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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація систематичної 

роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення якості засвоєння 

навчальної дисципліни. 

І.  Самостійна робота з навчальної дисципліни «Медичний та 

фармацевтичний менеджмент» включає: 

− підготовку до практичних занять (для студентів денної форм навчання); 

письмове виконання курсових робіт (для студентів заочної форми 

навчання). Курсова робота виконується відповідно до методичних рекомендацій: 

Баєва О.В.   Методичні рекомендації щодо підготовки та оформлення курсової 

роботи з дисципліни “Медичний та фармацевтичний менеджмент” (для 

спеціалістів, магістрів).- К.: МАУП, 2017.- 26 с. 

− підготовку до поточного контролю знань студентів з окремих тем 

навчальної дисципліни (для студентів денної форм навчання); 

− підготовку до рубіжного (модульного) контролю (для студентів денної 

форм навчання); 

− підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними питаннями. 

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів 

відводиться індивідуальним та груповим консультаціям, їх мета – допомогти 

студентам у вивченні того чи іншого питання, в правильній організації 

самостійної роботи над вивченням предмета. 

Успішність підготовки до практичних занять і складання заліку значною 

мірою залежить від організації самостійної роботи. Для здійснення самостійної 

роботи студентам рекомендується ознайомитись з нормативно-правовою базою та 

навчально-методичною літературою, перелік якої наведено в списку 

рекомендованої літератури, а також публікаціями періодичних видань. 

Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно із 

списком і в такій послідовності: 

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної теми; 

б) засвоїти навчальний матеріал, що відноситься до конкретної теми; 
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в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з кожної 

теми;  

г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми; 

д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консультації. 

При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати звіти 

підприємств і інші джерела економічної інформації, аналізуючи зміни показників 

за методикою, поданою в підручниках. 

ІІ. За кожною з тем курсу «Медичний та фармацевтичний менеджмент» 

студент повинен виконати наступні  завдання, які виносяться на самостійне 

опрацювання (до іспиту). 

Основними видами контролю рівня оволодіння навчального матеріалу, 

відведеного на самостійне опрацювання студентами денної форм навчання є 

усне опитування (заочної форми навчання – перевірка курсових робіт). За 

результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах поточної 

успішності за бальною системою модульно-рейтингового контролю. 

Підсумковий контроль знань у вигляді заліку здійснюється за контрольними 

питаннями до іспиту, що сформовані у 30 білетів, кожний з яких містить два 

теоретичних та одне практичне питання. 

 В умовах кредитно – модульної системи самостійна робота є основним 

засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в час, вільний від 

обов’язкових видів навчальної діяльності. 

Основна мета самостійної роботи над навчальним курсом “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент”  – засвоєння теоретичних і практичних питань 

навчального курсу, здобуття вмінь та навичок узагальнювати і аналізувати 

економічні та соціальні явища в галузі охорони здоров’я.  

Згідно із чинними навчальними планами підготовки фахівців за 

спеціальністю “Менеджмент організацій”, професійне спрямування “Медичний 

та фармацевтичний менеджмент”, при вивченні курсу “Медичний та 

фармацевтичний менеджмент” на самостійну роботу відведено 50% 
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академічного кредиту, і цей час має бути використаний для виконання  курсової 

роботи  та підготовки рефератів та доповідей з ряду тем навчального курсу.  

Виконуючи індивідуальні завдання, студенти набувають  практичних  

навичок  з управління в галузі охорони здоров’я, що  має максимально наблизити 

теоретичний курс до практичної діяльності. Викладач визначає обсяг 

самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності студента, 

розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового   контролю, 

аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента. 

З кожної теми, що виокремлені за робочою програмою начальної 

дисципліни на самостійне опрацювання, потрібно написати реферат або 

доповідь. Тип самостійної роботи, теми доповідей та рефератів, їх структура 

узгоджується з викладачем на індивідуальній консультації. Кожний студент при 

вивченні навчального курсу має зробити доповідь, за однією з тем, визначених 

для самостійного опрацювання. Обов’язковою вимогою для доповіді є наявність 

та використання іллюстративного матеріалу, виконаного з використанням 

комп’ютерних програм.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

 «Медичний та фармацевтичний менеджмент» 
№ 
п/п 

Назва змістового модулю і теми 

 
 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 
9 
 
10 
 
11 
 
 
 
12 
 
13 
14. 
15. 
16 
 
17 
18. 

Змістовий модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації 
охорони здоров’я  
Моделі організації та фінансування охорони здоров’я  
Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з розвиненою 
системою медичної допомоги 
Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах із системою 
медичної допомоги, що розвивається 
Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності 
Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я населення України   
Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення 
Система охорони здоров’я в Україні 
Менеджмент у фармацевтичній галузі 
Змістовий модуль 3.  Менеджмент закладів охорони здоров’я  
Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління  
Особливості управління організаціями, що надають первинну медико-
санітарну допомогу 
Особливості управління організаціями, що надають вторинну та 
третинну медичну допомогу 
Особливості управління закладами охорони здоров’я в сільській 
місцевості 
Змістовий модуль 4. Функціональний менеджмент закладів охорони 
здоров’я  
Управління технологічними процесами при наданні медичної 
допомоги. Стандартизація 
Контроль у системі менеджменту закладів охорони здоров’я 
Менеджмент якості  в медицині і фармації 
Управління персоналом закладу охорони здоров’я 
Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров’я та медичного 
страхування 
Інформаційний менеджмент закладів охороні здоров’я 
Оцінка ефективності управління організаціями у сфері охорони 
здоров’я 

Всього годин: 120. 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми дисципліни 

«Медичний та фармацевтичний менеджмент» 

Змістовий модуль 1. Сучасні тенденції управління та організації охорони 

здоров’я  

Тема 1. Моделі організації та фінансування охорони здоров’я 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Принципи країн - членів Організації економічної співробітництва і розвитку 

при розробці стратегії фінансування та організації охорони здоров'я. 

2. Мінімальний перелік медичної допомоги, які має гарантувати держава за 

різних моделей організації та фінансування галузі охорони здоров'я. 

Література [22, 43] 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Загальні принципи формування моделі охорони здоров’я.  

2. Норми і стандарти, викладені у правових актах ООН, Ради Європи, 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної Організації Праці (МОП) 

щодо формування моделі охорони здоров’я. 

3. Медичне страхування як система організаційних та фінансових заходів.  

4. Досвід країн Східної та Центральної Європи із запровадження системи 

медичного  страхування. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно підкреслити те, що у більшості країн фундаментом 

національної політики в галузі охорони здоров'я є відповідна правова база, 

розроблена відповідно до міжнародних норм і стандартів, викладених у 

правових актах Організації Об'єднаних Націй (ООН), Ради Європи, Всесвітньої 

організації охорони здоров'я (ВООЗ), Міжнародної організації праці (МОП). 

Країни, члени Організації економічної співробітництва і розвитку (ОЕСР) 

при розробці стратегії фінансування та організації охорони здоров'я 

дотримуються трьох основних принципів: 

- забезпечення однакового доступу до медичного обслуговування для усіх 
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громадян, заснованого на солідарній участі бідних та багатих, хворих та 

здорових, молодих та осіб похилого віку, незалежно від місця проживання; 

- висока якість медичної допомоги за оптимальних витрат; 

- макроекономічна ефективність: максимально допустима частка 

національних ресурсів, які мають бути спрямовані на задоволення потреб галузі 

охорони здоров'я. 

