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1. Опис навчальної дисципліни
Навчальна дисципліна „Економіка охорони здоров’я” належить до циклу дисциплін
професійної підготовки фахівців зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та
лікування освітньої програми „Лабораторна діагностика”.
Навчальна дисципліна „Економіка охорони здоров’я” відноситься до елективних дисциплін
(за вибором студента).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я» є економічні аспекти
діяльності організацій, підприємств, установ галузі охорони здоров’я та їх регулювання на макро- і
мікрорівнях, зокрема діяльності закладів охорони здоров’я.
Міждисциплінарні зв’язки. Економіка охорони здоров’я тісно пов'язаний з дисциплінами
менеджмент в лабораторній медицині, маркетинг медичних послуг, правознавство і медичне
законодавство, медична статистика, доказова медицина як основа державної політики тощо.
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
180 годин 6 кред. ЄКТС.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я» є сформувати
сучасні знання теоретичних основ економіки охорони здоров’я, а також уміння та навички аналізу
економічної діяльності галузі на макро- і мікрорівнях, зокрема діяльності закладів охорони
здоров’я.
Основними завданнями навчальної дисципліни «Економіка охорони здоров’я» є:
розкрити основи економіки охорони здоров’я;
вивчити особливості ринку охорони здоров’я;
розкрити роль держави та ринкових механізмів в перебудові галузі;
розглянути економічні аспекти аналізу державної політики;
вивчити механізми державного управління в галузі охорони здоров’я;
вивчити основи економічного аналізу в галузі охорони здоров’я;
розглянути сучасні концепції управління обмеженими ресурсами та стримування
витрат, у тому числі й фармацевтичних;
проаналізувати сучасні ринкові моделі організації і фінансування охорони здоров’я;
розглянути теорії та практики методів оплати медичних послуг;
набути навичок аналізу економічної ситуації в галузі охорони здоров’я та лікувальнопрофілактичних закладах;
застосовувати ціноутворення в охороні здоров’я;
застосування різноманітних типів економічного аналізу, якими користуються
економісти в галузі охорони здоров’я, при вирішенні важливих проблем у політиці та
управлінні охороною здоров’я;
застосування аналізу державної політики в галузі охорони здоров’я;
використання науково-обґрунтованого підходу до реформування галузі охорони
здоров’я;
застосування кількісних методів аналізу політики (зокрема аналізу доходів і витрат),
визначення ефективності і результативності політики;
застосування форм і механізмів фінансування охорони здоров’я
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3. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і
тем

Обсяг у годинах

денна форма
заочна форма
усьо
у тому числі
усьо
у тому числі
го
л сем. пз лаб. с.р. го
л сем. пз лаб. с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Змістовий модуль 1. Основи економіки охорони здоров’я
Тема 1. Теоретичні основи
9
1
2
6
економіки охорони здоров’я
Тема 2. Ринок охорони
здоров’я.
Маркетинг
в
охороні здоров’я

9

1

2

6

Тема
3.
Державне
регулювання у галузі охорони
здоров’я

9

1

2

6

Тема
4.
Фінансування
охорони здоров'я

9

1

2

6

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

9

1

2

6

Тема
6.
Управління
й
9
1
2
6
економіка охорони здоров'я в
умовах
медичного
страхування
6
12
36
Разом за змістовим модулем 1 54
Змістовий модуль 2. Економіка організації охорони здоров’я
Тема
7.
Економіка
та 10
2
2
6
організація
діяльності
підприємств сфери охорони
здоров’я
2
2
6
Тема 8. Ціноутворення в 10
охороні здоров’я
Тема 9. Аналіз ефективності
9
діяльності закладів охорони
здоров’я
Разом за змістовим модулем 2 29
7
Підсумковий модульний
контроль
Усього годин 90

