
Анотація навчальної дисципліни 
«ОСНОВИ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ» 

Освітньо-професійна програма «Медсестринство» 
Спеціальність: 223 Медсестринство 
Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

        
Мета курсу – сформувати систему базових знань у сфері медичного страхування; 

засвоїти концептуальні засади страхової медицини; навчитися приймати ефективні 
управлінські рішення на основі позитивного зарубіжного та вітчизняного досвіду 
медичного страхування. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Основи страхової медицини» базується на 
знаннях, отриманих студентами при вивченні соціальної медицини та організації охорони 
здоров’я; економіки охорони здоров’я, маркетинг медичних послуг. Закладає основи 
вивчення студентами менеджмента та лідерства в медсестринстві, медичного та 
фармацевтичного товарознавства, що передбачає інтеграцію викладання з цими 
дисциплінами та формування умінь застосовувати отримані знання в процесі подальшого 
навчання та у професійній діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність 
застосовувати професійні та правові стандарти в повсякденній професійній практиці; 
здатність організовувати та управляти відповідним структурним підрозділом (лідерство 
та менеджмент); здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації охорони здоров’я; здатність поглиблено 
аналізувати проблеми і явища в сфері професійної діяльності, пов’язаної зі страховою 
медициною. 

Програмні результати навчання: організовувати та проводити навчання пацієнтів 
та членів їхніх родин з медичних питань; проводити медико-гігієнічну пропаганду; 
аналізувати та використовувати у повсякденній медсестринській діяльності результати 
сучасних українських та іноземних досліджень за професійним спрямуванням;  
усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими правами, свободами та 
обов’язками; підвищувати загальноосвітній культурний рівень на основі знань про 
історичний розвиток суспільства. 

Очікувані результати навчання: 
знати: категоріальний апарат страхової медицини; економічну природу медичного 

страхування, його функції, принципи, місце і роль у сучасних умовах; сутність ризику, 
його класифікацію та етапи управління ризиком; особливості розвитку медичного 
страхування; особливості складових страхової премії та структуру страхового тарифу; 
особливості визначення страхової премії у страхуванні життя та загальному медичному 
страхуванні; тарифну політику страховика; організаційну структуру страхового ринку та 
його функції; особливості діяльності страхових компаній; сучасний стан, структуру та 
тенденції розвитку вітчизняного ринку страхової медицини України; особливості 
державного регулювання страхової медицини в Україні; 

уміти: орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють страхову 
діяльність; аналізувати сучасний стан медичного страхування в Україні; обчислювати 
показник ринкової концентрації страхового ринку; визначати тенденції розвитку 
вітчизняного ринку страхової медицини; складати договір медичного страхування; 
аналізувати показники розвитку світового медичного страхування; використовувати 
знання зі страхування для вирішення професійних завдань; 

Зміст навчальної дисципліни: 



ПЛАНУВАННЯ ТА СИСТЕМНІ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ. СИСТЕМИ ОПЛАТИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ. Планування та системні 
компоненти соціального медичного страхування. Українська законодавча база. 
Оцінювання вартості, фінансування та управління у сфері соціального медичного 
страхування. Збирання та об’єднання фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я. 
Досвід окремих країн Європи. Соціальне медичне страхування та системи оплати 
постачальників медичних послуг: переваги та недоліки. Регулювання відносин між 
платоспроможністю, тарифами та якістю медичної допомоги. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ 
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ. ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ПРИ 
СОЦІАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ СТРАХУВАННІ. Основні поняття економіки сфери 
охорони здоров’я. Попит та пропозиція медичної допомоги. Планування та розподіл 
медичних послуг. Принципи економічної оцінки у сфері охорони здоров’я.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі годин 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