Формування моделі управління охороною здоров'я відбувається відповідно 

до соціально-економічної політики, що проводиться в державі. Всі існуючі 

моделі відрізняються хоча по одному з нижчезазначених показників, що є 

критеріальними ознаками організації управління охороною здоров'я: об'єм 

державних гарантій, джерело фінансування медичної допомоги, замовник послуг 

та його статус, виконавець (надавач) медичних послуг та його статус, характер 

взаємовідносин між замовником та надавачем медичних послуг, державне 

управління охороною здоров'я, схема фінансування галузі охорони здоров'я, 

структури, які забезпечують права пацієнтів, структури, що забезпечують права 

виробника медичних послуг. 

 
Рис. 1.1. Моделі організації та фінансування галузі охорони здоров'я 
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Незалежно від моделі фінансування та організації для країн з розвинутою 

системою охорони здоров'я характерні такі ознаки: 

1. Фінансування з трьох основних джерел: відрахування з доходів 

підприємців, відрахування з державного бюджету та страхові внески населення. 

2. Фінансування медичної допомоги робітникам, службовцям та членам 

їхніх родин здійснюється виключно за рахунок підприємства. 

3. Вільних вибір застрахованими особами лікаря та лікувально-

профілактичного закладу, що визначає розвиток конкурентних відносин та 

сприяє підвищенню якості медичної допомоги та збільшенню уваги до кожного 

пацієнта. 

4. Розвинута система добровільного медичного страхування. 

Країни з розвинутою системою охорони здоров'я спрямовують свою 

діяльність в організації охорони здоров'я в таких напрямах: забезпечення 

адекватності медичної допомоги та справедливості при забезпеченні доступу до 

таких послуг; захист доходів пацієнта; макроекономічна ефективність; 

мікроекономічна дієвість; свобода вибору для споживача медичних послуг;  

автономія для постачальника медичних послуг. 

Для розвитку сучасних моделей організації охорони здоров'я характерні 

тенденції до оптимізації медичного обслуговування. В країнах з розвинутою 

системою охорони здоров'я використовується принцип переорієнтації служб 

охорони здоров'я з лікування на ранню діагностику та профілактику 

захворюваності. Такі заходи дозволяють знизити загальну захворюваність, 

тяжкість протікання хвороби, рівень інвалідизації, і, відповідно, видатки на 

лікування. В ефективній системі охорони здоров'я має бути впроваджено 

лікування захворювань на ранніх стадіях, що значно дешевше, ніж лікування 

захворювань середньої тяжкості або тяжких та хронічних. Така оптимізація 

надання медичної допомоги в країнах з розвинутою системою охорони здоров'я 

приводить до ситуації, коли 80 % обсягу медичних послуг надається лікарями 

загальної практики й тільки решта - вузькоспеціалізованими медичними 

працівниками. При цьому спостерігається висока частка медичної допомоги, що 
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надається середнім медичним персоналом. 

Література [22-24; 27; 33; 35; 37, 38; 43; 50; 55; 60; 61] 
 
Тема 2. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я в країнах з 

розвиненою системою медичної допомоги 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Система охорони здоров’я у Канаді. 

2. Система охорони здоров’я у США: державні програми охорони здоров'я, 

особливо Medicare (Медікер) і Медікейд (Medicaid); види медичного 

страхування. 

3. Система охорони здоров’я в Італії та Швейцарії 

4. Система охорони здоров’я у Фінляндії, Бельгії, Австрії. 

Література [22, 43] 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Визначте основні принципи медичного страхування у Франції. 

2. В чому полягають основні положення організації охорони здоров’я 

Великобританії на засадах NPSM (New Public Sector Management)? 

3. Розкрийте сутність державної політики організації охорони здоров’я у 

Швеції. 

4. За якими принципами побудована система охорони здоров’я у США? 

5. З’ясуйте сутність та основні принципи обов’язкового медичного 

страхування в Німеччині. 

6. В чому полягають відмінності підготовки фармацевтів в Данії та 

Японії? 

7. Наведіть основні положення організації контролю за якістю лікарських 

засобів у Великобританії. 

 Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 

розкритті питань необхідно підкреслити те, що побудова української системи 

охорони здоров’ям необхідно враховувати досвід країн з розвиненою системою 

медичної допомоги. Побудова української системи охорони здоров’я може бути  
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побудована за прикладом Канади. У країні надання медичної допомоги 

організовано за принципами системи Беверіджа,  за якою держава забезпечує  

безкоштовну, загальнодоступну і кваліфіковану медичну допомогу своїм 

громадянам. Система охорони здоров’я має профілактичну спрямованість. 

Водночас, медична допомога не є безкоштовною, в повному розумінні слова – 

пацієнти сплачують  її вартість  через податки. Крім цього в країні існує мережа 

приватно практикуючих лікарів. 

Система охорони здоров’я Канади має обґрунтовану законодавчу базу. Її 

формування  відбувалось в кілька етапів.  

На першому етапі (початок 40-х років ХХ ст.) законодавчо закріплено 

надання цільових субсидій для спеціальних програм охорони здоров’я та для 

будівництва лікарняних закладів. Така нормативно-правова база сприяла 

розвитку мережі лікарняних закладів у країні. 

На другому етапі (1957 р.) було прийнято закон про медичне страхування, 

який закріпив федерально-провінційний розподіл фінансових ресурсів на 

медичну допомогу. При цьому якісні показники надання медичної  допомоги 

визначались національними вимогами. 

На третьому етапі (1968-1979 рр.) було прийнято низку законодавчих 

документів, які формували канадську систему медичного страхування Медікер 

та встановлювали розподіл коштів на лікарняну та поза лікарняну медичну 

допомогу. В 1984 році в Канаді було прийнято закон про охорону здоров’я, який 

закріпив основні принципи Медікеру: 

-забезпечення сучасного рівня медичної допомоги в лікарнях; 

-забезпечення медичною допомогою всіх громадян та тих, хто має право 

на проживання  в країні незалежно від їх фінансового стану; 

-державне управління неприбутковими провінційними системами 

медичного страхування; 

-проведення взаєморозрахунків за медичні послуги, отриманих у лікарнях 

Канади. 

Література [22-24; 27; 33; 35; 37; 38] 
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Тема 3. Тенденції розвитку системи охорони здоров’я у країнах із 

системою медичної допомоги, що розвивається 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Російській Федерації: система обов’язкового медичного страхування, 

недоліки системи.  

2. Система охорони здоров’я у Болгарії: законодавча база, структура 

НФОМС, стан реформування галузі.  

Література [22, 43] 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Система охорони здоров’я у Польщі: види медичних закладів, оплата 

послуг медичних установ.  

2. Які позитивні та негативні чинники реорганізації системи охорони 

здоров’я в Польщі та Росії доцільно враховувати в нашій країні? 

3. Система охорони здоров’я в Естонії: право на одержання медичних 

послуг, проблеми у секторі охорони здоров’я.  

4. Система охорони здоров’я в Угорщині: постачальники медичних 

послуг, фінансування галузі.  

5. Система охорони здоров’я у Чеській Республіці: система надання 

медичної допомоги. 

Теми рефератів: 

1. Порівняльна характеристика систем охорони здоров’я країн Західної 

Європи. 

2. Порівняльна характеристика систем охорони здоров’я країн 

пострадянського простору. 

Література [22-24; 27; 33; 35; 37; 38] 

 

Тема 4. Світові тенденції організації фармацевтичної діяльності 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту):  

1. Поняття про Європейську фармакопею.  

