальне завдання 

− студентські проекти 

− студентські презентації 

− участь в НДРС 

− модульний контроль 

Оцінка з обов’язкової дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних 

послуг» є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної освітньої діяльності здобувача 

освіти та індивідуальної роботи (за вибором). 

Передбачені наступні форми контролю: 

1. Поточний контроль (засвоєння теми) контролюється на практичних (семінарських) 

заняттях з метою перевірки рівня засвоєння вивченого матеріалу. Поточний контроль 

проводиться  у формі усного опитування  та виконання письмових завдань (тестування, 

економічні диктанти, есе). 

2. Проміжний контроль знань здобувачів освіти проводиться по завершенню вивчення 

навчального розділу змістового модуля  у вигляді письмової модульної контрольної роботи. 

3. Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення 

дисципліни та проводиться на останньому практичному занятті (семінарі). Оцінка успішності 

здобувача освіти з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з 

урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів. 

Для тих здобувачів освіти, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни за шкалою ЕСТS, 

підсумковий контроль засвоєння модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у 

коледжі. 



 

 

 

 

ХІІ. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ  

ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Рейтингова система оцінювання набутих здобувачем освіти результатів навчання 

розроблена відповідно до «Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти 

в умовах впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу» та Положення «Про рейтингову систему оцінювання».  

 

СХЕМА нарахування балів 

 

Методи контролю та розподіл балів має за мету діагностику систематичності та 

успішності навчальної роботи здобувача освіти. Вона формується на засадах набуття 

компетенцій та накопичення рейтингових балів за різноманітну навчальну діяльність здобувача 

освіти за певний період навчання.  

Поточне оцінювання здобувачів освіти здійснюється на практичних заняттях за 

традиційною 4-бальною шкалою ( «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» з 

наступним перерахунком у багатобальну шкалу) складається з балів, які здобувач освіти 

отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння цього модуля (робота на 

семінарському занятті, виконання та захист індивідуальних завдань, опрацювання матеріалу 

самостійної роботи тощо), а також участь в НДРС з дисципліни, студентських конференціях за 

тематикою дисципліни тощо.  

Підсумкова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як 

сума балів, отриманих за засвоєння кожного змістового модуля та балів за модульний контроль.  

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі освіти 

 

Максимальна кількість балів, що присвоюється здобувачам освіти при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) – 200 балів, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 

балів (40%).  

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей на кожному 

практичному занятті (семінарі) засвоєння змістових модулів (поточний контроль).  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 

 

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою і визначається кількістю 

тем в модулі.  

Оцінка з дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» (модуль 

1) є рейтинговою та визначається з урахуванням поточної навчальної діяльності здобувача 

освіти та оцінок засвоєння ним передбачених програмою змістових модулів.  

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності за традиційною шкалою 

 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач освіти знає зміст заняття та 

лекційний матеріал у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає 

вичерпано точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без 

помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню 

складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач освіти знає зміст заняття та добре 

його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, але 

вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач освіти відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих 



 

 

 

 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань всього змісту 

заняття та при задовільному рівні його розуміння. Здобувач освіти спроможний вирішувати 

видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує 

практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно 

систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача освіти 

не відповідають вимогам «задовільної» оцінки.  

Перерахунок поточної успішності здобувачів освіти при вивченні модуля 1 з 

традиційної шкали в бали ЕCTS: 

- оцінка “відмінно” – 8 балів;  

- оцінка “добре” – 6-7 балів; 

- оцінка “задовільно” – 5 балів; 

- оцінка “незадовільно” – 0-4 бали. 

Таблиця 1 

 

СХЕМА розподілу балів при оцінюванні семестрової успішності в балах ЕCTS  

 

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 (не більше 12 балів) 8   

Всього поточна успішність 120 84 70 

Модуль-

контроль 

15 72-80 64-71 50-63 

МОДУЛЬ 1 200   

 

Оцінювання самостійної роботи 

 

Оцінювання самостійної роботи здобувачів освіти, яка передбачена в тематичному плані 

поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному 

аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять 

до тем аудиторних практичних занять/семінарів, контролюється під час підсумкового 

модульного контролю.  

