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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров'я__________________________________________
Викладач (-і) Кучеренко Н.Т.
Контактний телефон викладача
E-mail викладача
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
а) грунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: історії медицини, соціології 
та медичної соціології, гігієни та екології, біостатистики, інформатики, етики, основ 
економічних теорій;
б) інтегрується з цими дисциплінами та в подальшому з клінічними та гігієнічними 
дисциплінами;
в) забезпечує вивчення правових, організаційних та економічних засад галузі охорони 
здоров'я;
г) закладає основи вивчення організації лікувально-діагностичного процесу, а також оцінки
його обсягу та якості при вивченні клінічних дисциплін;_____ ______ ____________ _________

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
МЕТА навчальної дисципліни "Соціальна медицина, організація та економіка охорони 

здоров'я" випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого 

медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань та умінь, котрими 

повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни, є 

базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо- наукову (блок ПН) і професійно- 

практичну (блок ПП) підготовку.

4. Результати навчання (компетентності)
В результаті вивчення дисципліни , студенти повинні:

ЗНАТИ:
основні облікові документи для вивчення показників здоров'я населення (демографічних, захворюваності, 
інвалідності), діяльності основних закладів охорони здоров'я;
визначення показників здоров'я, діяльності закладів охорони здоров'я (із застосуванням відповідних 
статистичних методик, засвоєних при вивченні біостатистики;
визначення тактики лікаря в процесі експертизи втрати працездатності (тимчасової та стійкої), заповнення 
відповідних документів; 
оцінку якості медичної допомоги;

розробку управлінських рішень, спрямованих на покращання здоров'я населення та оптимізацію медичної 
допомоги;
основні стратегічні та тактичні плани економічного розвитку медичного закладу; визначення стратегії 
маркетингу, яка забезпечить максимальне задоволення потреб населення в медичній допомозі; 
визначення цінової політики, спрямованої на реалізацію стратегічних і оперативних завдань медичного 
закладу;
розробку бізнес-плану підприємницької діяльності в системі охорони здоров'я; основні принципи 
визначення страхового внеску при добровільному медичному страхуванні; 
принципи визначення оптимального методу оплати постачальників медичних послуг; 
етапи проведення економічного аналізу діяльності медичних закладів та підприємств.

УМІТИ:
інтерпретувати основні методи визначення та оцінки стану здоров'я населення у взаємозв'язку з



чинниками, що на нього впливають;
• розробляти заходи щодо оптимізації діяльності лікаря та закладів охорони здоров'я;
• вміти визначати та аналізувати вплив основних чинників, що обумовлюють стан громадського здоров'я;
• розробляти управлінські рішення, спрямовані на удосконалення діяльності основних закладів охорони 

здоров'я;
• вміти аналізувати стан ринку послуг охорони здоров'я, використовуючи маркетингове дослідження;
• визначати цінову політику в закладах охорони здоров'я;
• вміти організувати рекламну діяльність в галузі охорони здоров'я та оцінити її ефективність;
« вміти проводити економічний та фінансовий аналіз діяльності закладів охорони здоров'я;
• розробляти управлінські рішення, спрямовані на удосконалення діяльності лікувально-профілактичних 

закладів та задоволення потреб населення у медичній допомозі.
5. Організація вивчення навчальної дисципліни

Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин 45
Лекції 10
Семінарські заняття 10
Самостійна робота 25

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

12 222 Медицина 6 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання, год. Вага
оцінки

Термін
виконанш

Тема 1. Оцінка стану здоров'я населення на 
основі комплексу статистичних показників.

Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 2. Методи вивчення та оцінки показників 
репродуктивного здоров'я населення

Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 3. Використання статистичної інформації 
для оцінки діяльності медичних закладів

ЛЗ 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 4. Організація надання первинної медичної 
допомоги населенню

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 5. Організація надання вторинної 
(спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) лікувально- 
профілактичної допомоги населенню

Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 1. Методика проведення медико-соціальної 
експертизи тимчасової та стійкої втрати 
працездатності в роботі різних 
лікувальнопрофілактичних закладів.

СЗ 1 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ДУ

Тема 2. Розробка шляхів удосконалення 
економічного механізму в системі охорони 
здоров'я. Методи планування в системі охорони 
здоров'я.

СЗ 2 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 3. Методи дослідження ринку охорони 
здоров'я.
Організація маркетингової діяльності медичних 
закладів.

СЗЗ 1-4,7

А

Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду



Тема 4 Методика фінансового планування 
діяльності медичних закладів.

СЗ 4 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальні
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ДУ

1-7
Підсумковий контроль -  диф. залік ПК

Тести 
2 год.

20 Згідно 
розкла 
ДУ____

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних знань, навичок і 
вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота студента оцінюється на практичних 
заняттях і є складовою підсумкової оцінки студента. Поточний контроль здійснюється 
під час проведення навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням правильної 
послідовності дій, з визначенням відповідності;
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) контроль практичних навичок;
д) розв’язання типових задач з діагностики, надання медичної допомоги, медичної 
евакуації, лікування і профілактики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  З, 
«незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах обліку 
відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді диф. заліку (усно 
і тестових завдань).
Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність для 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості балів проводиться на підставі 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього арифметичного (СА), 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. 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 під час підсумкового модульного контролю. 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-
бальна
шкала

120-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

120-бальна
шкала

5 120 4,45 107 3,91 94 3,37 81
4,95 119 4,41 106 3,87 93 3,33 80
4,91 118 4,37 105 3,83 92 3,29 79
4,87 117 4,33 104 3,79 91 3,25 78
4,83 116 4,29 103 3,74 90 3,2 77
4,79 115 4,25 102 3,7 89 3,16 76
4,75 114 4,2 101 3,66 88 3,12 75
4,7 113 4,16 100 3,62 87 3,08 74

4,66 112 4,12 99 3,58 86 3,04 73
4,62 111 4,08 98 3,54 85 3 72
4,58 110 4,04 97 3,49 .  84 Менше 3 Недостатньо
4,54 109 3,99 96 3,45 83
4,5 108 3,95 95 3,41 82



Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час підсумкового контролю 
засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 2. Ш кала оцінювання диференційованого (іспиту) заліку:
Національна шкала Бальна шкала

«5» 70-80
«4» 60-69
«3» 50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо студент набрав не 
менше 60% від максимальної суми балів (для 200-бальної шкали -  не менше 50 балів).

Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни визначається як сума балів за 
поточну навчальну діяльність (Таблиця 1) та за підсумковий контроль (диференційований залік) 
( Таблиця 2).

Вимоги до
підсумково
го
тестового
контролю

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє 
володіння практичними навичками та набрав при виконанні тестового контролю 
теоретичної підготовки не менше 50 балів.

М аксимальна кількість балів за підсумковий контроль студента (диференційний 
залік) - 80 балів.

Критерії оцінювання студентів за підсумковий контроль здійснюються за схемою: 
«2» - 0-49 балів;
«3» - 50-60 балів;
«4» - 61-70 балів 
«5» - 71 -  80 балів

Оцінювання підсумкового тестового завдання здійснюється шляхом ділення 
максимального балу підсумкового контролю -  80 - на кількість тестових питань у 
варіанті і перемножується на кількість правильних тестових відповідей студента.

Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-9
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів).

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах 5
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність 
студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття 
(крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
1. Базова література

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я: підручник (ВНЗ І— III р. а.) / О.М. 
Голяченко

Старший викладач кафедри 'ЖгЩГ/ у  Кучеренко Н.Т.
у#/