2

1

6

6

5
1

18
6

12

18

60

4. Зміст програми навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основи економіки охорони здоров’я
Тема 1. Теоретичні основи економіки охорони здоров’я
Економіка охорони здоров’я як галузь науки та практики. Місце економіки охорони здоров'я в
структурі економічної науки. Передумови виникнення економіки ОЗ як нової наукової
дисципліни. Історичний аспект, проблеми й сучасність.
Економічні проблеми розвитку охорони здоров'я. Макроекономіка та мікроекономіка. Предмет і
метод економіки охорони здоров'я. Економічні ресурси охорони здоров'я. Здоров'я як економічна
категорія. Фактори, що впливають на рівень здоров'я населення й охорону здоров'я.
Макроекономічні показники в охороні здоров'я.
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Тема 2. Ринок охорони здоров’я. Маркетинг в охороні здоров’я
Основні принципи функціонування ринку. Класифікація ринків. Функції ринку. Концепція
безмежності потреб та обмеженості ресурсів. Теорії справедливості. Охорона здоров'я в системі
ринкових відносин. Сегменти ринку охорони здоров'я. Суб'єкти ринку ОЗ. Попит на здоров’я та
охорону здоров’я. Економічна сутність категорії «послуга» в системі охорони здоров'я.
Пропозиція медичних послуг. Баланс попиту та пропозиції. Попит, що його створює пропозиція
(supplier-induced demand – SID). Особливості ринкових відносин у сфері охорони здоров'я:
невизначеність виникнення попиту; асиметрія інформації; локально-монопольне положення
постачальників у сфері охорони здоров'я; конфлікт етичних та економічних міркувань; велике
значення зовнішніх ефектів. Ресурси охорони здоров’я та їх розподіл. Маркетинг в сфері охорони
здоров'я. Концепції маркетингу. Етапи розвитку маркетингу. Принципи маркетингу. Завдання та
функції маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я. Соціально-етичний маркетинг.
Маркетинг-мікс. Методи маркетингових досліджень.
Тема 3. Державне регулювання у галузі охорони здоров’я
Управління системою ОЗ. Роль держави та передумови її втручання у сферу охорони здоров’я.
Основні види державного регулювання в галузі охорони здоров’я. Державне регулювання
підприємницької діяльності в охороні здоров'я. Державне регулювання ресурсів і
капіталовкладень. Державне регулювання якості медичної допомоги. Державне регулювання
якості лікарських засобів. Державне регулювання медичного страхування
Тема 4. Фінансування охорони здоров'я
Рівень фінансування охорони здоров’я. Основні джерела фінансування охорони здоров’я.
Фінансування із загальних податкових надходжень. Соціальне медичне страхування. Приватне
страхування. Пряма оплата споживача. Ключові елементи систем охорони здоров’я. Класифікації
систем охорони здоров’я. Приватні, соціально орієнтовані та державні системи охорони здоров’я.
Приклади функціонування цих систем у країнах з високим, середнім і низьким рівнями
економічного розвитку. Характеристика основних методів фінансування медичних послуг.
Постатейний бюджет: особливості, позиція основних агентів, стимули, переваги та недоліки.
Загальний бюджет: стимули при поданні медичної допомоги. Фінансування на душу населення.
Фінансування стаціонарів та амбулаторної допомоги, пристосованих до профілю хворих. Гонорар
за послугу: приклади визначення ставок оплати, встановлення цін, стимулюючі правила, засоби
контролю за витратами. Оплата на одного мешканця: типи оплати, фінансування на одного
мешканця на регіональному рівні.
Тема 5. Методи економічної оцінки в галузі охорони здоров’я
Необхідність застосування економічних оцінок в системі охорони здоров’я. Поняття про
економічний ефект, економічну, соціальну й медичну ефективність. Дисконтування. Критерії
чистої теперішньої вартості. Аналіз “витрати-вигоди” (cost-benefit analysis – CBA). Аналіз
“витрати-ефективність” (cost-effectiveness analysis – CEA). Аналіз “витрати-корисність” (cost-utility
analysis – CUA). Вимірювання років життя з поправкою на якість. Використання поняття
“людський капітал” у підході до оцінювання
Тема 6. Управління й економіка охорони здоров'я в умовах медичного страхування
Основні типи моделей систем охорони здоров'я (бюджетно-страхова, державно-бюджетна,
приватна). Фінансові моделі й способи оплати медичної допомоги в системі ОМС. Перспективи
розвитку ОМС. Порівняльний соціально-економічний аналіз систем страхування здоров'я в
закордонних країнах. Нормативно-правове регулювання обов'язкового й добровільного медичного
страхування громадян в Україні. Програми добровільного медичного страхування. Реімбурсація
(компенсація) вартості лікарських засобів
Змістовий модуль 2. Економіка організації охорони здоров’я
Тема 7. Економіка та організація діяльності підприємств сфери охорони здоров’я
Організація підприємницької діяльності в охороні здоров'я. Нові підходи до управління діяльністю
лікувально-профілактичних установ й організацій охорони здоров'я в умовах реформування.
Поняття про підприємницьку діяльність. Види підприємництва й умови його здійснення. Поняття
власності на об'єкти охорони здоров'я. Форми здійснення підприємницької діяльності.
Особливості малого бізнесу. Основні етапи організації підприємницької діяльності.
Відповідальність за здійснення незаконної підприємницької діяльності. Бізнес-план. Економічні
стратегії розвитку підприємницької діяльності в охороні здоров'я, маркери економічної
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ефективності.
Стратегічні й експертні оцінки потреб населення в медичних послугах. Місткість ринку платних
медичних послуг регіону. Організація платних медичних послуг у некомерційній медичній
організації й державному (муніципальному) закладі. Специфіка медичних послуг як особливого
товару: невідомість настання часу надання цих послуг клієнтові, неповнота інформації про
результат можливого надання послуги, виробник послуги має перевагу в знанні перед її
споживачем, нееластичність на зміну ціни послуги. Види медичних послуг: послуги первинної
медико-санітарної допомоги, послуги швидкої допомоги, послуги спеціалізованої медичної
допомоги, послуги медико-соціальної допомоги. Комбінування й спеціалізація надання послуг по
їхніх видах і територіальній ознаці. Забезпечення доступності медичних послуг й охоплення ними
населення країни і її територій.
Тема 8. Ціноутворення в охороні здоров’я
Ціна як грошовий вираз вартості. Види цін. Функції ціни. Механізм формування цін. Методи
ціноутворення. Принципи ціноутворення. Проблеми й особливості ціноутворення в охороні
здоров'я. Система цін на медичні послуги. Сполучення державних гарантій на безкоштовну
медичну допомогу населенню і платних медичних послуг населенню. Механізми державного
регулювання цін і тарифів з метою підвищення доступності медичної допомоги для населення.
Методика розрахунку торгових націнок на лікарські засоби та вироби медичного призначення.
Методика розрахунку тарифів за виготовлення ліків в аптеках. Собівартість медичної послуги
(процедури). Тариф. Єдина уніфікована методика розрахунку вартості медичних послуг,
амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування.
Тема 9. Аналіз ефективності діяльності закладів охорони здоров’я
Економіка медичної організації. Планування діяльності медичної організації. Ефективність
охорони здоров'я й основи економічного аналізу. Сутність, завдання й напрямки економічного
аналізу діяльності лікувально-профілактичної установи. Основні прийоми економічного аналізу,
його інформаційна база й організація.
Економічний аналіз ефективності використання ресурсів медичної організації. Використання
основних фондів. Використання ліжкового фонду. Використання медичної техніки. Аналіз
фінансових засобів. Економічні аспекти організації платних медичних послуг. Оплата праці
медичних працівників.
Підсумковий модульний контроль

