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ВСТУП  

 
        Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація та 
економіка охорони здоров’я» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України додипломної 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 – «Охорона здоров’я», 
спеціальності – 222 «Медицина», освітньої кваліфікації «Магістр медицини», кваліфікації 
професійної «Лікар» на основі зразкової програми, розробленої національним медичним 
університетом імені Богомольця та затвердженої заступником Міністра охорони здоров’я  О. 
Лінчевським 08червня  2018 року.  
 
        Опис навчальної дисципліни (анотація)   
 

Дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я» передбачає опанування 
здобувачами вищої освіти біостатистики, що передбачає визначення та аналіз основних 
біостатистичних показників та критеріїв на принципах доказової медицини та статистики здоров’я 
населення на основі аналізу комплексу медичних показників: демографічних, захворюваності, 
інвалідності, фізичного розвитку. Вивчення цих складових дисципліни передбачено навчальним 
планом на 3-4 курсах навчання для студентів спеціальності «Медицина». Вивчення двох наступних 
розділів: організації охорони здоров’я, тобто діяльності системи щодо забезпечення збереження, 
зміцнення, та відновлення здоров’я населення, у т. ч. організації медичної допомоги та системи 
громадського здоров’я; економічних основ системи медичного обслуговування населення на основі 
вивчення організаційно-правових засад діяльності закладів охорони здоров’я в ринкових умовах, 
економічного аналізу та методів оцінки фінансово-господарської діяльності в сфері охорони 
здоров’я, продовжується на 6-му курсі рамках дисципліни «Соціальна медицина, організація та 
економіка охорони здоров’я». 

 
Навчальна дисципліна «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» 
передбачає опанування:   
 

– організації охорони здоров’я, тобто діяльності системи щодо забезпечення збереження, 
зміцнення, та відновлення здоров’я населення, у т.ч. організації медичної допомоги та системи 
громадського здоров’я;  
 
– економічних основ системи медичного обслуговування населення на основі вивчення 
організаційно-правових засад діяльності закладів охорони здоров’я в ринкових умовах, 
економічного аналізу та методів оцінки фінансовогосподарської діяльності в сфері охорони 
здоров’я.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформаційний опис начальної дисципліни  
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Найменування 
показників   

Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньокваліфікаційний рівень  

Характеристика навчальної 
дисципліни  

денна форма навчання  
Кількість кредитів  
– 5 

Галузь знань  
22 «Охорона здоров’я»   

Нормативна  
 

Напрям підготовки   

               «Медицина»    
Розділів – 2 Спеціальність: 222 

«Медицина»  
Рік підготовки  

6-й 
  Семестр 

Загальна кількість 
годин –  150  

12-й 
Лекції 

  Освітньо- 
кваліфікаційний рівень:  

«магістр медицини»  кваліфікації 
професійної  
«лікар»  

  

- 
Практичні 

 
80 год. 

Самостійна робота 
70  год. 

Вид контролю:   
Екзамен 

  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та методичні основи організації охорони 
здоров’я, економічні основи системи медичного обслуговування населення.   
Міждисциплінарні зв’язки. «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я» 
як навчальна дисципліна:  
– ґрунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: історії медицини, інформатики, 
етики, гігієни та екології, епідеміології, соціології та медичної соціології, основ економічних теорій;   
– закладає основи вивчення організації лікувально-діагностичного процесу, а також оцінки його 
обсягу та якості при вивченні клінічних дисциплін; забезпечує вивчення правових і організаційних 
засад галузі охорони здоров’я;  
– сприяє формуванню профілактичного напряму діяльності майбутніх лікарів з урахуванням 
можливого впливу на здоров’я населення чинників різного походження, оцінки ризику при розробці 
комплексних медико-соціальних заходів у взаємодії з системою громадського здоров’я;  
– сприяє формуванню економічного світогляду та основних компетентнісних характеристик щодо 
методології економічного аналізу діяльності медичних закладів в сучасних умовах.  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони 
здоров’я»  випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників закладу вищої 
освіти та визначається змістом тих системних знань і умінь, котрими повинен оволодіти лікар. 
Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що 
забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (блок ПП) підготовку.   
1.1.Метою викладання  навчальної дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка 
охорони здоров’я»    є: оволодіння необхідними знаннями, навичками і набуття компетентностей 
щодо  дослідження, аналізу та оцінки показників здоров’я населення,  організації, ресурсного 
забезпечення та діяльності системи охорони здоров’я,  розробки з позицій доказової медицини 
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рекомендацій з попередження і усунення шкідливого впливу чинників на здоров’я та з удосконалення 
організації медичної допомоги населенню і системи громадського здоров’я; формування 
економічного світогляду та основних компетентнісних характеристик щодо методології 
економічного аналізу діяльності медичних закладів в сучасних умовах.  
1.2.Основними завданнями навчальної дисципліни «Організація і економіка охорони здоров’я»   
є:  
– засвоєння засад, напрямів, завдань системи громадського здоров’я;  
– засвоєння основ організації медичної допомоги, принципів оцінки організації та якості надання 
різних видів медичної допомоги населенню в умовах реформування галузі охорони здоров’я;  
– формування знань з питання експертизи втрати працездатності, її видів, порядку організації та 
дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи втрати працездатності;  
– засвоєння принципів розробки управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення діяльності 
закладів охорони здоров’я; опанування основ економічного аналізу діяльності медичного закладу;  
– засвоєння принципів аналізу та оцінки фінансово-економічних показників господарської 
діяльності медичних закладів з метою раціонального використання наявних ресурсів;  
– формування знань з питань цінової політики, стратегічного та тактичного планування 
економічного розвитку медичного закладу;  
– ознайомлення з розробкою бізнес-плану підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я.  

 
1.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна (взаємозв’язок 
з нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти, сформульованим у термінах 
результатів навчання у Стандарті вищої освіти). 
Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 «Медицина») дисципліна забезпечує 
набуття студентами наступних компетентностей: 
-інтегральної: здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні спеціалізовані задачі у 
широких та мультидисциплінарних контекстах професійної діяльності лікаря, вирішувати 
практичні проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої 
інформації, з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності у галузі охорони 
здоров’я. 
-загальних та фахових: 
 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК-1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК-2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК-3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 
ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності 
ЗК-5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації 
ЗК-6 Здатність ухвалювати обґрунтовані рішення. 
ЗК-7 Здатність працювати в команді. 
ЗК-8 Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК-11 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК-12 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 
ЗК-13 Здатність діяти соціально, відповідально та свідомо. 
ЗК-14 Прагнення до збереження навколишеього середовища 
ЗК-15 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

 
Фахові компетентності (ФК) 
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ФК-15 Здатність до визначення тактики ведення осіб, що підлягають 
диспансерному нагляду. 