 

 

 



 

 

 

 

СХЕМА. Оцінювання індивідуальної роботи (ІНДЗ) 

 

Максимальна оцінка за індивідуальну самостійну роботу студента складає 12 балів (табл. 2).  

 

Таблиця 2. 

СХЕМА. Критерії оцінювання результатів виконання та захисту індивідуальної 

роботи здобувача освіти  в балах ЕCTS) 

№ 

критерію 
Критерій рейтингової оцінки 

Мах 

кількість 

балів 

1 Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню та 

повнота його розкриття 
5 

2 Відповідність оформлення  2 

3 Захист індивідуальної роботи: змістовність та глибина доповіді, 

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту 
5 

 Максимальна підсумкова оцінка 12 

 

Загальна кількість балів результатів поточної успішності, балів за ІНДЗ та 

підсумковий модуль-контроль не повинна перевищувати 200 балів. 

 

Схема нарахування балів за поточну успішність 

 

1. За поточну навчальну діяльність здобувач освіти може отримати максимально 120 

балів (табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що відповідають оцінці “відмінно” 

(8 балів), з додаванням максимальної кількості балів за ІНДЗ (8 балів, якщо здобувач освіти 

виконав індивідуальну роботу). 

14 тем х 8 балів  = 112 балів + 8 балів (ІНДЗ) = 120 балів. 

2. За поточну навчальну діяльність здобувач освіти може отримати мінімально 70 балів 

(табл. 1).  

Наприклад. Кількість балів за поточну успішність обчислюється шляхом множення 

кількості тем, що підлягають оцінюванню (14 тем) на бали, що відповідають оцінці 

“задовільно” (5 балів).  

14 тем х 5 бали = 70 бали  

Підсумковий модульний контроль  

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі освіти, які виконали 

програму даного модулю та отримали за поточну успішність не менше 70 балів. 

Підсумковий модуль-контроль передбачає відповідь на 80 тестових завдань.  

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач освіти під час модульного 

контролю, складає 80 балів(табл. 3) 

 

Критерії оцінювання тестових завдань при проведенні підсумкового модульного 

контролю 

Оцінка Критерій Бали 

 

«5» вирішено 72-80 тестів (90% і більше) 72-80 балів 

«4» вирішено 64-71 тестів (80% - 89%) 64-71 балів 

«3» вирішено 50-63 тестів (62% - 79%) 50-63 балів 

«2» вирішено 49 і менше тестів (61% і менше) 0-49 балів 

Примітка. Одна  правильна відповідь – 1 бал.  

Мінімальна кількість балів, яку може отримати здобувач освіти під час модульного 



 

 

 

 

контролю, і підсумковий контроль вважається зарахованим, якщо здобувач освіти набрав 

мінімально 50 балів. 

 

Таблиця 3 

Схема розподілу балів при оцінюванні Модуль-контролю в балах ЕCTS  

Підсумковий модульний контроль «5» «4» «3» «2» 

Всього 72-80 64-71 56-63 0-55 

 

Критерії оцінювання усної відповіді при проведенні підсумкового модульного контролю 

Оцінка «відмінно» виставляється у випадку, коли здобувач освіти знає зміст програмного 

матеріалу у повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпано 

точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і 

неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності. 

Оцінка «добре» виставляється за умови, коли здобувач освіти знає програмний матеріал та 

добре його розуміє, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематизовано, 

але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання здобувач освіти відповідає без помилок; 

вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. Відчуваючи складнощі лише у найважчих 

випадках. 

Оцінка «задовільно» виставляється здобувачу освіти на основі його знань змісту заняття та 

при задовільному рівні його розуміння. Здобувач освіти спроможний вирішувати видозмінені 

(спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі, відчуваючи складнощі у 

простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо 

поставлені запитання відповідає правильно. 