2. Підтвердження відповідності умов виробництва вимогам сертифікації по 
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GMP (Good Manufacturing Practice або Належна виробнича практика). 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Організація фармацевтичної діяльності у Данії: організація роботи 

аптек, підготовка фармацевтичних кадрів.  

2. Організація фармацевтичної діяльності у Японії: функції аптек і 

фармацевтів.  

3. Організація фармацевтичної  діяльності  у  Великобританії.  

4. Організація фармацевтичної діяльності в Угорщині.  

5. Організація фармацевтичної діяльності в Естонії: реформування галузі.  

6. Регулювання фармацевтичної діяльності в країнах ЄС: законодавча 

база; регулювання фармацевтичного ринку, співробітництво з ВООЗ. Інші 

інструкції ВІжповідно   до   розпорядження   №49-р  від  16.11. "Про підготовку 

7.   Звіту  про  науково-методичну  діяльність  МАУП у 2018 році та 

Плану 

8.   проведення  наукових  заходів на наступний період" прошу всіх 

терміново - 

9.   до 26 листопада 

10.   подати  дані  результатів   наукової  роботи  впродовж року: вказати 

11.   публікації, монографії, конференції. 

12.   Теми доповідей конференції від 14.11 вказувати не потрібно.: 

вимоги FDA до продукції, яка продається у США, австралійський код GMP, 

японські стандарти.  

13. Нормативний контроль фармацевтичної промисловості. Поняття про 

фармаконагляд.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно підкреслити те, що впродовж останніх років Держлікслужбою 

реалізовано ряд заходів, що сформували надійну основу забезпечення наявності 

в Україні якісних лікарських засобів. Так,  

• у 2010 р. остаточно завершено розпочатий ще 2004 р. перехід вітчизняних 

фармацевтичних підприємств на гармонізовані з європейськими стандарти 
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Належної виробничої практики (Good Manufacturing Practice — GMP); 

• 2011 p. в Україні почала впроваджуватися Належна практика дистрибуції 

(Good Distribution Practice — GDP); 

• 2013 p. вимоги GMP стали обов'язковими для зарубіжних виробників: 

• запроваджено ліцензування імпорту (як інструмент підвищення 

відповідальності виробників та постачальників зарубіжних ліків); 

• стала обов'язковою вимога щодо GDP для дистриб'юторів: 

• розпочато впровадження Належної аптечної практики (Good Pharmacy 

Practice — GPP) тощо. 

З 2011 року Україна є країною-членом PIC/S, міжнародного інструменту 

взаємодії між країнами та компетентними органами в сфері контролю якості 

лікарських засобів (національними фармацевтичними інспекторатами), які 

спільно забезпечують активне та конструктивне співробітництво щодо 

дотримання вимог належної виробничої практики (GMP), шляхом інспектування 

та ліцензування виробництва. 

Додатково Держлікслужба — єдиний регуляторний орган з країн — членів 

СНД — приєдналася до Міжнародної системи співробітництва регуляторних 

органів у сфері обігу лікарських засобів (Pharmaceutical Inspection Cooperation 

Scheme — PIC/S), стояла у витоків запровадження кримінальної відповідальності 

за фальсифікацію ліків, ратифікації європейської Конвенції з протидії 

поширенню фальсифікованих лікарських засобів MEDICRIME тощо. 

Тобто, в останні роки в Україні створено сучасну й надійну державну 

систему контролю лікарських засобів, що гарантує якість ліків, які 

застосовуються в лікувальному процесі і придбаваються за кошти пацієнта або 

держави, незалежно від країни походження. 

З 2016 року в Україні набула чинності доповнена версія Керівництва 

«Лікарські засоби. Належна виробнича практика», що відповідає документу «The 

Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 4 EU Guidelines 

to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use» 

(«Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі. Том 4. 
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Правила ЄС з належної виробничої практики лікарських засобів для людини та 

застосування у ветеринарії»). 

Таким чином, Україна висуває високі вимоги до виробництва лікарських 

засобів, допущених до медичного застосування. Існує два шляхи підтвердження 

відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP: або шляхом 

визнання GMP сертифіката, виданого компетентним органом країни-члена 

PIC/S; або шляхом інспектування виробництва українським інспекторатом. 

 Визнання GMP сертифіката проводиться Держлікслужбою на підставі 

результатів експертизи документації, отримання Висновку і не вимагає 

інспектування виробничої дільниці. Визнання може бути застосовано тільки для 

тих виробників, які вже мають GMP сертифікат, виданий компетентним органом 

країни-члена PIC/S. Сертифікати, видані WHO або іншими органами чи 

організаціями, які не є членами PIC/S, не можуть бути об'єктом визнання.  

Процедура визнання не є безумовною, а вимагає підготовки та подання 

Заявки та пакету документації, проходження процедури експертизи, при 

необхідності – відповідей на зауваження, і отримання Висновку про визнання. 

Тривалість процедури визнання GMP сертифіката в середньому становить 30–45 

робочих днів. 

Видання сертифікатів відповідності вимогам GMP також проводиться 

Держлікслужбою, але спеціалізована оцінка документації та інспектування 

можуть бути передані третім уповноваженим організаціям. Подання Заявки на 

видання Сертифіката передбачає підготовку та подання пакету документів, 

підписання договору, узгодження програми та плану інспекції, оплату 

експертних робіт компетентного органу, проведення інспектування (зазвичай 

двома інспекторами), підготовку звіту, видання Сертифіката відповідності 

вимогам GMP, закриття САРА. Тривалість процедури підтвердження 

відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP шляхом 

видання сертифіката в середньому становить близько 3–5 місяців. Український 

GMP сертифікат видається терміном на 3 роки від дати проведення інспекції. 

Література [22- 24; 25; 27;28; 33; 35; 37; 45; 51] 
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Змістовий модуль 2. Організація охорони здоров’я населення України   

Тема 5. Міжнародні принципи організації охорони здоров’я населення 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Міжнародні принципи формування державної політики в галузі охорони 

здоров’я.  

2. На яких принципах побудовано позицію Всесвітньої Медичної Асамблеї 

щодо надання допомоги сільському населенню? Назвіть міжнародні принципи 

надання медичної допомоги сільському населенню. 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Загальні засади, проголошені Оттавською хартією.  

2. Загальні міжнародні принципи надання медичної допомоги: принцип 

доступності медичної допомоги; міжнародний кодекс медичної етики; 

принципи національних систем охорони здоров’я. 

3. Декларація про права пацієнта.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно відзначити те, що формуванню державної політики в галузі 

охорони здоров'я в Україні притаманні загальні закономірності, що є 

універсальними та загальновживаними в більшості країн світу. Програмним 

документом, яким керуються більшість країн світу при формуванні державної 

політики в галузі охорони здоров'я, є Європейський кодекс соціального 

забезпечення (Страсбург, 1962) та Хартія соціального забезпечення, прийнята X 

всесвітнім конгресом профспілок (Гавана, 1982). 

Основні засади формування державної політики та стратегій у галузі 

охорони здоров'я проголошені, на Першій міжнародній конференції з 

поліпшення здоров'я (Канада, 1986) й відомі під назвою Оттавської Хартії. Цим 

документом передбачається необхідність упровадження нової управлінської 

технології на основі міжсекторального підходу. 

