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Метою вивчення навчальної дисципліни формування знань та практичних навичок з 
теорії менеджменту та маркетингу, для успішної діяльності закладів охорони здоров’я та 

фармацевтичних підприємств. 
Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Менеджмент і маркетинг в охороні здоров’я»  в 

структурно-логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких 

дисциплін: іноземна мова, українська мова (за проф. спрямуванням), філософія тощо. 
Постреквізити: вивчення дисципліни забезпечує вивчення правових, організаційних та 

економічних засад у галузі охорони здоров'я; закладає базис для вивчення та практичного 

застосування теоретичних основ економічних знань, менеджменту та маркетингу в сфері 

охорони здоров'я; конкретизує методи, стилі управління в залежності від ситуації;  
забезпечує розробку управлінських рішень щодо попередження та розв'язання конфліктів та  
задоволення потреб населення у медичній допомозі, використовуючи менеджмент та  
маркетинг, а також формує засади подальшого вивчення студентом таких дисциплін як: 

соціальна медицина, громадське здоров’я, загальна практика (сімейна медицина). 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоровя за спеціальністю 

«Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути сучасно 

навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; здатність до проведення лікувально-евакуаційних 

заходів; здатність до ведення медичної документації; здатність до проведення аналізу діяльності 

лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення заходів щодо забезпечення якості 

медичної допомоги і підвищення ефективності використання медичних ресурсів; здатність до 

проведення заходів щодо організації та інтеграції надання медичної допомоги населенню та 

проведення маркетингу медичних послуг. 
           Програмні результати навчання: забезпечувати необхідний рівень індивідуальної 

безпеки (власної та осіб, про яких піклуються) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій 

в індивідуальному полі діяльності; проводити аналіз діяльності лікаря, підрозділу, закладу 

охорони здоров’я, виявляти дефекти діяльності та причин їх формування; проводити заходи 

щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання 

медичних ресурсів; вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення на 

підставі нормативних документів, використовуючи стандартну технологію, готувати звіт про 

особисту виробничу діяльність за узагальненою формою. 
Очікувані результати навчання:  
знати: сутність і структуру  нормативно-правового регулювання галуззю та закладами 

охорони здоров’я; нормативно-правові акти щодо забезпечення управління персоналом в сфері 

охорони  
здоров’я;  завдання та функції менеджера системи охорони здоров’я в сучасних економічних 

умовах; маркетинговий інструментарій у сфері охорони здоров’я;  фактори зовнішнього 

середовища та їх вплив на маркетингову діяльність медичного  закладу; 
вміти: застосовувати методи планування в роботі лікувально-профілактичних закладів 

та проводити фінансове планування діяльності медичних установ; розробляти управлінські 

рішення, спрямовані на задоволення потреб населення в медичній допомозі шляхом 

ефективного вирішення економічних питань; проводити комплексне маркетингове 

дослідження ринку медичних послуг з метою  прийняття управлінських рішень; розробляти 

цінову політику, спрямовану на реалізацію стратегічних і оперативних  завдань медичного 

закладу. 
 Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи менеджменту та економіки охорони здоров’я: інструктаж із правил 



безпеки. Вступ до дисципліни. Кредитно-рейтингова система оцінювання знань.  Економіка 

охорони здоров’я: визначення, завдання. Реформа системи охорони здоров’я. Економічний аспект 

охорони здоров’я. Система медичного страхування. Суспільний попит на медичні послуги. Сучасний 
аналіз діяльності медичної галузі. Аналіз основних трендів глобальних витрат на охорону здоров’я в 

світі. Аналіз системи фінансування охорони здоров’я. Основні джерела фінансування закладів 

охорони здоров’я. 
Системи охорони здоров’я економічно розвинутих країн (Сполучені Штати 

Америки, Європейські країни, Великобританія): організація системи охорони здоров’я в 

Сполучених Штатах Америки. Особливості організації системи охорони здоров’я у Франції, 

Німеччині. Функціонування системи охорони здоров’я у Великобританії. Витрати на охорону 

здоров’я в деяких економічно розвинутих  країнах світу. 
Планування в системі охорони здоров’я: планування національної системи охорони 

здоров’я: головні поняття та цілі. Етапи процесу планування в медичній галузі. Планування 

суспільного здоров’я. Визначення термінів «людські ресурси» і «робоча сила». Статистичні 

основи планування. Визначення планування та необхідності його проведення. Практична роль 

планування в системі охорони здоров’я. Зв’язок планування та керівництва. Планування на 

макро- та макрорівні. 
Загальні уявлення про економічну статистику: визначення про економічну 

статистику. Роль та значення економічної статистики охорони здоров’я. Джерела статистичних 

даних. Основні методи економічної статистики. Показники ринку та продуктивності праці. 

Основні економічні розрахунки системи охорони здоров’я 
Загальні принципи оцінки економічного потенціалу об’єкта охорони здоров’я: 

основні виробничі фонди. Модель поетапного аналізу основних засобів закладу охорони 

здоров’я. Методи амортизаційних нарахувань (метод прямого знецінення, виробничий метод, 

метод зменшення залишеної вартості, метод подвійного зменшення залишку, кумулятивний 

метод) Визначення майнової вартості. Основні показники оцінки стану засобів об’єкта охорони 

здоров’я. Проведення оцінки якісних можливостей основних засобів об’єкту охорони здоров’я 

та ступеню зносу устаткування. Визначення ефективності використання основних засобів 

об’єкта охорони здоров’я. Зміна вартості основних засобів за рахунок амортизації устаткування 

в закладі охорони здоров’я 
Компенсація моральних витрат пацієнта: правові відносини між пацієнтом та 

закладом охорони здоров’я. Характеристика ринку медичних послуг. Ризики та невпевненість в 

умовах вільного ринку. Можливості компенсації моральних витрат пацієнтові. Розподіл 

інформації між пацієнтом та медичним працівником. Визначення недовикористання медичних 

послуг.  
Особливості ринку медичних послуг: ринок медичних послуг та його особливості. 

Ознаки ринку медичних послуг. Приватний ринок медичного страхування. Умови розвитку 

підприємства. Особливості ринку медичних послуг. Система медичного страхування 
Маркетингове дослідження ринку охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг: 

маркетинг як складова економічної науки. Функції, основні економічні категорії та завдання 

маркетингу. Аналіз ринкових можливостей. Відбір цільових ринків. Сегмент ринку. Стратегія 

маркетингу. 
Ціноутворення медичних послуг: ціна та вартість. Ціноутворення. Механізм 

формування та система регулювання цін. Правова основа існування платних медичних послуг в 

Україні. Структура формування ціни 
Медичне страхування: основи медичного страхування. Економічна сутність страхової 

медицини. Страхова медицина в економічно розвинених країнах. Історичні аспекти розвитку 

медичного страхування. Визначення понять: страхування, страхова медицина, медичне 

страхування. Мета та завдання медичного страхування. Головні риси страхової медицини світу. 

Аналіз різних систем медичного страхування. Визначення моральних витрат. Типи моральних 

витрат. Цінові регулятори. Варіанти зменшення моральних витрат. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 

годин, у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 