5. Теми лекцій
№
з/п

Назва теми

Обсяг у годинах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
1
1
1

7.

Теоретичні основи економіки охорони здоров’я
Ринок охорони здоров’я. Маркетинг в охороні здоров’я
Державне регулювання у галузі охорони здоров’я
Фінансування охорони здоров’я.
Методи економічної оцінки в галузі охорони здоров’я
Управління й економіка охорони здоров'я в умовах медичного
страхування
Економіка та організація діяльності підприємств сфери охорони здоров’я

8.

Ціноутворення в охороні здоров’я

2

9.

Аналіз ефективності діяльності закладів охорони здоров’я

2

Денна
форма

Усього годин
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6. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Обсяг у годинах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
2
2
2
2

7.

Теоретичні основи економіки охорони здоров’я
Ринок охорони здоров’я. Маркетинг в охороні здоров’я
Державне регулювання у галузі охорони здоров’я
Фінансування охорони здоров’я.
Методи економічної оцінки в галузі охорони здоров’я
Управління й економіка охорони здоров'я в умовах медичного
страхування
Економіка та організація діяльності підприємств сфери охорони здоров’я

8.

Ціноутворення в охороні здоров’я

2

9.

Аналіз ефективності діяльності закладів охорони здоров’я
Підсумковий модульний контроль

1
1

Денна
форма

Усього годин

Заочна
форма

2

18

7. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Обсяг у годинах

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6
6
6
6
6
6

7.

Теоретичні основи економіки охорони здоров’я
Ринок охорони здоров’я. Маркетинг в охороні здоров’я
Державне регулювання у галузі охорони здоров’я
Фінансування охорони здоров’я.
Методи економічної оцінки в галузі охорони здоров’я
Управління й економіка охорони здоров'я в умовах медичного
страхування
Економіка та організація діяльності підприємств сфери охорони здоров’я

8.

Ціноутворення в охороні здоров’я

6

9.

Аналіз ефективності діяльності закладів охорони здоров’я
Підсумковий модульний контроль

