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Коротка анотація 

курсу 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров`я. 

Маркетинг медичних послуг» є: специфіка та механізм дії економічних законів 

у сфері охорони здоров’я; економічні відносини та форми власності в медич-

ній галузі; розвиток маркетингу у сфері охорони здоров’я; конкурентні струк-

тури та ринкове ціноутворення; особливості ринку медичних послуг; закон 

попиту та пропозиції; методи дослідження економічних процесів; системи 

охорони здоров’я різних країн світу; види медичного страхування; ефектив-

ність діяльності медичних закладів; основні види планування у системі охоро-

ни здоров’я; фінансування системи охорони здоров’я. 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров`я. 

Маркетинг медичних послуг» є: формування сучасних знань з теоретичних 

основ економіки охорони здоров’я, а також умінь і навичок щодо економічно-

го аналізу діяльності галузі на макро- та мікрорівні, включаючи маркетингове 

дослідження діяльності закладів охорони здоров’я, оцінку його ефективності, 

планування діяльності, пошуки найкращої форми фінансування. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни є: оволодіння знаннями з 

основних принципів економіки охорони здоров’я.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: 

 основи економіки охорони здоров’я; 

 особливості ринку медичних послуг; 

 економічні аспекти аналізу державної політики у галузі охорони здоров’я; 

 основи економічного аналізу в системі охорони здоров'я; 

 основні типи систем охорони здоров’я і тенденції їхнього розвитку; 

 суть маркетингу медичних послуг; 

 основи ціноутворення в системі медичної допомоги; 

 принципи медичного страхування; 

 принципи планування і фінансування в системі охорони здоров’я; 

вміти: 

 застосовувати принципи ціноутворення в охороні здоров’я та в різних рин-

кових моделях організації та фінансування охорони здоров’я; 

 оцінювати результати господарської діяльності закладів охорони здоров’я; 

 здійснювати рекламу медичного закладу та пропаганду здорового способу 

життя; 

 контролювати основні фінансові показники закладів охорони здоров’я; 

 дотримуватись основних економічних законів, закономірностей, принципів 

ринкової економіки та медичного страхування. 

Програмні  

результати навчання 

1. Оцінювати економічну ефективність діяльності суб’єктів ринку у сфері ме-

дицини. 

2. Аналізувати медичну, соціальну, економічну ефективність закладів охорони 

здоров’я. 

3. Розраховувати кошторис закладу охорони здоров’я. 

4. Встановлювати собі вартість та ціну медичної послуги. 

5. Розраховувати страхові тарифи. 

6. Здійснювати оперативне та стратегічне планування діяльності медичного 

закладу. 

7. Визначати цінову еластичність попиту на запропоновані фармакологічні 

товари та медичні послуги. 

8. Рекламувати діяльність медичного закладу та конкретного виду медичних 

послуг. 

9. Проводити дослідження структури та інфраструктури ринку медичних пос-

луг міста Львова. 

10. Розраховувати економічну ефективність зменшення захворюваності з тим-

часовою втратою працездатності. 

11. Здійснювати розрахунок збитків від захворюваності з тимчасовою втратою 

працездатності та економічної ефективності у випадку її зменшення в Ук-

раїні та окремих її регіонах. 

Політика курсу Дотримання принципів академічної доброчесності.  

Не толеруються жодні форми порушення академічної доброчесності. Очіку-

ється, що роботи студентів будуть самостійними, їх власними оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Для осіб з особливими освітніми потребами 

ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливос-

тей. Під час виконання письмових контрольних робіт, модульних контроль-

них, тестування, підготовки до відповіді на екзамені користування зовнішніми 

джерелами заборонено. Виявлення ознак академічної недоброчесності в пись-

мовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем. 

Дотримання принципів та норм етики і професійної деонтології. Під час 

занять здобувачі вищої освіти діють із позицій академічної доброчесності, 

професійної етики та деонтології, дотримуються правил внутрішнього розпо-

рядку Академії. Під час боротьби з епідемією СOVID-19 виконують всі наста-



нови протиепідеміологічного режиму: носять маски, дотримуються соціальної 

дистанції, використовують антисептики. Ведуть себе толерантно, доброзичли-

во та виважено у спілкуванні між собою та викладачами. 

Відвідування занять. Студенти повинні відвідувати усі лекції, семінари курсу 

та інформувати викладача про неможливість відвідати заняття.  

Політика дедлайну. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, передба-

чених курсом і визначених для виконання усіх видів робіт. 

Порядок відпрацювання пропущених занять. Відпрацювання пропущених 

занять без поважної причини відбувається згідно з графіком відпрацювань та 

консультацій. Відпрацювання пропущених занять з поважної причини може 

проводитися також у любий зручний час для викладача. 

Перескладання підсумкової оцінки з метою її підвищення не допускається, 

окрім ситуацій передбачених нормативними документами Академії, або неяв-

ки на підсумковий контроль з поважної причини. 

Структура курсу 

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ 

1. Теоретичні основи економіки охорони здоров`я. 