Оттавська хартія уперше визначила базові соціальні умови, що впливають 

на стан здоров'я населення. Пріоритетного статусу набули суто політичні 
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аспекти, зокрема такі, як зменшення несправедливості й нерівності в охороні 

здоров'я тощо. Були запропоновані стратегії, які в процес забезпечення здоров'я 

населення включали підтримку громадських дій і організацій, інших галузей 

управління й уперше передбачали необхідність перетворення процесу 

управління охороною здоров'я на міжсекторальну діяльність [7]. 

Оттавська Хартія вперше поклала в основу здоров'я людини підтримання 

миру на 3емлі, а також забезпечення її їжею, житлом, здоровим довкіллям, 

освітою, стабільним доходом, соціальною справедливістю й рівністю в 

можливостях. Детермінанти здоров'я зумовлені суспільно й біологічно 

запрограмовані, а державна політика і дії щодо формування та збереження 

здоров'я населення визначилися як п'ять стратегій: 

- розробка та впровадження державної політики, яка могла б гарантувати 

внесок кожної сфери суспільного життя в забезпечення реальних умов для 

збереження, зміцнення та відновлення здоров'я; 

-  створення сприятливих умов навколишнього середовища (техногенних, 

соціальних, економічних, культурних та духовних), що дасть змогу адаптуватися 

до трансформаційних суспільних процесів, включаючи галузі нових технологій 

та організації безпеки праці (здорові робочі місця, чисті повітря, вода, продукти 

харчування тощо); 

-  активізація діяльності на рівні громади, щоб населення окремих 

адміністративних територій мало можливість визначати пріоритети, а органи 

місцевого самоврядування - розробляти та схвалювати адекватні рішення 

стосовно проблем здоров'я конкретної громади; 

-  розвиток індивідуальних навичок та вмінь, необхідних для підтримки 

здоров'я та самореалізації людини; 

-  переорієнтація системи охорони здоров'я на пріоритетне забезпечення 

запобігання захворюванням здорової людини та первинної медико-санітарної 

допомоги. 

Рішення Оттавської конференції були використані при розробці Програми 

Всесвітньої Організації Охорони 3доров'я (ВОО3) "3доров'я для всіх до 2000 
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року". В основу цієї програми покладено такі принципи: 

- справедливість є основним принципом стратегії "3доров'я для всіх". Усім 

людям мають бути забезпечені рівні можливості для повної реалізації потенціалу 

їх здоров'я; 

- запобігання захворюванням та зміцнення здоров'я є найважливішими 

стратегічними підходами, що забезпечують досягнення людьми такого стану 

здоров'я, який дає змогу повністю використовувати їх фізичні, психічні та 

соціальні можливості; 

- окремі люди, а також громади активно братимуть участь у визначенні 

пріоритетів, прийнятті та виконанні рішень, коли вони добре інформовані та 

мотивовані. Якомога більше складових суспільства мають співпрацювати в ім'я 

досягнення здоров'я для всіх; 

- міжгалузеві дії є необхідними для забезпечення здоров'я, захисту від 

факторів ризику довкілля, економічного та соціального оточення; 

- задоволення основних потреб суспільства здійснюється через гармонійну 

систему охорони здоров'я, побудовану на первинній медичній допомозі та 

адекватній практиці направлення хворих до лікарів-спеціалістів, які надають 

прийнятні, з урахуванням конкретних умов, якісні медичні послуги; 

- усе більше проблем у сфері охорони здоров'я виходять за межі 

національних кордонів. 

Міжнародними деклараціями ВМА та Соціальними хартіями проголошено 

основні принципи забезпечення ефективного здійснення права на охорону 

здоров'я, згідно з якими уряд самостійно або в співробітництві з громадськими 

чи приватними організаціями має вживати відповідних заходів з метою:  

усунення, в міру можливостей, причин слабкого здоров'я; забезпечення 

діяльності консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню 

здоров'я і підвищенню особистої відповідальності за стан здоров'я;  запобігання, 

в міру можливості, епідемічним, ендемічним та іншим захворюванням. 

Медична допомога у випадку хворобливого стану має охоплювати: 

допомогу лікаря загального профілю, в тому числі удома; допомогу лікарів-
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спеціалістів, яка надається в лікарнях стаціонарним і амбулаторним хворим, а 

також допомогу лікарів-спеціалістів, яка може надаватися поза межами лікарень; 

забезпечення основними лікарськими засобами, приписаними лікарями чи 

іншими кваліфікованими фахівцями; госпіталізацію у разі необхідності 

У випадку вагітності та пологів та їхніх наслідків медична допомога має 

включати: допомогу лікарів чи кваліфікованих акушерок під час вагітності, родів 

і в післяродовий період,  госпіталізацію у разі необхідності. 

Основні міжнародні акти та декларації з надання медичної допомоги умовно 

можна поділити на загальні та спеціальні. 

До загальних міжнародних документів відносяться: 

1. Заява про доступність медичної допомоги (40 ВМА, Вена. - 1988); 

2. Міжнародний кодекс медичної етики (3 ВМА, Лондон, 1949); 

3. Принципи надання медичної допомоги в будь-якій національній системі 

охорони здоров'я (27 ВМА, Мюнхен,1973 та 35 ВМА, Венеція, 1983). 

Спеціальні міжнародні акти та декларації присвячені одному або кільком 

питанням щодо принципів надання медичної допомоги: 

1. Права практикуючого лікаря. 

2. Права пацієнта. 

3. Використання психотропних засобів. 

4. Надання медичної допомоги у сільській місцевості [22]. 

Література [22-24; 27; 33; 35; 37; 38] 

 
Тема 6. Система охорони здоров’я в Україні 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Завдання та обов’язки, покладені на Національну службу здоров’я 

України (НСЗУ).  

2. Основні напрями удосконалення організації охорони здоров′я в Україні. 

3. Автономізація постачальників медичної допомоги.  

4. Приведення мережі закладів охорони здоров’я у відповідність з 

реальними потребами населення у медичних послугах.  



20 
 

5. Інтеграція приватного сектору до системи охорони здоров’я.  

6. Реорганізація мережі вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в 

межах госпітальних округів згідно з розробленими перспективними планами. 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Перелічіть основні міжнародні акти та декларації, які проголошують 

принципи надання медичної допомоги в будь-якій національній системі охорони 

здоров’я? 

2. Система охорони здоров’я України: національний рівень; регіональний 

рівень; субрегіональний рівень. 

3. На яких засадах побудовано систему охорони здоров’я України? 

4. Якими органами здійснюється державне управління закладами охорони 

здоров’я на різних ланках національної системи охорони здоров’я? 

5. В чому полягає основна стратегія реорганізації системи охорони 

здоров’я України? 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно почати з того, що незважаючи на те, що обсяг витрат на 

охорону здоров’я в Україні – пацієнтів і держави разом – відповідає середньому 

показнику в багатьох країнах Європи. Однак, на відміну від європейців, більше 

половини всього бюджету системи охорони здоров’я становлять внески 

пацієнтів, які ті роблять, витрачаючи власні кошти. видами поділяється на 

екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), 

паліативну, медичну реабілітацію. Кошти, що є в системі, використовують 

неефективно. 

Основні зміни, що передбачені реформою охорони здоров′я в Україні: 

• Впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги 

Держава бере на себе чіткі зобов’язання щодо фінансування медичних 

послуг. Бюджет починають розподіляти за медичними послугами, необхідними 

пацієнтам, на рівних для всіх громадян умовах. Пакет медичної допомоги, 

гарантований державою, визначатимуть виходячи з пріоритетів охорони 

здоров’я в Україні у обсязі можливостей державного фінансування. 
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Державний гарантований пакет медичної допомоги (програма медичних 

гарантій) включатиме доволі широкий спектр амбулаторної та стаціонарної 

медичної допомоги, а також лікарських засобів. Вартість відповідних послуг 

буде повністю «покрита» через систему державного солідарного медичного 

страхування. 