6
6

Денна
форма

Усього годин

Заочна
форма

6

60

Завдання для самостійної роботи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Економіка охорони здоров’я як галузь науки та практики. Місце економіки охорони здоров'я в
структурі економічної науки.
Предмет і метод економіки охорони здоров'я. Економічні ресурси охорони здоров'я.
Здоров'я як економічна категорія. Фактори, що впливають на рівень здоров'я населення й
охорону здоров'я. Макроекономічні показники в охороні здоров'я.
Основні принципи функціонування ринку. Класифікація ринків. Функції ринку. Концепція
безмежності потреб та обмеженості ресурсів. Теорії справедливості.
Сегменти ринку охорони здоров'я. Суб'єкти ринку ОЗ. Попит на здоров’я та охорону здоров’я.
Економічна сутність категорії «послуга» в системі охорони здоров'я. Пропозиція медичних
послуг. Баланс попиту та пропозиції.
Маркетинг в сфері охорони здоров'я. Концепції маркетингу. Маркетинг-мікс.
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8. Завдання та функції маркетингової діяльності в системі охорони здоров’я. Соціально-етичний
маркетинг.
9. Методи маркетингових досліджень.
10. Роль держави та передумови її втручання у сферу охорони здоров’я. Основні види державного
регулювання в галузі охорони здоров’я.
11. Державне регулювання підприємницької діяльності в охороні здоров'я.
12. Державне регулювання якості медичної допомоги. Державне регулювання якості лікарських
засобів.
13. Основні джерела фінансування охорони здоров’я.
14. Класифікації систем охорони здоров’я.
15. Характеристика основних методів фінансування медичних послуг.
16. Поняття про економічний ефект, економічну, соціальну й медичну ефективність.
17. Аналіз “витрати-вигоди” (cost-benefit analysis – CBA).
18. Аналіз “витрати-ефективність” (cost-effectiveness analysis – CEA).
19. Аналіз “витрати-корисність” (cost-utility analysis – CUA).
20. Основні типи моделей систем охорони здоров'я (бюджетно-страхова, державно-бюджетна,
приватна).
21. Фінансові моделі й способи оплати медичної допомоги в системі ОМС. Перспективи розвитку
ОМС.
22. Нормативно-правове регулювання обов'язкового й добровільного медичного страхування
громадян в Україні.
23. Програми добровільного медичного страхування.
24. Реімбурсація (компенсація) вартості лікарських засобів.
25. Організація підприємницької діяльності в охороні здоров'я.
26. Стратегічні й експертні оцінки потреб населення в медичних послугах.
27. Місткість ринку платних медичних послуг регіону.
28. Специфіка медичних послуг як особливого товару.
29. Види медичних послуг.
30. Забезпечення доступності медичних послуг й охоплення ними населення країни і її територій.
31. Ціна як грошовий вираз вартості. Види цін. Функції ціни.
32. Методи ціноутворення. Принципи ціноутворення.
33. Проблеми й особливості ціноутворення в охороні здоров'я. Система цін на медичні послуги.
34. Механізми державного регулювання цін і тарифів з метою підвищення доступності медичної
допомоги для населення.
35. Собівартість медичної послуги (процедури). Тариф. Єдина уніфікована методика розрахунку
вартості медичних послуг, амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування.
36. Планування діяльності медичної організації.
37. Ефективність охорони здоров'я й основи економічного аналізу.
38. Сутність, завдання й напрямки економічного аналізу діяльності лікувально-профілактичної
установи.
39. Основні прийоми економічного аналізу, його інформаційна база й організація.
40. Економічний аналіз ефективності використання ресурсів медичної організації.
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8. Індивідуальні завдання
Підготовка доповідей, есе, рефератів презентацій за темами:
1. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) – як міжнародна структура. Історіографія,
організаційні принципи функціонування, функції.
2. Роль ВООЗ в координуванні зусиль міжнародної громадськості по збереженню здоров'я
громадян у різних країнах.
3. Міжнародна Федерація Фармацевтів. Історіографія, організаційні принципи функціонування,
функції.
4. Значення діяльності ЮНІСЕФ (UNICEF) як міжнародної організації в організації підтримки
здоров'я дітей з країн з економікою, що розвивається.