Оцінка «незадовільно» виставляється у випадках, коли знання і вміння здобувача освіти не 

відповідають вимогам «задовільної» оцінки. 

 

Заохочувальні бали за рішенням Педагогічної  Ради можуть додаватися до кількості балів 

з дисципліни здобувачам освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед закладів вищої передфахової освіти України та інше. 

Загальна кількість балів Модулю не повинна перевищувати 200 балів. 

Таблиця 4 

Оцінювання дисципліни  

«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

190 – 200 А відмінно   

169 - 189 В 
добре 

148 - 168 С 

135 - 147 D 
задовільно 

120 - 134 Е  

70 - 119 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 - 69 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Оцінка з дисципліни виставляється здобувачам освіти, яким зараховані усі 2 змістових 

модулі з дисципліни. Бали з дисципліни для здобувачів освіти, які успішно виконали програму 

з дисципліни, конвертуються кафедрою у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями (табл. 5). 

 



 

 

 

 

Таблиця 5  

Конвертація балів ECTS  

у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними критеріями  

 

Оцінка за 200-бальною шкалою 
Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

Від 190 до 200 балів «5» 

Від 148 до 189 балів «4» 

Від 120 до 147 балів «3» 

Нижче 120 (мінімальної кількості балів, яку повинен набрати 

здобувач освіти) 
«2» 

 

 

 

 



 

 

 

 

ХІІІ. МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Методичне забезпечення (силабус навчальної дисципліни) 

− Робоча навчальна програма 

− Підручники та навчальні посібники,  

− Конспекти лекцій 

− Методичні вказівки та рекомендації практичних занять (семінарів),  

− Методичні рекомендації СПРС 

− Індивідуальні завдання 

− Збірники ситуаційних завдань (кейсів) та проблемних ситуацій 

− Приклади розв'язування типових задач чи виконання типових завдань 

− Комп'ютерні презентації, мультимедійні лекції 

− Ілюстративні матеріали 

− Каталоги ресурсів тощо 

− Банк тестів,  електронний банк тестових завдань 

− Тестові завдання для контролю змістових модулів 

− Тестові завдання для підсумкового модульного контролю  

− Робочі зошити 

− Навчальні таблиці 

 

 

 



 

 

 

 

ХІV. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

 
1. Охарактеризуйте економіку охорони здоров’я як галузь науки та практики.  

2. Визначте місце економіки охорони здоров'я в структурі економічної науки.  

3. Назвіть передумови виникнення економіки охорони здоров’я як нової наукової 

дисципліни.  

4. Назвіть економічні проблеми розвитку охорони здоров'я.  

5. Дайте визначення макроекономіки та мікроекономіки.  

6. Визначте предмет і методи економіки охорони здоров'я.  

7. Укажіть економічні ресурси охорони здоров'я.  

8. Охарактеризуйте здоров'я як економічну категорію.  

9. Проаналізуйте фактори, що впливають на рівень здоров'я населення й охорону 

здоров'я. 

10. Наведіть приклади макроекономічних показників в охороні здоров'я 

11. Визначте сутність і передумови формування ринку охорони здоров’я.  

12. Охарактеризуйте ринок як економічну категорію.  

13. Поясніть принципи ринку.  

14. Поясніть склад, функції та класифікацію ринку послуг охорони здоров’я.  

15. Назвіть типи угод.  

16. Виявіть особливості ринку послуг охорони здоров’я.  

17. Охарактеризуйте кон’юнктуру ринку охорони здоров’я.  

18. Розкрийте зміст категорій «попит», «пропозиція», «ціна».  

19. Визначте сутність і види конкурентних структур.  

20. Охарактеризуйте конкуренцію, її види. 

21. Поясніть сутність фінансів.  

22. Виявіть джерела формування коштів системи охорони здоров’я.  

23. Проаналізуйте види податків.  

24. Охарактеризуйте внески на обов’язкове медичне страхування.  