ФК-16 Здатність до проведення експертизи працездатності. 
ФК-17 Здатність до ведення медичної документації. 
ФК-18 Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення; обробки державної, соціальної, 
економічної та медичної інформації; 

ФК-20 Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу 
охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості медичної 
допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів.  

ФК-21 Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції 
надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу 
медичних послуг. 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН-14 Визначати джерело та/або місце знаходження потрібної інформації  

залежно від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного 
джерела; обробляти та проаналізувати отриману інформацію. 

ПРН-15 Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, виду, 
ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням 
відповідних документів.  

ПРН-16 Готувати річний звіт про особисту виробничу діяльність; вести медичну 
документацію щодо пацієнта та контингенту населення державною мовою. 

ПРН-18 Визначати негативні фактори навколишнього середовища; аналізувати 
стан здоров’я певного контингенту; визначати наявність зв’язку між 
станом навколишнього середовища та станом здоров’я певного 
контингенту; розробляти профілактичні заходи на підставі даних про 
зв’язок між станом навколишнього середовища та станом здоров’я 
певного контингенту. Проводити оцінку впливу соціально-економічних та 
біологічних детермінант на здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції.  

ПРН-19 Досліджувати обсяги та результативність діяльності лікаря, підрозділу, 
закладу охорони здоров’я; виявляти дефекти діяльності та причин їх 
формування. Проводити відбір та використовувати уніфіковані клінічні 
протоколи щодо надання медичної допомоги, що розроблені на засадах 
доказової медицини; розробляти та використовувати локальні протоколи 
надання медичної допомоги. Проводити контроль якості медичного 
обслуговування; визначати фактори, що перешкоджають підвищенню 
якості та безпеки медичної допомоги. Оцінювати собівартість медичних 
послуг; обґрунтовувати вибір адекватного методу фінансування (оплати) 
та вибір раціональних форм організації надання медичних послуг. 
Застосовувати методи економічного аналізу при виборі методів 
діагностики, профілактики, лікування, реабілітації.  

ПРН-20 Організовувати роботу медичного персоналу; формувати раціональні 
медичні маршрути пацієнтів; організовувати взаємодію з колегами, 
організаціями та установами; застосовувати інструменти просування 
медичних послуг.  

ПРН-21 Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності. Вміти 
приймати обґрунтоване рішення, обирати способи та стратегії спілкування 
для забезпечення ефективної командної роботи. Нести відповідальність за 
вибір та тактику способу комунікації. 

ПРН-23 Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, 
свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній культурний 
рівень.  
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ПРН-24 Дотримуватися вимог етики, біоетики та деонтології у своїй фаховій 
діяльності.  

 
Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 
дисципліна: «Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я»  закладає 
фундамент для формування в подальшому наступних програмних результатів навчання згідно з 
Стандартом вищої освіти України до дипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 
спеціальності «Медицина»:  
- отримання знань, навичок та набуття компетентностей з оцінки стану здоров’я населення та впливу 
на нього детермінант, оцінки ризику, а також розробки і впровадження профілактичних заходів, 
спрямованих на збереження, зміцнення здоров'я та соціального благополуччя населення;   
- отримання знань, навичок та набуття компетентностей з оцінки діяльності системи охорони 
здоров’я, закладів, підрозділів чи фахівців охорони здоров’я;  
- виявлення та усунення негативних чинників впливу на їх роботу, а також розробки заходів з 
удосконалення організації та поліпшення діяльності фахівців та закладів охорони здоров’я.  
Результати навчання для дисципліни:  
По завершенню вивчення дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони 
здоров’я»  студенти повинні  
знати:  
- Методи епідеміологічних (описових, аналітичних)  та медико-статистичних  досліджень.  
- Походження доказів при застосування доказової медицини на практиці.  
- Статистичні величини та доцільність їх використання в різних ситуаціях.   
- Вимоги до діагностичних тестів, що можуть бути застосовані для скринінгових досліджень.  
- Показники ризику  та методики їх розрахунку.  
- Показники здоров'я населення та фактори, що його визначають.   
- Соціально-економічні  та біологічні детермінанти, які впливають на здоров’я населення.  
- Медико-соціальні проблеми збереження здоров'я населення.   
- Основні показники, що характеризують діяльність основних типів закладів та підрозділів охорони 
здоров’я.  
- Основні медико-організаційні чинники, що впливають на діяльність лікаря підрозділу, закладу 
охорони здоров’я.  
- Принципи і методи пропаганди здорового способу життя. Принципи профілактики.  
- Принципи адвокаційної компанії щодо сприяння здоров’ю населення.   
- Стандартні процедури, включаючи сучасні комп’ютерні інформаційні технології, щодо обробки 
медичної інформації.  
- Системи офіційного документообігу в професійній роботі лікаря, включаючи сучасні комп’ютерні 
інформаційні технології.  
- Методи та шляхи поширення інформації щодо сприяння здоров'я населення.   
- Джерела медико-соціальної інформації.  
- Основи організації охорони здоров'я в країні.  
- Показники якості надання медичної допомоги.  
- Порядок надання первинної, вторинної, третинної, екстренної, хоспісної медичної допомоги та 
реабілітацї.   
- Види непрацездатності населення.  
- Методику організації експретизи тимчасової та стійкої втрати працездатності.  
- Основні економічні категорії.  
- Основи маркетингу медичних послуг.  
- Основи ціноутворення медичних послуг.  
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- Методику визначення медичної, соціальної і економічної ефективності діяльності закладів 
охорони здоров’я.  
- Види мененджменту. Методики прийняття управлінських рішень.  
  
вміти:   
- Володіти стандартними методиками описових, аналітичних епідеміологічних та 
медикостатистичних досліджень.  
- Вміти розраховувати та оцінювати показники індивідуального та популяційного здоров’я, в 
динаміці та при співставленні з середньо статичними даними.  
- Вміти визначати джерело знаходження потрібної інформації; уміння проводити статистичну 
обробку матеріалу та аналіз отриманої інформації.  
- Вміти оцінювати зв’язок та вплив  соціально-економічних та біологічних чинників на здоров’я 
індивідуума, сім’ї, популяції  здоров’я.  
- Вміти організувати власну роботу та роботу в команді з молодшим персоналом або в 
міждисциплінарній команді.  
- Вміти організувати пропаганду здорового способу життя, первинну профілактику захворювань та 
травм серед населення.  
- Вміти обробляти інформацію, проводити аналіз даних, робити висновки.  
- Вміти організувати заходи щодо покращення інформованості населення з визначеного питання.   
- Вміти визначити маршрут пацієнта.  
- Вміти провести експертизу тимчасової втрати працездатності  
- Вміти оформити медичну документацію.  
- Вміти проводити оцінку якості медичної допомоги  
- Вміти провести експертизу тимчасової втрати працездатності  
- Вміти проаналізувати ринок охорони здоров'я.   
- Вміти розрахувати ціну на медичну послугу.  
- Вміти приймати управлінськи рішення в галузі охорони здоров'я щодо збереження громадського 
здоров'я.   