5. Характеристика охорони здоров'я як галузі економіки. Галузева структура охорони здоров'я.
6. Характеристика і значення основних стратегічних напрямів розвитку первинної медикосанітарної допомоги, прийнятих на міжнародній конференції, що відбулась в Алма-Аті під
егідою ВІЗ і ЮНІСЕФ (1978 р.).
7. Моделі організації систем охорони здоров’я.
8. Аналіз переваг і проблем функціонування різних моделей систем охорони здоров'я.
9. Модель «радянської медицини – М. Семашко» – історіографія, організаційні принципи,
порядок фінансування, проблеми і переваги.
10. Історіографія функціонування моделі «земської медицини. Переваги і проблеми.
11. Організація функціонування моделі «Робочої медицини». Переваги і проблеми.
12. Особливості надання медичної допомоги в Україні на території колишньої Австро-Угорщини
наприкінці ІX століття.
13. Особливості формування ефективних економічних стосунків в системі охорони здоров'я.
14. Характеристика основних показників оцінки ефективності функціонування охорони здоров'я.
15. Основні поняття, критерії і методики оцінки ефективності функціонування систем охорони
здоров'я і фармацевтичного забезпечення населення.
16. Характеристика класичних моделей медичного страхування (МС).
17. Медичне страхування (МС) як історична і соціально-економічна категорія. Історичні аспекти
розвитку МС в країнах ЄС, США, Японії.
18. Історіографія розвитку МС в Харківській губернії.
19. Особливості історичного розвитку МС в Австро-Угорській імперії, на території якої
знаходилося значна частина західних областей сучасної України.
20. Завдання і функції МС як соціально орієнтованої форми діяльності в суспільстві.
21. Основні поняття і категорії МС (страхувальник, страховик, застрахована особа, страховий
тариф, страхова премія, страховий внесок, страховий ринок).
22. Принципи, види і форми організації МС.
23. Страховий тариф – визначення, види, структура. Особливості формування страхового тарифу
у моделях обов’язкового та добровільного медичного страхування (ДМС).
24. Характеристика обов’язкового та ДМС у сучасній системе соціально-економічних та ринкових
відносин у державі.
25. Аналіз переваг і проблем функціонування страхових відносин в охороні здоров'я і системі
фармацевтичного забезпечення населення різних країн, наприклад, у Великобританії (модель
Бевериджа), Німеччині (бюджетно-страхова медицина – модель Бісмарка), США (приватне
медичне страхування).
26. Стисла історіографія формування і розвитку бюджетно-страхової моделі медицини у
Німеччині. Основні принципи функціонування моделі Бісмарка як найбільш прийнятної форми
МС для соціально орієнтованих держав.
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27. Особливості співіснування «земської медицини» і обов'язкового медичного страхування
(ОМС) на промислових підприємствах, як принципово різних форм організації медичного
забезпечення населення.
28. Проблеми і перспективи введення ОМС в країнах ближнього зарубіжжя. Аналіз законодавчонормативної і правової бази.
29. Досвід функціонування соціальної моделі ОМС. Основні позитивні і негативні аспекти
введення страхових стосунків в практичну охорону здоров'я і систему фармацевтичного
забезпечення населення.
30. Характеристика законодавчої бази, що регулює обов’язкове та ДМС в Україні.
31. Організація, механізми і проблеми державного регулювання ДМС в різних країнах і в
Україні.
32. Аналіз основних проблем і перспектив розвитку обов'язкового і ДМС в Україні.
33. Класифікація страхових продуктів (програм страхування), які пропонуються на українському
ринку ДМС. Характеристика програм страхування, порядку оплати послуг, системи пільг і
знижок, особливостей формування страхових виплат, введення штрафних санкцій і т. д.
34. Сучасний ринок ДМС в Україні як найважливіша складова фінансового ринку країни. Аналіз
проблем і перспектив розвитку вітчизняного ринку ДМС.
35. Характеристика особливостей організації і корпоративного МС в країнах далекого і
ближнього зарубіжжя.
36. Аналіз стану, проблем і перспектив розвитку корпоративного МС в Україні.
37. Реімбурсація (компенсація) вартості спожитих ЛЗ і виробів медичного призначення (ВМП) як