25. Охарактеризуйте внески на приватне добровільне медичне страхування.  

26. Доведіть важливість особистої участі громадян у відшкодуванні витрат на медичну 

допомогу.  

27. Визначте джерела фінансування системи охорони здоров’я.  

28. Охарактеризуйте медичні депозитні рахунки.  

29. Охарактеризуйте бюджет, механізм його формування в системі охорони здоров’я.  

30. Поясніть поняття «бюджетні трансферти».  

31. Проаналізуйте фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.  

32. Охарактеризуйте моделі систем охорони здоров’я.  

33. Укажіть принципи організації медичної допомоги в Україні.  

34. Виявіть тенденції у розвитку галузі охорони здоров’я.  

35. Поясніть процес реформування галузі охорони здоров’я. 

36. Охарактеризуйте оплату медичних послуг.  

37. Проаналізуйте вимоги до систем оплати постачальників медичних послуг.  

38. Охарактеризуйте види систем оплати.  

39. Визначте методи оплати послуг первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД). 

40. Зробіть порівняльний аналіз методів оплати первинної ланки.  

41. Зробіть порівняльний аналіз методів оплати стаціонарної допомоги.  

42. Проаналізуйте кошторисне фінансування.  

43. Опишіть глобальні бюджети для лікарень.  

44. Наведіть приклади основних моделей фінансування охорони здоров’я,  

45. Надайте приклади методів оплати первинної медичної та стаціонарної допомоги в 

розвинутих країнах.  



 

 

 

 

46. Проаналізуйте заробітну плату в системі охорони здоров’я.  

47. Поясніть економічну сутність і функції заробітної плати.  

48. Охарактеризуйте форми і системи оплати праці медичних працівників.  

49. Визначте принципи формування оплати праці медичних працівників.  

50. Поясніть сутність ціни.  

51. Виявіть фактори, що впливають на ціноутворення.  

52. Проаналізуйте механізми регулювання цін.  

53. Визначте функції ціни.  

54. Проаналізуйте методи державного регулювання.  

55. Дайте характеристику класифікації цін у системі охорони здоров’я.  

56. Поясніть вільні ціни.  

57. Поясніть регульовані ціни.  

58. Визначте «бюджетні оцінки».  

59. Поясніть державні ціни.  

60. Проаналізуйте тарифи на медичні послуги.  

61. Охарактеризуйте договірні ціни на медичні і супутні послуги.  

62. Охарактеризуйте етапи процесу ціноутворення.  

63. Визначте види витрат.  

64. Проаналізуйте цінові стратегії.  

65. Виявіть елементи ціни медичної послуги.  

66. Визначте особливості ціноутворення в системі охорони здоров’я України.  

67. Поясніть сутність економічного аналізу в охороні здоров’я.  

68. Визначте завдання та види економічного аналізу.  

69. Оцініть ефективність діяльності закладів охорони здоров’я.  

70. Проаналізуйте показники ефективності використання ресурсів у системі охорони 

здоров’я.  

71. Визначте етапи вивчення результатів медичної допомоги.  

72. Проаналізуйте способи дослідження витрат.  

73. Дайте оцінку витрат.  

74. Проаналізуйте фінансовий аналіз господарської діяльності в системі охорони 

здоров’я, його мета.  

75. Опишіть дослідження фінансового стану медичної установи.  

76. Поясніть фінансову стійкість. 

77. Поясніть суть підприємництва.  

78. Проаналізуйте регламентацію підприємницької діяльності в Україні.  

79. Визначте принципи підприємницької діяльності.  

80. Опишіть підприємництво в охороні здоров’я.  

81. Визначте та охарактеризуйте види організаційно-правових форм підприємницької 

діяльності в охороні здоров’я.   

82. Класифікуйте медичні підприємства.  

83. Проаналізуйте особливості некомерційних організацій.  

84. Дайте порівняльну характеристику основних правових форм організації підприємств.  

85. Охарактеризуйте бізнес-план як інструмент планування підприємницької діяльності.  