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин 5 кредитів ЄКТС.  
Дисципліна поділена на 2 розділи, вивчається на VІ курсі. 
 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
Тема 1. Системи охорони здоров’я. Визначення поняття «система охорона здоров’я». Цілі, цінності, 
функції, принципи, умови успішного функціонування систем охорони здоров’я. Типи систем охорони 
здоров’я, їх характеристики, переваги та недоліки. Історичні етапи розвитку систем охорони 
здоров’я. Фінансування та кадрове забезпечення систем охорони здоров’я.   
Тема 2. Реформування охорони здоров’я в Україні. Реформування охорони здоров’я: визначення 
терміну, рушійні сили. Напрями та умови успішного реформування медичної сфери. Модель системи 
охорони здоров’я України: основні характеристики та проблеми. Стратегічні документи, що 
визначають шляхи реформування вітчизняної системи охорони здоров’я, етапи, заходи. 
Реформування надання послуг, фінансування, управління, підготовки кадрів в національній системі 
охорони здоров’я.  
Тема 3. Організація надання первинної медичної допомоги населенню. Сутність поняття 
«первинна медична допомога» (ПМД). Принципи організації ПМД на засадах сімейної медицини. 
Роль сімейного лікаря/лікаря загальної практики в забезпеченні медичних потреб міського та 
сільського населення. Моделі роботи сімейного лікаря, їх сутність, проблеми вибору конкретних 
моделей. Організаційні моделі переходу від дільнично-територіальної системи медичного 
забезпечення населення до сімейної медицини, можливості та доцільність різних моделей. 
Реформування первинної медичної допомоги в Україні.  
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Тема 4. Організація позалікарняної (спеціалізованої та вузькоспеціалізованої) медичної 
допомоги населенню. Класифікація видів медичної допомоги за змістом та ступенем складності. 
Зміст вторинної (спеціалізованої)  та третинної (вузькоспеціалізованої) медичної допомоги. Заклади, 
де надається амбулаторно-поліклінічна вторинна та третинна медична допомога. Лікар-спеціаліст, 
функції, кваліфікація. Лікарські категорії. Етапність надання позалікарняної медичної допомоги. 
Особливості організації надання амбулаторної спеціалізованої та вузькоспеціалізованої медичної 
допомоги сільському населенню.   
навантаження, захворюваність населення та потребу в медичному забезпеченні. Особливості 
Реформування позалікарняної медичної допомоги.   
Тема 5. Організація стаціонарної медичної допомоги населенню. Зміст вторинної 
(спеціалізованої) та третинної (вузькоспеціалізованої, високотехнологічної, висококваліфікованої) 
стаціонарної медичної допомоги. Заклади, що надають стаціонарну допомогу. Реформування надання 
лікарняної медичної допомоги. Госпітальний округ: принцип створення та характеристика закладів. 
Структура та функції лікарень. Особливості надання стаціонарної допомоги сільському населенню. 
«Клініка дружня до молоді» та «Лікарня доброзичлива до дитини» - лікарні нового типу з особливим 
статусом. Клініки науково-дослідних інститутів, їх роль у наданні третинної допомоги. Нові 
організаційні форми медичного забезпечення окремих груп населення – ВІЛ-інфікованих, хворих на 
туберкульоз, людей похилого, старечого віку тощо.  
Тема 6. Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку. Історія геронтології та геріатрії. 
Вікова класифікація населення. Медикосоціальне значення постаріння населення. Вплив постаріння 
населення на демографічне стану здоров’я людей літнього віку, методика визначення та оцінка 
показників. Система організації геріатричної допомоги в Україні (амбулаторно-поліклінічні, 
стаціонарні, стаціонарозамінні заклади).  
Потреба в геріатричній допомозі, завдання та перспективи її розвитку. Лікар-геріатр: функції та 
завдання. Геріатрична освіта. Взаємодія закладів геріатричної допомоги зі структурами сімейної 
медицини.  
Тема 7. Паліативна та хоспісна допомога. Паліативна допомога – потреба і забезпеченість 
населення. Основні принципи паліативної допомоги. Форми надання паліативної допомоги. Хоспіси: 
характеристика структури та діяльності.   
Тема 8. Організація та зміст роботи закладів системи охорони материнства та дитинства. 
Система охорони материнства та дитинства. Репродуктивне здоров’я, динаміка його основних 
показників. Характеристика здоров’я дитячого населення. Значення соціально-економічних, 
соціально-психологічних, медико-соціальних заходів, спрямованих на покращання здоров’я жінок і 
дітей. Лікувально-профілактичні заклади з надання акушерсько-гінекологічної допомоги, 
особливості їх формування в умовах міської та сільської місцевостей; організація та зміст їх. 
Перинатальний центр. Жіноча консультація. Пологовий будинок. Етапи медичної допомоги дітям. 
Комплексна оцінка здоров’я дітей. Заклади, що надають медичну допомогу дітям, їх структура та 
функції. Основні розділи роботи педіатра, сімейного лікаря. Кабінет здорової дитини. Індивідуальна 
підготовка дітей до вступу у шкільний та дошкільний заклад. Інфекційна захворюваність дітей та 
організація профілактичних щеплень. Стан дитячої імунопрофілактики в Україні. Організація 
спеціалізованої медичної допомоги дітям. Організація медичної допомоги в дошкільних закладах, 
школах. Будинки дитини, стан здоров’я їх контингенту.   
Тема 9. Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги. Екстрена медична 
допомога: система, принципи, завдання. Реформування служби екстреної медичної допомоги. 
Етапність та маршрутизація екстреної медичної допомоги. Показники діяльності служби. Значення 
служби екстреної медичної допомоги (ЕМД), її заклади. Центри екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф. Лікарня швидкої медичної допомоги. Структура, штати, завдання та основні 
функції. Завдання станції (відділення) швидкої медичної допомоги (ШМД) та її функції. Пункти 
невідкладної медичної допомоги. Організація ЕМД у сільській місцевості. Взаємодія служби ЕМД з 
різними медичними закладами. Облікові документи станцій ШМД, визначення та аналіз показників 
їх діяльності.  
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Тема 10. Охорона психічного здоров’я. Психічне здоров’я, визначення поняття. Обізнаність щодо 
психічного здоров’я у суспільстві та подолання стигматизації. Основні причини порушень 
психічного здоров’я. Показники захворюваності, інвалідності та смертності внаслідок психічних 
розладів. Організація охорони психічного здоров`я на рівні первинної медичної допомоги, 
профілактичні та реабілітаційні заходи. Адміністрування, міжвідомча координація та міжсекторальна 
співпраця у сфері охорони психічного здоров’я.  
Тема 11. Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги населенню. 
Основні поняття та терміни якості медичної допомоги. Складові частини якості: структурна якість; 
якість технологій; якість результатів. Методика оцінки якості. Вимоги до методик: придатність для 
використання стосовно різних етапів і видів медичної допомоги, об’єктивність, можливість кількісної 
оцінки, коректне відображення суті медичної діяльності. Стандарти якості медичної допомоги щодо 
клінікостатистичних груп, нозологічних форм. Стандарти медичних технологій. Застосування 
клінічних протоколів. Медико-економічні стандарти. Проміжні та довгострокові показники якості 
медичної допомоги. Значення ліцензування та акредитації медичних закладів для забезпечення 
належної якості медичної допомоги. Види контролю за медичною діяльністю. Організація 
проведення експертної оцінки діяльності медичних закладів, їх підрозділів і медичних працівників. 
Методика визначення рівня якості лікування, моделей кінцевих результатів, інтегрального 
коефіцієнта ефективності.  
Тема 12. Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони здоров’я. Чинники, що 
впливають на ефективність діяльності закладів охорони здоров’я: Керовані та некеровані чинники. 
Взаємодія різних закладів охорони здоров’я. Етапність та наступність у наданні медичної допомоги 
населенню. Значення медико-статистичної інформації у визначенні чинників впливу на діяльність 
медичних закладів. Використання статистичних методів (оцінки вірогідності, кореляційного аналізу, 
методу стандартизації) в аналізі діяльності закладів охорони здоров’я та визначенні впливу чинників. 
Основні підходи до розробки заходів з покращення надання медичної допомоги.   