найважливіший соціально-економічний механізм, що регулює доступність наданої населенню
фармацевтичної допомоги.
38. Основні принципи і підходи до організації реімбурсації (компенсації) вартості спожитих
хворими ЛЗ та ВМП у різних країнах ЄС.
39. Аналіз проблем реімбурсації (компенсації) вартості спожитих хворими ЛЗ і ВМП у різних
країнах ЄС з фондів ОМС і державного бюджету.
40. Страхові переліки ЛЗ – визначення, значення, види і порядок формування.
41. Завдання, функції, організаційна структура, штат страхової компанії, що здійснює свою
діяльність на ринку ДМС.
42. Оцінка фінансово-економічного стану страхової компанії, що працює за програмами ДМС.
43. Аптека у структурі страхових відносин. Завдання, функції, особливості організації діяльності і
оцінка ефективності її роботи.
44. Організація страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних
працівників у різних країнах.
45. Характеристика сучасного світового ринку ДМС. Проблеми і перспективи розвитку в умовах
введення державної політики заборони витрат в системі охорони здоров'я і фармацевтичному
забезпеченні населення.
46. Аналіз фінансової діяльності установ охорони здоров'я і медичних організацій різних форм
власності.
47. Основні принципи ціноутворення на медичні послуги і товари. Проблеми ціноутворення в
системі охорони здоров'я.
48. Основні принципи ціноутворення на ЛЗ і ВМП. Проблеми ціноутворення в системі
фармацевтичного забезпечення населення.
49. Державне регулювання і саморегулювання ринку медичних товарів і послуг.
50. Аналіз законодавчої і нормативно-правової бази, що регулює організацію надання медичної
допомоги населення України.
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51. Характеристика основних законодавчих і нормативно-правових актів, що регулюють
фармацевтичну діяльність в Україні.
52. Національна лікарська політика як міжнародна стратегія розвитку систем охорони здоров'я і
фармацевтичного забезпечення населення.
53. Світовий фармацевтичний ринок як структура, що динамічно розвивається. Основні тенденції
і проблеми розвитку.
54. Вітчизняний фармацевтичний ринок – характеристика, проблеми розвитку.
55. Проблеми функціонування вітчизняної охорони здоров'я. Характеристика напрямів його
реформування.
56. Характеристика рівнів організації медичної допомоги населенню в Україні.
57. Фармацевтична допомога – як сучасне поняття, структура, рівні організації.
58. Організація маркетингової діяльності на ринку медичних товарів і послуг.
59. Сучасні форми, види та напрямки промоції ЛЗ.
60. Фінансування охорони здоров'я: основні тенденції і проблеми.
61. Економічний аналіз витрат виробництва і прибутковості медичної організації різних форм
власності і господарювання.
62. Планування діяльності медичної організації різних форм власності і господарювання.
63. Забезпечення якості ЛЗ та ВМП як міжнародна проблема.
64. Система контролю якості ЛЗ і ВМП в Україні – характеристика, проблеми і перспективи
розвитку.
65. Характеристика інформаційних ресурсів охорони здоров'я і фармацевтичного забезпечення
населення.
66. Автоматизовані інформаційні системи і технології медичного призначення. Тенденції
розвитку інформатизації охорони здоров'я.
67. Характеристика сучасних медико-фармацевтичних інформаційних пошукових систем.
68. Характеристика индикаторів якості медичної допомоги у національних системах ОЗ різних
країн.
69. Фармакоекономіка як сучасна прикладна галузь. Передумови виникнення, проблеми та
перспективи розвитку фармакоекономіки.
70. Оцінка технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment – НТА) як сучасний
інструментарій аналізу раціональності використання ресурсів ОЗ.
71. Референтне ціноутворення як механізм регулювання доступності надання фармацевтичної
допомоги населенню.
72. Ціноутворення, кредитування, страхування, інвестування та оподаткування як механізми
державного регулювання ефективності надання фармацевтичної допомоги населенню.
73. Системи референтного ціноутворення на ЛП в країнах ЕС.
74. КЕА як сучасний інструментарій дослідження раціональності використання обмежених
ресурсів ОЗ й фармацевтичного забезпечення населення.
75. Характеристика методів фармакоекономічного аналізу.