86. Проаналізуйте мету та структуру бізнес-плану.  

87. Проаналізуйте фінансові моделі управління капіталом.  

88. Визначте додаткові зовнішні кошти.  

89. Розкрийте зміст лізингу. 

90. Розкрийте зміст маркетингу.  

91. Охарактеризуйте комерційний і некомерційний маркетинг.  

92. Охарактеризуйте функції маркетингу.  

93. Визначте основні економічні категорії маркетингу.  

94. Укажіть завдання маркетингу.  

95. Опишіть еволюцію маркетингу.  



 

 

 

 

96. Назвіть основні концепції управління маркетингом.  

97. Охарактеризуйте управління маркетингом.  

98. Зробіть аналіз ринкових можливостей.  

99. Поясніть маркетингову інформацію.  

100. Опишіть відбір цільових ринків.  

101. Поясніть сегмент ринку.  

102. Охарактеризуйте засоби комунікації.   

103. Поясніть розробку комплексу маркетингу.  

104. Проаналізуйте етапи розробки медичної послуги.  

105. Проаналізуйте впровадження маркетингових заходів.  

106. Опишіть стратегію маркетингу.  

107. Визначте принципи успішного управління організацією.   

108. Розкрийте зміст маркетингу в охороні здоров’я.  

109. Проаналізуйте тактику маркетингу.  

110. Визначте завдання маркетингу в охороні здоров’я.  

111. Охарактеризуйте види маркетингу.  

112. Визначте види медичних послуга.  

113. Проаналізуйте загальні властивості медичних послуг.  

114. Назвіть види маркетингу при різних варіантах попиту.  

115. Проаналізуйте загальноекономічний та управлінський аспекти планування в системі 

охороні здоров’я.  

116. Охарактеризуйте план медичного закладу.  

117. Опишіть планування та прогнозування в системі охороні здоров’я.  

118. Визначте основні види планування в системі охороні здоров’я.  

119. Розкрийте зміст стратегії SWОT-аналізу.  

120. Проаналізуйте стратегічне планування.  

121. Проаналізуйте поточне планування.  

122. Проаналізуйте директивне планування.  

123. Проаналізуйте індикативне планування.  

124. Поясніть планування потреби у персоналі та його структуру.  

125. Поясніть кадрову політику.  

126. Охарактеризуйте медичний персонал, види структури. 

127. Охарактеризуйте сучасні напрями фінансування систем охорони здоров’я та їх 

виклики.  

128. Проаналізуйте ключові проблеми фінансування систем охорони здоров’я.  

129. Охарактеризуйте процес реформування системи охорони здоров’я.   

130. Розкрийте зміст первинної медико-санітарної служби.  

131. Поясніть фрагментарність фінансових потоків.  

132. Визначте модель керованої медичної допомоги.  

133. Оцініть фінансування системи охорони здоров’я України на сучасному етапі. 

134. Охарактеризуйте теоретичні основи медичного страхування.  

135. Проаналізуйте сутність страхування.  

136. Назвіть види страхування.  

137. Охарактеризуйте страхову медицину.  

138. Розкрийте зміст медичного страхування.  

139. Проаналізуйте основні механізми соціального захисту працівників.  

140. Визначте місце медичного страхування в загальній системі страхування.  

141. Укажіть завдання медичного страхування.  

142. Визначте риси страхової медицини світу.  

143. Назвіть елементи медичного страхування. 

144. Визначте суб’єктів медичного страхування.  

145. Проаналізуйте права та обов’язки медичних закладів.  

146. Охарактеризуйте види медичного страхування.  



 

 

 

 

147. Охарактеризуйте обов’язкове медичне страхування.  

148. Охарактеризуйте добровільне медичне страхування.  

149. Опишіть систему страхової медицини.  

150. Проаналізуйте економічну сутність медичного страхування.  

151. Визначте страхові ризики.  

152. Розкрийте зміст медичного полісу. 

153. Визначте особливості функціонування системи медичної допомоги в умовах ринку. 
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