Послуги екстреної, первинної, вторинної, третинної та паліативної 

допомоги будуть фінансовані державою в межах програми медичних гарантій. 

Самостійно пацієнтам доведеться сплачувати за такі послуги, як неекстрена 

стоматологія, звернення до лікаря без направлення, естетичну медицину тощо. 

• Єдиний національний закупник медичних послуг 

Створено Національну службу здоров’я України (НСЗУ) – центральний 

орган виконавчої влади, який в інтересах пацієнта оплачуватиме надані медичні 

послуги (коштом Державного бюджету в межах програми медичних гарантій). 

Тобто послугу отримуватиме пацієнт, а платитиме медичному закладу за неї 

держава. Вартість послуг визначатиметься на основі єдиних національних 

базових тарифів та вимог до якості. 

• Запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом» 

Держава переходить від утримування мережі медичних закладів, які 

надають безоплатні послуги (як відомо, цей варіант у нас працював, і не надто 

добре), до стратегічної закупівлі послуг у цієї мережі. 

Держава більше не виділятиме грошей згідно з кошторисом на утримання 

того чи іншого закладу охорони здоров’я, державного чи комунального. 

Натомість медичні заклади мають перетворитися на автономні суб’єкти 

господарської діяльності, що отримуватимуть оплату за результатами своєї 

діяльності, тобто за фактично надану ними пацієнтам медичну допомогу. 

Окрім того, на перехідний період, протягом 2018–2019 років, паралельно 

існуватиме також можливість фінансування первинної медичної ланки через 

механізм медичної субвенції. До 2020 року всі заклади усіх рівнів надання 

медичної допомоги мають перейти на нову систему фінансування шляхом 

укладання договорів із НСЗУ. 
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• Автономізація постачальників медичної допомоги 

В межах зазначених договорів Національна служба здоров’я України 

(розпорядник бюджетних коштів) діятиме в інтересах пацієнтів (платників 

податків) як третя сторона-платник, а заклад охорони здоров’я або 

індивідуальний лікар приватної практики виступатимуть як постачальники 

послуг. 

• Запровадження системи e-Health 

Всю медичну документацію буде переведено в електронний вигляд. Це 

розвантажить лікарів, дозволить їм більш якісно та оперативно надавати медичні 

послуги пацієнтам та унеможливить ситуацію втрати медичних даних пацієнтів. 

Також це дозволить збирати дані щодо необхідних послуг в окремих районах, 

більш точно розраховувати тарифи та контролювати якість медичної допомоги. 

• Програма «Доступні ліки» 

У квітні 2017 року Уряд запустив програму «Доступні ліки». Пацієнти, які 

страждають на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну 

астму, можуть отримати препарати безкоштовно або з незначною доплатою. Для 

цього потрібно звернутися до лікаря за рецептом, а потім отримати препарати в 

аптеці, що долучилася до програми. 

Програма довела свою ефективність 2017 року, тому її бюджет зростатиме. 

• Прозора та ефективна закупівля ліків 

Уряд затвердив розпорядження, що дозволить невдовзі передати закупівлі 

лікарських засобів та медичних виробів від спеціалізованих міжнародних 

організацій до української національної закупівельної організації. 

Метою створення закупівельної організації є організація сучасної зручної 

системи, спрямованої на формування конкурентного середовища в Україні. Вона 

гарантуватиме проведення прозорих закупівель на національному та 

міжнародному рівнях, досягнення розумних цін, усунення корупційних ризиків, 

а відтак – забезпечить більше людей якісними та ефективними лікарськими 

засобами. Ця система дозволить уникнути махінацій при проведенні тендерів та 

усуне фармацевтичних лобістів від впливу на розподіл державних коштів. Таким 
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чином, за ту саму суму виділених державних коштів закуповуватимуть більшу 

кількість якісних ліків. 

• Створення нових можливостей для здійснення місцевою владою 

повноважень у сфері охорони здоров’я 

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування», до 

повноважень місцевого самоврядування належить управління закладами 

охорони здоров’я, організація їх матеріально-технічного та фінансового 

забезпечення, організація медичного обслуговування та харчування в 

комунальних оздоровчих закладах, забезпечення в межах наданих повноважень 

доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній території, 

а також розвиток усіх видів медичного обслуговування, зокрема – мережі 

закладів охорони здоров’я та сприяння підготовці й підвищенню кваліфікації 

спеціалістів. За новою моделлю фінансування системи охорони здоров’я, з 

національного рівня фінансуватиметься програма медичних гарантій, тоді як 

кошти місцевих бюджетів будуть спрямовані на забезпечення роботи системи, а 

також на запровадження місцевих програм. 

• Етапи впровадження реформи 

• Етап 1. Ухвалення законодавчих основ та консультації з громадськістю – 

2017 рік 

• Етап 2. Впровадження реформи – 2018-2019 рік 

На цьому етапі буде введено в дію державний гарантований пакет медичної 

допомоги на всіх рівнях. У галузі фінансування медицини здійснюватиметься 

поступовий перехід на договірні відносини між медичними закладами або 

лікарями-ФОПами та НСЗУ. Цей процес має завершитися до 2020 року 

[https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya]. 

Література [1, 10, 22-24; 27; 33; 35; 37; 38; 55] 

 

Тема 7. Менеджмент у фармацевтичній галузі 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Державне регулювання виробництва та реалізації лікарських засобів.  
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2. Органи державного управління у сфері створення, виробництва та 

контролю якості й реалізації лікарських засобів.  

3. Функції та завдання Державної служби лікарських засобів та виробів 

медичного призначення.  

4. Функції та завдання Державної інспекції з контролю якості лікарських 

засобів МОЗ України.  

5. Функції та завдання територіальних державних інспекцій.  

6. Державна реєстрація лікарських засобів 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Теоретичні аспекти ефективного управління на фармацевтичних 

підприємствах, фірмах, аптеках. Управління постачанням.  

2. Методологічні підходи до оптимізації вибору постачальників в умовах 

фармацевтичного виробництва.  

3. Сучасний стан організації збуту лікарських засобів.  

4. Урахування міжнародних правил  GMP і  стандартів ISO  

5. Визначення поняття-логістика в фармації. Функціонування логістичної 

системи управління ресурсами у фармацевтичних закладах. 

6. Аналіз сучасного стану процесу складування. Контроль якості 

постачання та складування.  

7.  Управління товарними запасами в аптеках та фармацевтичних фірмах.  

8. Оптимізаційні моделі управління запасами на промислових 

фармацевтичних підприємствах.  

9. Управління на фармпідприємствах та фірмах. Комплексний 

(таксономічний) підхід до оцінки ефективності управління ресурсами 

фармацевтичних підприємств та  фірм.  

10. Трудові ресурси в аптеках, управління ними.  

Література [3; 4; 6; 14; 21; 22; 24; 25;2 7; 33; 35; 37] 

 
Змістовий модуль 3.  Менеджмент закладів охорони здоров’я  

Тема 8. Заклади охорони здоров’я як об’єкт управління  
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Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1.  Роль амбулаторно-поліклінічних закладів в системі охорони здоров’я. 

амбулаторно-поліклінічною службою міста. 