Тема 13. Організація медичної експертизи втрати працездатності. Завдання лікуючих лікарів при 
проведенні експертизи тимчасової втрати працездатності. Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК): 
функції, склад, організація роботи. Зміст, призначення та порядок заповнення облікових документів, 
які використовуються при проведенні експертизи тимчасової непрацездатності. Значення листка 
непрацездатності як облікового, юридичного та фінансового документу. Визначення тактики різних 
посадових осіб лікувально-профілактичних закладів стосовно конкретних видів і випадків тимчасової 
непрацездатності. Оформлення листків непрацездатності при окремих видах і випадках тимчасової 
непрацездатності. Організація експертизи стійкої втрати працездатності. Медико-соціальні експертні 
комісії (МСЕК), їх види (за адміністративно-територіальною ознакою, за профілями). Функції МСЕК. 
Зміст, призначення та порядок заповнення основних документів стійкої втрати працездатності, які 
використовуються при експертизі. Визначення та оцінка тактики МСЕК стосовно встановлення 
причини та груп інвалідності при окремих її видах.  
Тема 14. Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських рішень. 
Управління персоналом. Менеджмент як наука: закони, принципи, методи. Школи менеджменту. 
Сучасні тенденції розвитку. Системний, ситуаційний менеджмент. Чинники, що впливають на 
ефективність управління охороною здоров’я. Особливості процесу управління в системі охорони 
здоров’я на галузевому, місцевому та організаційному рівнях в сучасних умовах. Роль керівника в 
забезпеченні ефективності діяльності закладів охорони здоров’я. Управлінське рішення: визначення, 
етапи реалізації, переваги та недоліки різних методів його прийняття. Визначення виду 
управлінського рішення за змістом. Визначення стилю прийняття управлінського рішення. 
Особливості реалізації управлінських рішень з урахування соціально-психологічних прошарків 
колективу.  
Тема 15. Правові засади охорони здоров’я. Медичне страхування. Право на охорону здоров’я як 
складова частина соціальних прав. Система правового забезпечення охорони здоров’я в Україні. 
Галузі права, з якими виникають відносини при реалізації права на охорону здоров’я. Нормативно-
правове законодавство України з питань охорони здоров’я. Відображення питань охорони здоров’я в 
кодексах України (цивільному, господарському та ін.).  
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Мета та завдання медичного страхування і страхової медицини. Принципи, організаційно-правові 
умови та елементи страхової медицини. Види медичного страхування: обов’язкове та добровільне. 
Страхова медицина в Україні: історія та сучасність. Суб’єкти страхування: застрахований, 
страхувальник, страховик, надавач медичних послуг. Об’єкт страхування - страховий ризик для 
здоров’я застрахованого. Ризик для страховика щодо ймовірних виплат за надання застрахованому 
медичних послуг. Програма страхування здоров’я. Страховий поліс. Тарифи на страхування.   
Тема 16. Електронне здоров’я. Система «Електронне здоров’я». Надання інформації, ресурсів і 
послуг охорони здоров’я з використанням електронних засобів. Електронні реєстри закладів охорони 
здоров’я, лікарів. Електронні декларації. Електронні рецепти. Розвиток телемедицини.  
Виконання СРС Теми для виконання самостійної роботи (за бажанням студента) представлені в 
п.10.  
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИНИ. 
Тема 1. Заклад охорони здоров'я як суб’єкт господарювання. Основи підприємницької 
діяльності. Здоров’я – найважливіша людська потреба, індивідуальна та суспільна цінність. 
Економіка охорони здоров’я: предмет, мета, завдання. Заклад охорони здоров’я як суб’єкт 
господарювання.  
Підприємство: риси, класифікація, правові основи функціонування. Сутність підприємництва. Його 
значення в умовах реформування галузі охорони здоров’я. Господарські товариства та добровільні 
об’єднання. Організаційно-правові форми підприємництва. Умови здійснення підприємницької 
діяльності. Підприємницька ідея та необхідні знання для її формування.  
Тема 2. Особливості формування ринкових відносин в системі охорони здоров’я та 
маркетингова діяльність медичних закладів. Економічна сутність ринкових відносин в галузі 
охорони здоров’я. Особливості функціонування закладів охорони здоров’я в умовах ринкових 
відносин. Ринковий механізм та його вплив на формування потреб пацієнта. Ринок медичних послуг. 
Характерні особливості «медичної послуги». Конкуренція та її значення для ринку медичних послуг. 
Маркетингова діяльність у галузі охорони здоров’я, зародження, наслідки та перспективи.  
Тема 3. Методики раціонального використання ресурсного потенціалу медичного 
підприємства. Класифікація ресурсів в галузі охорони здоров’я. Класифікація медичного персоналу. 
Особливості оплати праці постачальників медичних послуг. Оцінка ефективності використання 
основних засобів медичних установ. Методи нарахування амортизації. Сутність та види вартості 
основних засобів.  
Тема 4. Системи фінансування закладів охорони здоров'я. Економічна оцінка ефективності 
інвестиційних проектів. Сутність та значення фінансових ресурсів в охороні здоров’я. Порівняння 
моделей організації фінансового забезпечення системи охорони здоров’я. Оцінка джерел 
фінансування охорони здоров’я. Медичне страхування, добровільне та обов’язкове медичне 
страхування, методи оплати медичної допомоги. Оцінка ефективності вкладення фінансових коштів.  
Тема 5. Методи ціноутворення та регулювання цін в системі охорони здоров’я. Економічна 
сутність процесу ціноутворення та його особливості у галузі охорони здоров’я. Етапи ціноутворення 
та їх сутнісна характеристика. Класифікація витрат. Формування собівартості медичної послуги. 
Формування цін на медичні послуги. Політика ціноутворення.  
Тема 6. Економічний аналіз та методи економічної оцінки в сфері охорони здоров’я. Сутність і 
значення економічного аналізу для системи охорони здоров’я, медичного підприємства. Економічна 
сутність фармакоекономічного аналізу. Методи економічної оцінки як інструмент раціонального 
використання ресурсів галузі: «мінімізація витрат», «витрати-результативність», «витрати-вигода», 
«витрати-корисність». Визначення і аналіз економічної ефективності діяльності закладів охорони 
здоров’я. Вивчення економічних збитків при тимчасовій втраті працездатності, що викликана 
захворюваністю населення та травматизмом. Економічний ефект і економічна ефективність. Прямі 
витрати та непрямі втрати, що пов’язані з захворюваністю та інвалідністю населення.  
Тема 7. Сучасні методи економічного аналізу в системі охорони здоров'я. Оцінка ефективності 
використання лікарських препаратів за методологією частотного аналізу. Оцінка ефективності 
використання лікарських препаратів за методологією VEN-аналізу. Оцінка ефективності 
використання лікарських препаратів за методологією АВС-аналізу.  
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Тема 8. Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності медичного закладу. 
Сутність фінансового аналізу в охороні здоров’я. Аналіз фінансового стану медичного підприємства. 
Визначення основних показників результативності фінансової діяльності медиковиробничих 
підприємств з метою прийняття управлінських рішень. 
Тема 9.  Діагностичні дослідження і доказова медицина в Україні 
Необхідність формування робочих груп, відповідальних за опрацювання існуючих медичних 
стандартів і клінічних протоколів. Впровадження найкращих сучасних наукових й галузевих 
досягнень та досвіду праці досвідчених фахівців в Україні. 
Тема 10. Практична значимість і визнання доказової медицини в громадському здоров’ї. 
Практична значимість доказової медицини на індивідуальному рівні , на галузевому 
рівні, на державному рівні. 
Тема 11. Основні показники та параметри оцінки достовірності, що використовуються у 
доказовій медицині: відносний ризик, відношення шансів. 
Поняття відносного ризику та відношення шансів, показника NNT в клінічній епідеміології та 
доказовій медицині. Основні показники та параметри оцінки достовірності, що використовуються у 
доказовій медицині: абсолютні та відносні величини (їх розрахунок). Параметричні або 
непараметричні методи статистичної обробки даних залежно від розподілу ознак і параметрів 
досліджуваної сукупності. Рецензовані журнали як джерела досліджень високого методологічного 
рівня.  
 