2. Ринковий механізм і економічна діяльність закладів охорони здоров`я. 

3. Маркетинг медичних послуг. Ціноутворення в системі медичної допомоги. 

4. Медичне страхування та його економічні аспекти. 

5. Економічний аналіз в системі охорони здоров`я. 

6. Планування в системі охорони здоров`я. 

7. Фінансування в системі охорони здоров`я. 

8. Оплата медичних послуг. 

 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Оцінка ефективності діяльності у системі охорони здоров`я. Методи дослідження економіки 

охорони здоров`я. 

2. Ринок медичних послуг.  

3. Маркетингова діяльність закладів охорони здоров`я. 

4. Медичне страхування та основні моделі системи охорони здоров`я. 

5. Економічний аналіз в системі охорони здоров`я. 

6. Модульний контроль 1. Економіка охорони здоров`я. Маркетинг медичних послуг. 

 

ТЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

1. Описати еволюцію теорій економіки охорони здоров`я. 

2. Охарактеризувати макроекономічні та мікроекономічні проблеми охорони здоров`я. 

3. Розглянути специфіку та механізм дії економічних законів у сфері охорони здоров`я. 

4. Охарактеризувати ринок медичних послуг. 

5. Розглянути маркетинг як складову частину економічної науки. 

6. Описати чинники ціноутворення та механізм регулювання цін. 

7. Охарактеризувати загальноекономічні та управлінські аспекти планування в системі охорони 

здоров`я та шляхи підвищення ефективності діяльності медичних закладів. 

8. Провести оцінку прибутковості діяльності ЗОЗ. 

9. Здійснити аналіз системи фінансування охорони здоров`я в зарубіжних країнах, розглянути їх 

передовий досвід та охарактеризувати рух фінансових ресурсів у системі охорони здоров`я 

України. 
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Поточний та  

підсумковий  

контроль  

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті: усне 

опитування з обов`язковим виставленням оцінки по 5-бальній шкалі 

оцінювання. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді диференційованого заліку на 

основі тестового опитування і оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Лекції, презентації, дискусії, індивідуальні дослідження. 

У разі роботи в дистанційному режимі використовуватиметься віртуальне на-

вчальне середовище MOODLE, Google Meet, Google Classroom.  

Лекції та семінарські заняття будуть вестися за допомогою програм електрон-

ної комунікації Zoom, Meet  

Поточна комунікація з викладачем буде здійснюватися в соціальних мережах 

Viber 

Необхідне  

обладнання 

У звичайному режимі навчання. Вивчення курсу передбачає приєднання 

кожного студента до навчального середовища MOODLE, або Google 

Classroom.  

У режимі дистанційного навчання під час карантину вивчення курсу дода-

тково передбачає приєднання кожного студента до програм ZOOM, або Meet 

(для занять у режимі відеоконференцій). У цьому випадку студент має само-

стійно потурбуватися про якість доступу до інтернету.  

Критерії оцінювання  Схема нарахування та розподіл балів 

Поточне оцінювання, 

МК та самостійна робота 
СМО ПМО ЕСТS 

За 

націо-

наль-

ною 

шкалою 

Модуль 1 

Т1 Т2 …Тn САП МК 1 МО 

4 4 3 73 75 74 74 74 С добре 



 

Т1 – Тn – теми занять до модульного контролю 1; 

САП – середнє арифметичне усіх позитивних оцінок в національній шкалі, яке пере-

водиться у 100-бальну шкалу; 

МК - модульний контроль; 

МО (модульна оцінка) – середнє арифметичне САП та МК; 

СМО (семестрова модульна оцінка) – це середньоарифметична МО; 

ПМО (підсумкова модульна оцінка) – виставляється в кінці вивчення дисципліни за 

100 – бальною, національною шкалою та ЕСТS. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
За 100-бальною 

шкалою 
За національною шкалою 

За шкалою 

ECTS 

90-100 відмінно А 

0-89 добре В 

70-79 добре С 

60-69 задовільно D 

51-59 задовільно E 

35-50 незадовільно з можливістю повторного складання FX 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним курсом ви-

вчення дисципліни за зазначений семестр 
F 

 

Питання до  

підсумкового 

контролю 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ДО ЗАЛІКУ 

1. Базові питання економіки охорони здоров’я. 

2. Особливості економіки галузі та ринкових відносин в охороні здоров’я. 

3. Здоров’я та охорона здоров’я як товар. 

4. Економічні проблеми охорони здоров’я. 

5. Маркетинг на ринку послуг і товарів медико-виробничого комплексу. 

6. Елементи економічної структури на ринку охорони здоров’я. 

7. Роль держави і ринкових механізмів в охороні здоров’я. 

8. Економічна раціональність державного втручання. 

9. Основні види державного регулювання в галузі охорони здоров’я. 

10. Державне регулювання ресурсів і капіталовкладень.  

11. Державне регулювання якості медичної допомоги.  

12. Державне регулювання якості лікарських засобів.  

13. Державне регулювання медичного страхування. 