2. Організація роботи дитячої поліклініки (дільничний принцип, 

профілактична робота в дитячих колективах, диспансеризація дітей). 

3. Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги 

працюючим та непрацюючим жінкам. Показники діяльності жіночих 

консультацій. 

4. Амбулаторно-поліклінічні заклади відомств, підприємств, установ, 

навчальних закладів. 

5. Організація роботи станції швидкої допомоги та відділень невідкладної 

допомоги.  

6. Організація та управління індивідуальним, сімейним, приватним, 

малим, державним, спільним, орендним підприємствами. Переваги та недоліки 

підприємств різних форм власності. 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Структура і управління організаціями, що надають первинну медико-

санітарну допомогу.   

2. Основні структурні підрозділи поліклініки та координація їх роботи.  

3. Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини. 

4.  Організація вторинної медичної допомоги в міській лікарні. 

5. Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, 

кафедральних клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Лікувально-
профілактична допомога – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання 
захворюванням, ранню діагностику, медичну допомогу особам з гострими та 
хронічними захворюваннями, на реабілітацію хворих та інвалідів з метою 
продовження їх активного довголіття. 

До видів лікувально-профілактичної допомоги відносяться амбулаторно-
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поліклінічна, швидка, стаціонарна та санаторно-курортна (рис. 8.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1. Види лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню 

та заклади, що її надають 
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Стаціонарна допомога надається хворим, які потребують постійного 
медичного нагляду, застосування складних методів обстеження та інтенсивного 
лікування, а також оперативних втручань, що не можуть бути виконані в 
амбулаторних умовах. 

Особливості організації роботи цих закладів пов’язані в першу чергу з 

виконуваними ними функціями.   

 

Тема 9. Особливості управління організаціями, що надають первинну 

медико-санітарну допомогу 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Первинна медико-санітарна допомога. Суть та роль амбулаторно-

поліклінічних закладів у системі охорони здоров’я.  

2. Особливості надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

сімейної медицини. Перехід від дільничного принципу обслуговування до сімейної 

медицини в Україні.  

3. Структура, штати, управління, функції, завдання поліклініки.  

4. Організація первинної акушерсько-гінекологічної допомоги працюючим 

та непрацюючим жінкам. Показники діяльності жіночих консультацій. 

5. Організація роботи станції екстреної (швидкої) медичної допомоги. 

Структура, управління, функції. Організація роботи бригад екстреної (швидкої) 

допомоги. 

6. Відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги лікарні для 

дорослих та для дітей. 

7. Методики розрахунку та аналізу показників первинної медико-санітарної  

допомоги. 

8. Первинна медико-санітарна допомога у сільській місцевості. Сільська 

лікарська медамбулаторія. 

9. Управління поліклінікою. Управління відділенням профілактики. 

10. Організація роботи відділення реабілітації, денного стаціонару, 

діагностичного відділення, жіночої консультації поліклініки. 
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11. Організація роботи педіатричної служби. 

12. Організація та управління стоматологічними закладами. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно підкреслити те, що медична допомога за видами поділяється 

на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну 

(високоспеціалізовану), паліативну, медичну реабілітацію. 

Екстрена медична допомога - медична допомога, яка полягає у здійсненні 

медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, 

діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження 

життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого 

стану на її здоров'я (ст.35 [1]). 

Первинна медична допомога - це медична допомога, що передбачає надання 

консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, 

здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних 

показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання 

йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу 

фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги (cт.35-1). 

Первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики - сімейні 

лікарі, лікарі інших спеціальностей, визначених центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я, та інші медичні працівники, які працюють під їх 

керівництвом. 

Робота в малих групах. 

Варіант 1. Написати  аналітичний реферат із однієї з ключових проблем 

теми. Ключові проблеми теми: 

1. Суть амбулаторно-поліклінічної допомоги. 
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2. Фельдшерсько-акушерський пункт. 

3. Сільська лікарська медамбулаторія. 

4. Первинна медико-санітарна допомога у сільській місцевості. 

5. Оцінка діяльності фельдшерсько-акушерського пункту. 

6. Мед амбулаторія ( штати, управління, функції ). 

7. Координація амбулаторно-поліклінічної допомоги.  

8. Управління поліклінікою.  

9. Медико-санітарна частина промислових підприємств (структура, штати, 

управління, функції ).  

10. Диспансеризація працівників промислових підприємств. 

11. Типи диспансерів. Структура. Управління.  

12. Жіноча консультація. Структура. Управління.  

13. Педіатрична служба у містах / сільській місцевості. 

14. Управління стоматологічними закладами. 

15. Організація амбулаторної гінекологічної допомоги. 

 

Тема реферату та його план узгоджуються з викладачем на 

індивідуальній консультації. Реферат має включати такі  обов’язкові розділи:  

• вступ;  

• актуальність проблеми; 

• аналіз; 

• рекомендації та прогноз; 

• список використаної літератури. 

 

Варіант 2. Написати доповідь із однієї з ключових проблем теми. Ключові 

проблеми теми: 

1. Оцінка діяльності фельдшерсько-акушерського пункту. 

2. Оцінка діяльності медамбулаторії ( штати, управління, функції ). 

3. Координація амбулаторно-поліклінічної допомоги.  

4. Розрахунок показників діяльності поліклініки. 
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5. Розрахунок показників діяльності жіночої консультації. 

6. Розрахунок показників діяльності наркологічного диспансеру. 

7. Розрахунок показників діяльності діяльності амбулаторій, що надають 

медичну допомогу дітям 

8. Технологія аналізу процесу управління стоматологічними закладами. 

9. Технологія аналізу діяльності поліклінічних закладів.  

10. Методики розрахунку та аналізу показників первинної медико-санітарної  

допомоги 

 

Тема доповіді та її структура узгоджуються з викладачем на індивідуальній 

консультації. Доповідь має включати такі  обов’язкові розділи:  

• вступ;  

• актуальність проблеми; 

• аналіз; 

• рекомендації та прогноз; 

• іллюстрації ( звикористанням комп’ютерних програм). 

Література [1; 2; 10, 11; 16-20;  22; 27; 33; 37; 45] 

 

Тема 10. Особливості управління організаціями, що надають вторинну 

та третинну медичну допомогу 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Організація вторинної медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях 

та лікарнях (офтальмологічні, кардіологічні, туберкульозні, інфекційні т.інші );  

2. Організація медичної допомоги в диспансерах, типи диспансерів, 

організація роботи, управління, завдання. 

3. Зв’язок закладів, які надають третинну медичну допомогу з первинною 

ланкою системи охорони здоров’я. 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Вторинна і третинна медична допомога.  

2. Організація вторинної медичної допомоги  в міській лікарні: 
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терапевтичне, хірургічне, неврологічне, травматологічне, дитяче, пологове, 

гінекологічне (штати, управління, функції, задачі, показники діяльності 

відділення). 

3. Роль міських лікарень, консультативних поліклінік, диспансерів, 

кафедральних клінік, НДІ та вузькоспеціалізованих медичних центрів в наданні 

вторинної та третинної медико-санітарної допомоги.  

4. Основні види третинної медичної допомоги.  

5. Організація третинної медичної допомоги в клініках НДІ, кафедральних 

клініках та вузькоспеціалізованих медичних центрах.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно визначити, що вторинна (спеціалізована) медична допомога - 

медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах 

лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних 

лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання 

консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та 

пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для 

надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (cт.35-2). 

Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують 

заклади охорони здоров'я: 

в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, 

лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, 

спеціалізовані медичні центри; 

в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, 

центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні 

центри). 

Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається відповідно до 

медичних показань за направленням лікуючого лікаря з надання первинної 

медичної допомоги або лікуючого лікаря закладу охорони здоров'я, що 
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забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) чи третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги. 

Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до 

медичних показань надається безоплатно закладами охорони здоров'я, з якими 

укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які 

звернулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із 

хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку в цьому 

закладі охорони здоров'я. Вторинна медична допомога відповідно до медичних 

показань надається безоплатно пацієнтам, які перебувають у невідкладному 

стані. 

З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної 

(спеціалізованої) медичної допомоги та ефективного використання ресурсів 

системи охорони здоров'я в Україні створюються госпітальні округи. Порядок 

створення госпітальних округів встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - медична допомога, що 

надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в 

екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, 

лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних 

станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного 

обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої 

складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації (cт.35-3). 

Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги 

здійснюється високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними 

закладами охорони здоров'я. 

На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам 

надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на 

полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання 

психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей (cт.35-4). 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF#n14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2016-%D0%BF#n14
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Медична реабілітація - вид медичної допомоги, що надається пацієнтам в 

амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших 

заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій 

організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей 

організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної 

життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання (cт.35-5). 

Формування матеріально-технічної бази здійснюється з урахуванням 

примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного 

призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) 

лікарень [ 32]. 

                                                      Література:[ 22-24; 26, 33; 36-38, 46 ]. 

 

Тема 11. Особливості управління закладами охорони здоров’я в 

сільській місцевості 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Організація роботи і функції районної лікарні. 

2. Основні управлінські функції головного лікаря сільської районної лікарні.  

3. Основні управлінські функції завідуючого терапевтичним відділенням 

сільської районної лікарні.  

4. Основні управлінські функції головної медичної сестри районної лікарні.  

5. Основні фактори, які впливають на реалізацію управлінського рішення 

головного лікаря району.   

6. Роль планування у діяльності менеджера районної лікарні. 

7. Педіатрична служба у сільській місцевості. 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Етапність надання медичної допомоги сільському населенню. 

2. Структура та управління закладами охорони здоров’я у сільській 

місцевості.   

3. Координація медико-санітарної допомоги на рівні сільського району.  
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4. Показники, що характеризують кінцеві результати  первинної медико-

санітарної допомоги  у  сільських районах. 

5. Вторинна та третинна медична допомога (районні, міжрайонні, обласні 

медичні заклади, кафедральні клініки, НДІ, спеціалізовані медичні центри).  

6. Структура сільського районного медичного об’єднання, управління, 

організація роботи клінічних та допоміжних підрозділів.  

7. Роль клінічних відділень районної лікарні (терапевтичного, 

хірургічного, неврологічного та інших) в наданні вторинної медичної допомоги 

жителям району.  

8. Роль обласної консультативної поліклініки та лікарні в забезпеченні 

жителів області вторинною та третинною медичною допомогою.  

                                                       Література:[ 22, 29, 37; 44; 46; 47 ]. 

 

Змістовий модуль 4. Функціональний менеджмент закладів охорони 

здоров’я  

Тема 12. Управління технологічними процесами при наданні медичної 

допомоги. Стандартизація 

Дати відповіді на питання для обговорення на семінарських заняттях: 

1. Технології, які використовуються при наданні медичної допомоги. 

2. Стандартизація медичної допомоги. Класифікація стандартів.  

3.  Порядок розробки стандартів надання медичної допомоги.  

4. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у закладах 

охорони здоров’я 

5. Клінічний протокол: завдання, сутність. Поняття про клінічну 

рекомендацію та формуляр. Регіональні клініко - економічні стандарти медичної 

допомоги. 

6. Державне регулювання виробництва лікарських засобів. Державне 

регулювання реалізації лікарських засобів. 
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Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При розкритті 

питань необхідно підкреслити те, що Галузевими стандартами у сфері охорони 

здоров'я є: 

стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил 

і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги 

відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку 

медичної науки і практики; 

клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до 

діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання 

медичної допомоги та їх послідовність; 

табель матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає 

мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для 

оснащення конкретного типу закладу охорони здоров'я, його підрозділу, а також 

для забезпечення діяльності фізичних осіб - підприємців, що провадять 

господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю 

(спеціальностями); 

лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, 

що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, 

використання яких є економічно прийнятним. 

Галузевими стандартами у сфері охорони здоров'я є також інші норми, 

правила та нормативи, передбачені законами, які регулюють діяльність у сфері 

охорони здоров'я. 

                                                                    Література:[22- 24,29,46 ]. 

 

Тема 13. Контроль у системі менеджменту закладів охорони здоров’я 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Методи документального і фактичного контролю та заходи щодо 

підвищення його ефективності. 

2. Стандартизація медичної допомоги.  

3. Моніторинг за дотриманням державних соціальних нормативів у 
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закладах охорони здоров’я.  

4. Основні характеристики якості медичної допомоги. Показники, що 

характеризують об’єм діяльності та використання ресурсів у загальній лікарській 

практиці.  

5. Санітарно-епідеміологічний контроль. 

6.  Контроль стану трудової та виконавської дисципліни.  

7. Рекомендації щодо здійснення ефективного контролю. 

Література [46] 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Поняття контролю та його місце в системі управління.   

2. Типи контролю. 

3. Етапи процесу контролю. 

4. Контроль ефективності та якості надання медичних послуг. 

5. Загальна характеристика методик визначення показників якості 

лікування.  

6. Сутність загальної оцінки якості медичної допомоги.  Ступені 

контролю якості медичної допомоги.  

7. Окремі методики оцінки якості медичної допомоги.  

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 

розкритті питань необхідно виділити те, що контроль – це вид управлінської 

діяльності щодо оцінки рівня виконання завдань і досягнення цілей, виявлення 

відхилень, збоїв, недоліків та причин їх виникнення з метою уникнення нагро-

мадження й повторення помилок, мінімізації втрат, подолання складних 

організаційних проблем тощо. Мета контролю полягає в максимальному 

забезпеченні фактичних результатів очікуваним. Переважно сфери контролю 

визначають за основними видами ресурсів, які використовує фірма, – матеріаль-

ними, людськими, фінансовими, інформаційними. 

Процес контролю здійснюється в кілька етапів: 

1. Встановлення стандартів і критеріїв. Стандарт вказує на те, яким має 

бути кінцевий результат, щоб досягти поставлених цілей. 
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2. Вимірювання досягнутих результатів і зіставлення їх зі стандартами. 

Цей етап контролю передбачає: визначення масштабу відхилень; вимірювання 

результатів; передавання інформації про отримані результати; оцінювання 

досягнутих результатів. 

3. Прийняття рішень про коригування дій. Від правильності дій на цьому 

етапі залежить ефективність функціонування організації. З огляду на це 

менеджер може обрати три лінії поведінки: 

а) не втручатись у перебіг процесу (коли фактичні результати 

відповідають установленим стандартам); 

б) коригувати дії, знайшовши причини, через які стандартів не досягнуто. 

Існує два види коригую чого впливу — ліквідація причин відхилення (якщо вони 

можуть бути усунуті силами фірми) або ж пошуки кращих способів 

пристосування до нових зовнішніх умов; 

в) переглянути стандарти, цілі, якщо вони нереальні.  

                                                                            Література:[24, 28, 48]. 