Виконання СРС Виконання самостійної роботи передбачає підготовку студентами бізнес-плану 
діяльності  приватного  або  комунального  медичного підприємства.  
 
 
 

3.Структура навчальної дисципліни 
 

Структура навчальної дисципліни  

Кількість годин, з них   
Рік 

навчання  
годин/  

кредитів  
ЄКТС  

аудиторних  
СРС  лекцій  практичних 

занять  
Розділ 1.Організація охорони здоров’я 80 / 2,7 - 44 36 6-й  
Розділ 2.Економіка охорони здоров’я . 
Принципи доказової медицини. 

70 / 2,3 - 36 34 6-й  

 150/5  - 80 70   
 

 
  РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
1 Системи охорони здоров’я.  2 -  -  2 
2 Реформування охорони здоров’я в Україні.  2 -  -  2 

№  Назви тем  

Кількість годин  
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3 Види медичної допомоги, засади надання первинної та позалікарняної 
(спеціалізованої та вузькоспеціалізованої) медичної допомоги. 

6 -  4 2 

4 Організація стаціонарної та екстреної медичної допомоги населенню. 6 -  4 2 
5 Організація та зміст  роботи закладів системи охорони материнства і 

дитинства. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги 
населенню.  

6 -  4 2 

6 Організація амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги 
дитячому населенню.  

2 -  4  2 

7 Види медичних експертиз. Організація медико-соціальної експертизи 
втрати працездатності. 

2 -  4  2 

8 Організація експертизи тимчасової втрати працездатності. 6 -  4 2 
9 Організація експертизи стійкої втрати працездатності. 6 -  4 2 
10 Забезпечення якості медичної допомоги населенню. Стандартизація в 

охороні здоров’я.  
2 -  4  2 

11 Організація санітарно-епідеміологічної служби: основні заклади, що її 
забезпечують. Види та порядок здійснення санітарно-
епідеміологічного нагляду.  

6 -  4  2 

12 Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських 
рішень. Управління персоналом. 

6 -  4 2 

13 Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку. 6 -  - 2 
14 Паліативна та хоспісна допомога.  6 -  - 2 
15 Охорона психічного здоров’я.  6 -  - 2 
16 Електронне здоров’я.  2 -  -  2 
17 Контроль засвоєння розділу «Організація охорони здоров’я». 8 - 4 4 
 Всього  80  - 44  36 

     

  РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 
ПРИНЦИПИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИНИ. 

  

1 Предмет та методи економіки охорони здоров’я. 8  -  4  4  
2 Охорона здоров’я  як галузь економіки. Медична послуга. 8 -  4  4 
3 Основи менеджменту в галузі охорони здоров’я.  8  -  4 4  
4 Основи маркетингу в галузі охорони здоров’я. 8 -  4  4 
5 Оплата праці в галузі охорони здоров’я. 4 -  2 2 

6 Ціноутворення в галузі охорони здоров’я. 4 -  2  2 
7 Системи фінансування в охороні здоров’я. 6 -  2 4 
8 Недержавне та державне фінансування охорони здоров’я. 6 -  2 4 
9 Основні показники діяльності медичного закладу.  8 -  4  4  
10 Діагностичні дослідження і доказова медицина в Україні.  4  4 - 
11 Практична значимість і визнання доказової медицини в 

громадському здоров’ї. 
2  2 - 
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12 Основні показники та параметри оцінки достовірності, що 
використовуються у доказовій медицині: відносний ризик, 
відношення шансів. 