14. Необхідність застосування економічних оцінок у системі охорони здо-

ров’я. 

15. Принципи ціноутворення. 

16. Визначення та поняття витрат виробника медичних послуг. 

17. Раціональна поведінка виробника. 

18. Самоокупність і прибутковість. Поріг рентабельності. 

19. Витрати капіталу та амортизація. 

20. Дисконтування. Критерії чистої теперішньої вартості. 

21. Необхідність застосування економічних оцінок у системі охорони здо-

ров’я. Вимірювання років життя з поправкою на якість. 

22. Аналіз типу “витрати — прибутки”. 

23. Використання поняття “людський капітал” у підході до оцінювання. 

24. Основні етапи аналізу економічного оцінювання в галузі охорони здо-

ров’я. 

25. Організаційний механізм державного управління охороною здоров’я. 

26. Рух фінансових ресурсів у системах охорони здоров’я. 

27. Національні рахунки охорони здоров’я. 

28. Системи та підсистеми охорони здоров’я. 

29. Основні джерела фінансування охорони здоров’я. 

30. Ключові елементи систем охорони здоров’я. 

31. Порівняльна характеристика механізмів розміщення коштів в охороні здо-

ров’я. 

32. Класифікація систем охорони здоров’я. Приватні, соціальноорієнтовані та 

державні системи охорони здоров’я. 



33. Договірні відносини як механізм ефективного розподілу ресурсів в охоро-

ні здоров’я.  

34. Види договорів, які застосовуються в охороні здоров’я, їхня структура. 

35. Особливості застосування контрактів у країнах з перехідною економікою. 

36. Постатейний бюджет: особливості, позиція основних агентів, стимули, 

переваги та недоліки. 

37. Загальний бюджет: стимули при наданні медичної допомоги. 

38. Фінансування стаціонарів та амбулаторної допомоги, пристосованих до 

профілю хворих. 

39. Гонорар за послугу: приклади визначення ставок оплати, встановлення 

цін, правила стимулювання, засоби контролю за витратами. 

40. Оплата на одного мешканця: типи оплати, фінансування на одного мешка-

нця на регіональному рівні. 

41. Основні стратегії вдосконалення організаційного механізму 

державного управління та їх класифікація. 

42. Зміни функцій і структури надання послуг охорони здоров’я. 

43. Стимулювальні стратегії вдосконалення організаційного механізму. 

44. Внутрішня перебудова закладів охорони здоров’я. 

45. Основні види державного регулювання в галузі охорони здоров’я. 

46. Особливості маркетингу в галузі охорони здоров’я. 

47. Соціальний маркетинг як механізм впливу на індивідуальну поведінку. 

48. Модель регульованого ринку: основні положення. 

49. Практична реалізація моделі регульованого ринку у Великій Британії. 

50. Теорія і практика інтеграції системи фінансування і надання медичної до-

помоги. 

51. Основні тенденції і висновки реформ системи фінансування охорони здо-

ров’я: зарубіжний і вітчизняний досвід. 

52. Основні стратегії управління обмеженими ресурсами. 

53. Заклад охорони здоров’я  як об’єкт господарювання.  

54. Матеріально-технічний рівень об’єкта охорони здоров’я.  

55. Поняття про основний капітал закладу охорони здоров’я. 

56. Економічні завдання медико-технічного комплексу закладу.  

57. Загальний принцип оцінювання економічного потенціалу об’єкта охорони 

здоров’я. 

58. Стан основних фондів та їх відтворення; якісні можливості основних фон-

дів. 

59. Ефективність використання основних фондів. 

60. Показники стану медичної техніки. 

61. Ефективність управління основними та обіговими коштами закладу охо-

рони здоров’я. 

62. Загальні принципи вибору організаційно-правової форми для закладу охо-

рони здоров’я. 

63. Зв’язок між розвитком медико-технічного комплексу закладу охорони 

здоров’я та якістю лікувального процесу. 

64. Особливості фінансування закладів охорони здоров’я з різними формами 

власності. 

65. Оренда як джерело прибутку або форма управління основними засобами. 

66. Основні принципи взаємодії орендарів з орендодавцями в умовах держав-

ної охорони здоров’я. 

67. Амортизація основних фондів. 

68. Особливості менеджменту та планування трудових ресурсів галузі.  

69. Роль менеджменту та розподілу державного бюджету в умовах обмежено-

го фінансування.  

70. Нормативно-правова база розвитку додаткових джерел фінансування за-

кладу охорони здоров’я. 

71. Економічні нормативи фінансування закладів охорони здоров’я. 



72. Визначити потреби фінансування закладу охорони здоров’я за витратами 

на лікування хворих. 
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дицини” від 11.09.2000 р. № 214. 
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82. Етапи фінансового менеджменту закладів охорони здоров’я. 

83. Етапи фінансового планування закладів охорони здоров’я. 

84. Нормативний метод планування фінансових показників. 

85. Розрахунково-аналітичний метод фінансового планування діяльності за-
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Опитування Анкету з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу 

 