9. Методи, методики та технології навчання
У ході викладанні дисципліни «Економіка охорони здоров’я» використовуються такі
методи навчання: словесний (пояснення, розповідь, лекція, дискусія), практичний
(вправи), наочний (ілюстрації, демонстрації, спостереження учнів), робота з книгою та
іншими інформаційними джерелами (читання, вивчення, реферування, швидкий огляд,
конспектування),
методика навчання обумовлена особливостями та специфікою набуття знань, умінь і
навичок навчальної дисципліни.
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технології навчання: проблемне навчання

10.Методи контролю
Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності:
- Експрес – опитування на лекціях;
- Опитування на заняттях (письмове, усне, групове й індивідуальне);
- Контрольні роботи по темам модулів;
- Тестові методи перевірки знань.
Підсумковий і поточний контроль знань:
Підсумковий контроль: залік.
Поточний контроль: контрольні роботи, опитування, співбесіди, тестування, доповіді,
рішення ситуаційних задач.

11. Форма підсумкового контролю успішності навчання (залік)
15. Схема нарахування та розподіл балів
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Контроль Змістовий модуль 2
ЗМ1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

3

3

3

3

3

3

12

Т7

Т8

Т9

5

5

5

ПМК

Сума

40

100

Контроль
ЗМ2
15

14. Методичне забезпечення
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Робоча програма навчальної дисципліни.
Методичні матеріали комп’ютерних презентацій лекцій.
Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи студентів.
Перелік теоретичних питань до підсумкового модульного контролю.
Тестові завдання.
Білети до контролю змістового модулю 1 та змістового модулю 2.
Білети до підсумкового модульного контролю.
Пакет білетів комплексної контрольної роботи.
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17. Інформаційні ресурси, у т.ч. в мережі Інтернет

Законодавство України - http://zakon.rada.gov.ua/
Інформаційна система „Компендіум” - http://compendium.com.ua//
Інформаційна система „Лікарські засоби” (Моріон). http://pharmbase.com.ua/
Інформаційно-пошукова
система
«Електронний
формуляр»
http://www.dec.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=301&Itemid=622&lang=u
k
5. Державний реєстр ЛЗ (Експертний центр ЛЗ) http://www.drlz.kiev.ua/
6. Довідник лікарських засобів http://www.drlz.kiev.ua/
7. Державний
реєстр
медичної
техніки
та
ВМП
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx
8. Національний
перелік
ОЛЗ
та
ВМП
(МОЗ
України).
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist/
9. Реєстр місць здійснення діяльності з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ (Держлікслужба)
http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx
10. Реєстр оптово-відпускних цін на ЛЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs/
11. Держ. реєстр харчових продуктов спеціального дієтичного споживання, функціональних
харчових
продуктів
та
дієтичних
добавок
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_foodstuffanddietary/
1.
2.
3.
4.

Офіційні сайти та інформаційні портали:
12. Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)- http://www.who.int/ru/
13. Верховної Ради України − http://rada.gov.ua/
14. Кабміну України (урядовий портал)− http://www.kmu.gov.ua/
15. Мінохорони здоров’я України − http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
16. Мінекономіки України − http://www.me.gov.ua/
17. Держ. служби статистики України − http://www.ukrstat.gov.ua/
18. Держслужба України з ЛЗ та контролю за наркотиками − http://www.diklz.gov.ua/
19. Державного експертного центру ЛЗ - http://www.dec.gov.ua/
20. сайт кафедри організації та економіки фармації НФаУ http://economica.nuph.edu.ua
21. бібліотеки НФаУ: http://nuph.edu.ua/ukrayins-kabiblioteka 22. Наукової бібліотеки НФаУ http://lib.nuph.edu.ua
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