2  2 - 

  Всього 70 - 36 34 
Всього за дисципліну 150  -  80 70 

 
     4.Теми лекцій (Лекції не передбачені навчальним планом) 

5.Теми семінарських занять (Семінарські заняття не передбачені навчальним 
планом) 
6.Теми практичних занять 

 
 №  Назва теми  Кількість 

годин  
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

1 Види медичної допомоги, засади надання первинної та позалікарняної 
(спеціалізованої та вузькоспеціалізованої) медичної допомоги. 

4 

2 Організація стаціонарної та екстреної медичної допомоги населенню. 4 
3 Організація та зміст  роботи закладів системи охорони материнства і 

дитинства. Організація акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.  
4 

4 Організація амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дитячому 
населенню.  

4 

5 Види медичних експертиз. Організація медико-соціальної експертизи втрати 
працездатності. 

4  

6 Організація експертизи тимчасової втрати працездатності. 4 

7 Організація експертизи стійкої втрати працездатності. 4 
8 Забезпечення якості медичної допомоги населенню. Стандартизація в охороні 

здоров’я.  
4  

9 Організація санітарно-епідеміологічної служби: основні заклади, що її 
забезпечують. Види та порядок здійснення санітарно-епідеміологічного 
нагляду.  

4  

10 Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських рішень. 
Управління персоналом. 

4 

11 Контроль засвоєння розділу «Організація охорони здоров’я».  4  
Всього 44 

 
 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
1 Предмет та методи економіки охорони здоров’я. 4 
2 Охорона здоров’я  як галузь економіки. Медична послуга. 4 
3 Основи менеджменту в галузі охорони здоров’я.  4  
4 Основи маркетингу в галузі охорони здоров’я. 4 
5 Оплата праці в галузі охорони здоров’я. 4 
6 Ціноутворення в галузі охорони здоров’я. 4 
7 Системи фінансування в охороні здоров’я. 4 
8 Недержавне та державне фінансування охорони здоров’я. 2 
9 Основні показники діяльності медичного закладу.  2 



14  

10 Діагностичні дослідження і доказова медицина в Україні.  2 
11 Практична значимість і визнання доказової медицини в громадському 

здоров’ї. 
2 

12 Основні показники та параметри оцінки достовірності, що 
використовуються у доказовій медицині: відносний ризик, відношення 
шансів. 

2 

 Контроль засвоєння розділу «Економіка охорони здоров’я». 2 
Всього  36 

 
 

7.Теми лабораторних занять (Лабораторні заняття не передбачені навчальним 
планом).  

 
     8.Самостійна робота. 
  

№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

  РОЗДІЛ 1.ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я   
І  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок  
14 

ІІ  Самостійне опрацювання тем, які не входять  до плану 
аудиторних занять: не передбачено програмою. 

12 

1 Системи охорони здоров’я.  2 
2 Реформування охорони здоров’я в Україні.  2 
3 Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку.  2 
4 Паліативна та хоспісна допомога.  2 
5 Охорона психічного здоров’я.  2 
6 Електронне здоров’я.  2 
ІІІ Індивідуальна самостійна робота студента.  6 

ІV Підготовка до підсумкового залікового контролю засвоєння знань, 
умінь.  

4 

Всього:  36 

 
№  
з/п  

Назва теми  Кількість 
годин  

  РОЗДІЛ 2.ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я*   
І  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та 

опрацювання практичних навичок  
24 

ІІ  Самостійне опрацювання тем, які не входять  до плану 
аудиторних занять: не передбачено програмою. 

- 

ІІІ Індивідуальна самостійна робота студента.  6 
ІV  Підготовка до підсумкового залікового контролю засвоєння знань, 

умінь.  
4 

Всього:  34 

 
*Примітка. За даною програмою в РОЗДІЛІ 2. «ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я» 
не передбачається самостійне опанування студентами окремих тем.  
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     9.Індивідуальні завдання.  
          Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання у вузі, яке має на меті 
поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також 
застосування цих знань на практиці.  
Індивідуальна робота здобувачів вищої освіти під керівництвом викладача з дисципліни «Соціальна 
медицина, організація та економіка охорони здоров’я» здійснюється протягом семестру у формі: 
вивчення літературних джерел, рекомендованих для опанування тем і проблем та підготовки 
доповідей за ними; вивчення нормативних документів державних установ і організацій, 
рекомендованих для вивчення різних тем дисципліни; рішення ситуаційних завдань і практичних 
вправ з різних тем дисципліни. 
Завдання для індивідуальної роботи студента: 
участь у роботі студентського наукового гуртка та виступи на наукових форумах; участь у 
студентській олімпіаді з дисципліни; підбір відео та аудіо матеріалів із розділів навчальної 
дисципліни; підбір матеріалів і створення презентації з відповідної теми або розділу дисципліни. 
 
     10.Завдання для самостійної роботи.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним матеріалом, а 
саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. 
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  
Індивідуальні завдання для CРC: 
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

1. Спеціалізовані диспансери в Україні: діяльність та перспективи розвитку.  
2. Перинатальні центри – нова форма охорони здоров’я матері та дитини. Причини та наслідки 

впровадження.  
3. Проблема безпліддя в Україні. Центри репродуктивного здоров’я. Проблема 

екстракорпорального запліднення.  
4. Будинки дитини як заклади медико-соціального захисту: проблеми та перспективи розвитку.  
5. Спеціалізовані заклади для осіб похилого віку (геріатрична служба): сьогодення та 

перспективи розвитку.  
6. Розвиток паліативної допомоги в Україні. Хоспіси: проблеми та перспективи розвитку.  
7. Розвиток страхової медицини в Україні. Історія та сучасність.  
8. Санаторно-курортна служба в Україні: мережа закладів, їх діяльність та перспективи 

розвитку.  
9. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні та за кордоном:  
10. проблеми, реформування.  
11. Медична освіта в Україні. Система підвищення кваліфікації лікарів:  
12. заклади, атестація, категорії.  
13. Кадрове забезпечення системи охорони здоров’я в Україні.  
14. Фармацевтична галузь в Україні: мережа закладів, діяльність та перспективи розвитку.  
15. Електронне здоров’я. Структура, ресурси, послуги.  
16. Медична наука в Україні: мережа науково-дослідних закладів, наукові ступені в медицині, 

