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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Основи економічних теорій
Викладач (-і) Кучернко Н.Т.
Контактний телефон викладача -

E-mail викладача
Формат дисципліни Вибіркова дисципліна
Обсяг дисципліни 45 год.
Посилання на сайт дистанційного навчання
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Навчальна програма дисципліни «Основи економічних теорій» розроблена для студентів, які 

навчаються за спеціальністю «Медицина», «Лікувальна справа». Структурно-логічна схема 
спеціалізації передбачає вивчення навчальної дисципліни «Основи економічних теорій» передує 
вивченню інших профілюючих навчальних дисциплін.

Навчальна програма розроблена для студентів очної форми навчання і поєднує в собі робочу 
програму курсу, завдання та рекомендації до виконання семестрової контрольної роботи.

3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: формування сучасних знань з теоретичних основ економіки охорони здоров’я, а 

також умінь і навичок щодо економічного аналізу діяльності галузі на макро- та мікрорівні, 
включаючи аналіз діяльності закладів охорони здоров’я.

Завданням навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я» є теоретична підготовка 
студентів з таких питань:

4. Результати навчання (компетентності)
В результа

> основні пон
> принципи,
> фізіологічн
> негативні с
> валеологічі
> шкідливі ЗІ
> небезпечні

■ Оцінювати 
п Передбачи 
п Визначати 
п Вирізняти
■ Передбача' 
п Розпізнава
■ Застосуват
■ Володіти IV
■ Володіти \

> Визначати
> Передбача 

на безпеку
> Аналізуваї 

приймати

гі вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:
ЗНАТИ:

[яття та визначення безпеки життєдіяльності;
методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності;
і та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини;
зактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини;
ні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини;
шчки та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини;
та життєво небезпечні захворювання в практиці медичного працівника.

УМІТИ:
взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів, 

ти негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини, 
основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини, 
взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих небезпечних факторів, 
ги негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини, 
ги типові моделі психологічних реакцій організму в екстремальних ситуаціях, 
и традиційні і нетрадиційні методики оздоровлення організму.
іетодиками кількісного та якісного визначення забруднення харчових продуктів і води, 
іетодиками зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах. 

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ПЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
основні принципи безпечної життєдіяльності людини.
ги наслідки порушень валеологічних основ формування здорового способу життя та їх вплив 
життєдіяльності людини.
’и й оцінювати небезпечні для життя, здоров'я і професійної діяльності ситуації та самостійно 
зішення про вжиття термінових заходів.

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

І 222 Медицина 1 Нормативний



Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання, год. Вага
оцінки

Термін
виконанш

Тема 1. Економічний базис охорони здоров’я Л 1 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 2. Ринок охорони здоров’я Л 2 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ДУ

Тема 3. Менеджмент розвитку ресурсів охорони 
здоров’я

Л 3 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 4. Державне регулювання ресурсів галузі 
охорони здоров’я

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ДУ

Тема 5. Методи економічної оцінки програм в 
галузі охорони здоров’я

Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкла
ду

Тема 1. Механізми розміщення- ресурсів у 
системах охорони здоров’я.

СЗ 1 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 2. Характеристика основних методів 
фінансування медичних послуг

СЗ 2 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 3. Ціноутворення в охороні здоров’я СЗЗ 1-4,7 Робота на 
парах 

(індивідуальні 
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Тема 4. Основні форми фінансування охорони 
здоров’я

СЗ 4 1-4,7 Робота на 
парах

(індивідуальні
завдання)

2 год.

20 Згідно
розкла
ду

Підсумковий контроль -  диф. залік гж
1-7 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» -  3, 
«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 студен 
діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за пото1 
допуску до екзамену становить 72 бали. Розрахунок кількості б 
отриманих студентом оцінок за традиційною (національною) 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середи 
округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійн 
передбачена темою заняття поряд із аудиторною робо' 
поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєнн 
на самостійну роботу, перевіряється під час підсумкового мо; 

Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну дія 
шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом (дифе

т за поточну навчальну

4ну навчальну діяльність для 
ілів проводиться на підставі 
шкалою під час вивчення 

ього арифметичного (СА),

а робота студентів, яка 
гою, оцінюється під час 
я тем, які виносяться лише 
іульного контролю, 
гльність у багатобальну 
ренційованим заліком))

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. Шкала 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.

Максимальна 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
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. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Базові питання економіки охорони здоров’я.
2. Особливості економіки галузі та ринкових відносин в охороні здоров’я.
3. Здоров’я і 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 здоров’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 нинішньої вартості.
21. Необхідність застосування економічних оцінок у системі охорони здоров’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 економічної оцінки в галузі охорони здоров’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.
3 1. Порівняльна характеристика механізмів розміщення в охороні здоров’я.
32. Класифікації систем охорони здоров’я. Приватні, соціально-орієнтовані та державні системи

охорони здоров’я..______________________________
8. Рекомендована література

1. Базова література
1. Конституція України. Прийнята на п ’ятій сесії Верховйої Ради України 28 червня 1996 р. // 
Відомості Верховної Ради України. —  1996. —  № 30. — С. 141.
2. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості Верховної Ради України. —



1993, — №4,  — С. 19.
3. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Затв. Указом Президента України 
від 7 грудня 2000 р. № 1313/2000.
4. Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 роки”: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14 // Офіц. вісн. України. —  2002. — 
№ 9. — Ст. 403.
5. Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. № 989.
6. Про проведення моніторингу реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах 
сімейної медицини: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.06. 2001 р. № 244.
7. Про реорганізацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики—  сімейної медицини: 
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2001 р. № 303.
8. Закон України “Про оподаткування прибутків підприємств” від 22.05.97 № 283/97-ВВР (із 
змінами та допов.).
9. Закон України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” (за станом на 12