Національна академія медичних наук України.  
17. Критерії медичної та соціальної ефективності діяльності медичних закладів в різних країнах 

світу (на прикладі окремої країни)  
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  
Виконання індивідуальної самостійної роботи передбачає підготовку студентами бізнес-плану 
діяльності приватного або комунального медичного підприємства.   
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      11. Методи навчання 

 За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – розповідь, пояснення, 
лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; практичні – практична робота, вирішення 
задачі. За характером логіки пізнання використовуються методи: аналітичний, синтетичний, 
аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 
використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

1. Словесні методи: лекція, бесіда; 
2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація 
3. Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання ситуаційних завдань для 

вироблення вмінь та навичок; 
4. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового матеріалу 
5. Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм  
6. Інноваційні методи навчання: ділова гра, кейс-метод. 
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; практичні заняття;  

самостійна робота студентів.  
Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної 

дисципліни, розкривають основні проблемні питання відповідних розділів дисципліни.  
Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни з викладачем і формування вміння та навичок їх практичного 
застосування шляхом індивідуального виконання студентом сформульованих завдань та 
вирішення ситуаційних задач.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом навчальним матеріалом, а 
саме самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни у час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять, а також передбачає підготовку до усіх видів контролю. 
Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 
студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять.  

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-
пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють 
розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних 
особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

 
     12. Методи контролю.  
Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, практичних навичок і 
вмінь.  
Формами поточного контролю є: усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), 
співбесіда; практична перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за результатами 
виконання практичної роботи наприкінці заняття); тестовий контроль.  
Заключний (підсумковий) контроль із розділів проводиться наприкінці розділу у формі письмової 
контрольної роботи, яка включає тестові завдання із банку «Крок-2», теоретичні питання та 
контроль практичних навичок (розв’язування ситуаційних задач із генетики людини).  
Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, індивідуального підходу, 
систематичності і системності, всебічності та професійної спрямованості контролю.   
Використовуються такі методи контролю, як усний, письмовий та тестовий, які мають сприяти 
підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до навчально-пізнавальної діяльності. 
Відповідно до специфіки фахової підготовки перевага надається тестовому та письмовому 
контролю. При підсумковому контролі перевага надається  письмовому або тестовому контролю.  
 
      13.Форма підсумкового контролю успішності навчання.  
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Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється на основі контролю теоретичних знань, 
практичних навичок і вмінь.  
Форми підсумкового контролю: практична перевірка сформованих професійних вмінь; 
стандартизований тестовий контроль; усне опитування студентів.  
Підсумковий контроль дисципліни «Соціальна медицина, організація та економіка охорони 
здоров’я» є екзамен.   
 
      14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти.  
Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. Співвідношення між результатами 
оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового контролю знань – 60 % та 40 %.  
Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної теми з усіх дисциплін 
навчального плану за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною 
(традиційною шкалою) з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. 
Враховуються всі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати оцінку з 
кожної теми. Викладач проводить опитування кожного студента у групі на кожному занятті і 
виставити оцінку в журналі обліку відвідувань та успішності студентів за традиційною шкалою 
(«5», «4», «3», «2»).   
Залік студент отримує на останньому занятті з дисципліни за результатами поточного оцінювання. 
Цей вид підсумкового контролю не передбачає ніяких додаткових письмових робіт чи тестування 
на останньому занятті (підраховується середньо-арифметичне з оцінок за кожне заняття). До заліку 
допускаються лише ті студенти, які не мають академічної заборгованості і їх середній бал за поточну 
навчальну діяльність із навчальної дисципліни становить не менше 3,00.  
Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не зараховано) та 
багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач освіти з 
дисципліни – 200. Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти – 120.  
Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною шкалою, відповідно до 
таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2).  
 
Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для 
дисциплін, що завершуються заліком)  

4бальна  
шкала  

200бальна  
шкала  

4бальна  
шкала  

200бальна  
шкала  

4бальна  
шкала  

200бальна  
шкала  

4бальна  
шкала  

200-бальна 
шкала  

5  200  4.47  179  3.94  158  3.42  137  
4.97  199  4.44  178  3.92  157  3.39  136  
4.94  198  4.42  177  3.89  156  3.37  135  
4.92  197  4.39  176  3.87  155  3.34  134  
4.89  196  4.37  175  3.84  154  3.32  133  
4.87  195  4.34  174  3.82  153  3.29  132  
4.84  194  4.32  173  3.79  152  3.27  131  
4.82  193  4.29  172  3.77  151  3.24  130  
4.79  192  4.27  171  3.74  150  3.22  129  
4.77  191  4.24  170  3.72  149  3.19  128  
4.74  190  4.22  169  3.69  148  3.17  127  
4.72  189  4.19  168  3.67  147  3.14  126  
4.69  188  4.17  167  3.64  146  3.12  125  
4.67  187  4.14  166  3.62  145  3.09  124  
4.64  186  4.12  165  3.59  144  3.07  123  
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4.62  185  4.09  164  3.57  143  3.04  122  
4.59  184  4.07  163  3.54  142  3.02  121  
4.57  183  4.04  162  3.52  141  3  120  
4.54  182  4.02  161  3.49  140  < 3  70-

119  
(повторне 
пересклада

ння)  

4.52  181  4.00  160  3.47  139  
4.49  180  3.97  159  3.44  138  

  
                     Таблиця 2  

Шкала переведення балів у національну систему  
За національною системою  За 200-бальною шкалою  

зараховано  від 120 до 200 балів  

не зараховано  менше 119 балів  

  
Із виділених 120 балів за поточну навчальну діяльність на оцінювання індивідуальної самостійної 
роботи здобувачів освіти, згідно з робочою навчальною програмою, виділяється додатково  від 4 до 
12 балів. Заохочувальні бали додаються до підсумкової оцінки з дисципліни в кінці її вивчення.  
 
Дисципліна після XII семестра закінчується екзаменом. 
До іспиту допускаються лише ті студенти, які не мають академічної заборгованості (відпрацьовані 
всі пропущені заняття) і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із навчальної дисципліни 
становить не менше оцінки «3».   
Бали за іспит вираховуються шляхом додавання двох показників:   
1) середня арифметична оцінка (додаються всі оцінки за кожне заняття і ділимо на кількість занять 
та переводимо в бальну шкалу у відповідності до табл. 3.  
2) оцінка за екзаменаційну роботу (максимальна кількість балів – 80, мінімальна – 48) (табл.3)  
Таблиця 3. Перерахунок середньої оцінки за поточну успішність у багатобальну шкалу для 
дисциплін, що завершуються диф.заліком, або екзаменом    

4бальна 
шкала  

200бальна 
шкала  

4бальна 
шкала  

200бальна 
шкала  

4бальна 
шкала  

200-бальна 
шкала  

5  120  4.29  103  3.58  86  
4.96  119  4.25  102  3.54  85  
4.92  118  4.21  101  3.50  84  
4.87  117  4.17  100  3.46  83  
4.83  116  4.12  99  3.42  82  
4.79  115  4.08  98  3.37  81  
4.75  114  4.04  97  3.33  80  
4.71  113  4.00  96  3.29  79  
4.67  112  3.96  95  3.25  78  
4.62  111  3.92  94  3.21  77  
4.58  110  3.87  93  3.17  76  
4.54  109  3.83  92  3.12  75  
4.50  108  3.79  91  3.08  74  
4.46  107  3.75  90  3.04  73  



19  

4.42  106  3.71  89  3  72  
4.37  105  3.67  88  Менше 3  Недостатньо  
4.33  104  3.62  87  

  
Екзамен  оцінюється за традиційною 4-х бальною шкалою, яка конвертується у 80 бальну шкалу у 
відповідності до таблиці 4.  
Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за поточну навчальну діяльність (не менше 72), балів 
за індивідуальну роботу студента (не більше 12),та балів за іспит (не менше 48), при цьому загальний 
бал не може бути більше ніж 200. Заходи по перескладанню підсумкового семестрового контролю з 
метою підвищення позитивної оцінки не передбачені. Індивідуальна робота студента оцінюється 
лише за умов успішного її виконання на практичному занятті або іспиті.  
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, 
оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться 
лише на самостійну роботу, перевіряється при контролі засвоєння відповідного розділу та при 
складанні іспиту.  
Таблиця 4. Відповідність результату успішності в балах до системи традиційного оцінювання  

Підсумковий контроль  Оцінка з дисципліни  4 – бальна шкала 

80.0  180 – 200  5 (відмінно) 
64.0  150 – 179  4 (добре) 
48.0  120 – 149  3 (задовільно) 

0  0-119  2 (незадовільно) 
  

Під час проведення контрольних заходів в Університеті використовуються такі шкали оцінювання: 
200 бальна шкала; традиційна 4-х бальна шкала; рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються 
з однієї шкали в іншу відповідно до таблиць 5-6.         

 
 

Таблиця 5.   
Сума балів за  
всі види  
навчальної  
діяльності  

Оці нка  
ECTS  

За національною шкалою  Визначення   

4-х бальна 
шкала  

Залік 

180 – 200 A 5 (відмінно) зараховано  Відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок.  

160 - 179 B 4 (добре) Вище середнього рівня з 
кількома помилками.  

150 – 159 C В загальному правильна 
робота з певною кількістю 
помилок.  

130 – 149 D 3 (задовільно) Непогано, але зі значною 
кількістю недоліків.  

120 – 129  E  Виконання задовольняє 
мінімальні критерії.  

50 – 119  Fx  2 (незадовільно)  не зараховано  Можливе  повторне 
складання.  

0 – 49  F  Необхідний повторний 
курс з навчальної дисципліни.  
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Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. Бали 
шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.   
Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться директоратом для здобувачів 
освіти даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю і успішно завершили вивчення 
дисципліни.   

Таблиця 6.  
Оцінка ECTS  Статистичний показник  

«А»  Найкращі 10 % студентів  

«В»  Наступні 25 % студентів  

«С»  Наступні 30 % студентів  

«D»  Наступні 25 % студентів  

«E»  Останні 10 % студентів  
  

Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку здобувачів освіти, 
що ранжуються, навіть після перескладання підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після 
перескладання автоматично отримують бал «E».  
Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну кількість балів за поточну 
навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти 
має право на перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. Повторне складання 
підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.  
Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні заняття з модуля, але не 
набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового 
контролю. Ця категорія здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни.    
 
 
    15. Методичне забезпечення  
1. Робоча навчальна програма дисципліни;  
2. Силабус з навчальної дисципліни. 
3. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи студентів;   
4. Тези лекцій з дисципліни;  
5. Методичні рекомендації та розробки для викладача;  
6. Методичні вказівки до практичних занять для студентів;  
7. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;   
8. Тестові та контрольні завдання до практичних занять;  
9. Запитання до контролю засвоєння розділу;  
10. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок.  
 
    16. Рекомендована література  
Основна (базова)  
1. Москаленко В.Ф., Гульчій О.П., Децик О.З., Кольцова Н.І., Кухленко Г.В., Полянський О.А., 
Захарова Н.М., Замкевич В.Б./За ред. Проф. В.Ф. Москаленка. Соціальна медицина, громадське 
здоровя. – К.: Книга плюс, 2010. – 328 с. 
2. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Навч.посіб. – К.: «Центр учбової 
літератури», 2021.- 296 с. 
3. Капінос Г.І. Операційний менеджмент: навч.посібю/ Г.І. Капінос, І.В. Бабій - К.: «Центр учбової 
літератури», 2021.- 352 с. 
4. Біостатистика: підручник /Грузєва Т.С., Лехан В.М., Огнєв В.А. та ін./ За заг. ред. Грузєвої Т.С. – 
Вінниця: Нова книга, 2020.- 384 с. 
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5. Голяченко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я .-Київ: ВСВ «Медицина», 
2011.- 208 с.  
6. Громадське здоров’я: національний підручник/ В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, Т.С.Грузєва та 
інші, ред.В.Ф.Москаленко; МОЗ України; Нац.мед.ун-т О.О.Богомольця – 3 вид. Вінниця: Нова 
книга, 2013.- 560 с.  
7. Збірник тестових завдань до державних випробувань  з гігієни, соціальної медицини, організації 
та економіки охорони здоров’я/ за ред.. В.Ф.Москаленка, В.Г.Бардова, О.П.Яворського.- Вінниця: 
Нова книга, 2012.- 200 с.  
8. Економіка охорони здоров’я: Підручник / В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, В.В.Рудень та інші; під 
ред. В.Ф. Москаленка.- Вінниця: Нова книга, 2010.- 288 с.  
9. Баєва О.В.Страхова медицина і медичне страхування: навч. посіб./О.В.Баєва.- К.: ВД "Персонал", 
2013.-432 с.  
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11. Солоненко Н.Д. Економіка охорони здоров`я: навч. посібник/К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2014.-
408 с.  
12. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-профілактичних закладів. 
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14. Бази тестів «КРОК – 2»  
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19. Охорона здоров’я України : стан, проблеми, перспективи/ Л.А.Чепелевська, О.Р. Ситенко, В.В. 
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