 

Тема 14. Менеджмент якості  в медицині і фармації 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1.Ступені контролю якості медичної допомоги. Позавідомчий контроль 

оцінки якості медичної допомоги. Внутрішній (відомчий) контроль; експертна 

оцінка якості медичної допомоги. 

2.Методика визначення інтегрального коефіцієнта інтенсивності. 

Інтерпретація значень показників рівня медичної допомоги.  

3. Методологічні підходи до відбору показників, які доцільно 

застосовувати для оцінки якості медичних послуг.  

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Дайте характеристику методик визначення показників якості лікування.  

2. Визначте складові та основні характеристики якості медичної допомоги.  

3. Методика визначення рівня якості лікування.  

4. Складові частини моделі кінцевих результатів. Відбір показників для 
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оцінки ефективності та недоліків у діяльності закладів охорони здоров’я.  

5. Методика визначення коефіцієнта досягнення результату.  

6. Контроль якості фармацевтичних препаратів, засобів.  

7. Акредитація лікувально-профілактичних закладів як засіб державного 

контролю якості надання медико-санітарної допомоги. 

 

Аналітичне завдання 

Завдання 1. Вам доручено скласти Статут лікувально-профілактичного 

закладу в якому Ви працюєте (проходили виробничу практику), користуючись 

Положенням про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, що 

затверджений наказом Міністерства Охорони здоров'я України від 29.07.2016  № 

801 
 

Завдання 2. Дослідити сучасний рівень надання медичної допомоги 

лікувально-профілактичного закладу в якому Ви працюєте (проходили 

виробничу практику), та оцінити його відповідність державним стандартам 

акредитації закладів охорони здоров’я  та надати пропозиції щодо вдосконалення 

організації системи забезпечення та підтримки якості медичної допомоги на 

основі результатів проведення процедури акредитації. Експертна оцінка 

лікувально–профілактичної допомоги проводиться відповідно стандартів 

акредитаційної оцінки. 

Акредитація (від лат. accredo — довіряю) — це оцінка діяльності 

лікувально-профілактичного закладу згідно з вимогами стандартів, які 

характеризують структуру, процес та кінцеві результати роботи установи. 

Акредитація є також і офіційним визнанням статусу закладу на наявність у 

ньому умов для надання певного виду лікувально-профілактичної допомоги, 

відповідних умов і послуг на рівні, що дозволяє присвоїти певну категорію 

надійності у виконанні стандартів, відповідності встановленим критеріям і 

гарантії високої якості медичної допомоги. У майбутньому це суттєва підстава 

для укладання контрактів зі страховою компанією. Акредитацію проводять в 
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інтересах ЛПЗ після великої підготовчої роботи, бо наявність сертифікату 

чинить вплив на престиж, конкурентноздатність і фінансову стабільність. 

Наявність акредитаційного сертифікату визначає професійний рівень ЛПЗ і 

свідчить про його громадське визнання. 

Система акредитації полягає в тому, що пропонується перелік стандартів 

структури, діяльності, організації та якості, яким повинен відповідати ЛПЗ, що 

претендує на статус акредитованого і на практиці гарантує високий рівень своєї 

діяльності. 

В основі даних стандартів акредитації закладені ті комплексні показники, 

які, на думку спеціалістів, можуть відобразити якість та ефективність 

функціонування ЛПЗ як "єдиного механізму". 

Комплекс стандартів акредитації ЛПЗ містить широкий набір сучасних 

професійних досягнень та критеріїв, що належать до всіх сфер діяльності 

закладів. Очікується, що стандарти будуть достатньо гнучкими при використанні 

у великих і малих ЛПЗ державної та недержавної форм власності. 

Стандарти у всіх розділах достатньо адаптовані для різних типів ЛПЗ 

країни, згруповані за схемою служб та направленістю дії, включаючи структуру 

закладу, управління, організацію роботи, адміністрацію, кадри, економічні та 

фінансові аспекти діяльності, метрологічне забезпечення, санітарно-

епідеміологічне благополуччя і т.д., що є необхідним для отримання узагаль-

неної цілісної картини функціонування закладу. 

Основна ідея, закладена в систему акредитації, — це те, що керівництво і 

працівники ЛПЗ бажають надавати лікувально-профілактичну допомогу 

найвищої якості, але їм необхідні рекомендації, як досягнути цього в умовах 

обмежених ресурсів і можливостей їх використання. 

Головним завданням підвищення якості лікувально-профілактичної 

допомоги є зниження рівнів смертності, інвалідності та захворюваності 

населення, а також максимальне відновлення здоров'я і працездатності людей. 

Якість надання лікувально-профілактичної допомоги може не досягати 

ідеального рівня, але повинна бути найвищою в тих умовах, в яких знаходиться 
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ЛПЗ. 

Акредитація обов'язкова для всіх лікувально-профілактичних закладів 

незалежно від відомчого підпорядкування та форми власності, її проводять один 

раз на три роки. Акредитація ЛПЗ здійснюється спеціальними акредитаційними 

комісіями за схемою, наведеною на рис. 14.1.   

 
Рис 14.1. Схема акредитації ЛПЗ спеціальними акредитаційними комісіями 

Однією з основ акредитаційної експертизи є оцінка відповідності ЛПЗ 

певному виду лікувально-профілактичної допомоги, яка в ньому надається 

(первинна, вторинна, третинна). Згідно з видом лікувально-профілактичної 

допомоги, ЛПЗ інтегровані у три основні групи (ЛПЗ, які надають первинну, 
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вторинну та третинну допомогу). 

Акредитацію проводять на основі відповідності закладу певним групам 

стандартів, які описують один із трьох видів лікувально-профілактичної 

допомоги. Окремо виділено групу стандартів для оцінки санаторно-курортних 

закладів. 

Діяльність закладу, згідно із стандартами акредитації, оцінюють шляхом 

присвоєння балів по кожному пункту чи підпункту стандарту. 

З іншого боку, стандарти містять широкий набір сучасних професійних 

критеріїв, які належать до всіх сфер діяльності закладу і мають допомагати 

закладам у підготовці й проведенні акредитації. Як правило, коментарі та 

рекомендації, які надаються експертами у звіті, є суттєвою основою для 

поліпшення роботи. 

Таким чином, стандарти акредитації містять рекомендації для працівників 

закладу. Метою стандартів є опис моделей діяльності керівників та персоналу за 

принципом "як це зробити", показників успіху та індикаторів можливих 

неприємностей. 

Стандарти розроблено на основі аналізу існуючої нормативної бази системи 

охорони здоров'я України, досвіду провідних спеціалістів галузі, а також 

результатів експерименту з акредитації в різних лікувально-профілактичних 

закладах України. 

Процес акредитації полягає у визначенні стандартів, їх оцінці, аналізі та 

присвоєнні закладу відповідної акредитаційної категорії (рис. 14.2). 

 
Рис. 14.2. Схема процесу акредитації ЛПЗ 
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Акредитаційні стандарти зведено в кілька основних окремих груп, кожна з 

яких складається з кількох десятків детальних стандартів. Тут наведемо розподіл 

стандартів акредитації згідно з видами лікувально-профілактичної допомоги для 

багатопрофільних лікувально-профілактичних закладів: 

1.  Загальні стандарти: 

1.1.  Управління закладом. 

1.2.  Кадри. 

1.3.  Організація роботи закладу.                 

1.4.  Управління службою (структурним підрозділом). 

1.5.  Права й обов'язки пацієнтів. 

1.6.  Економіка і фінанси. 

1.7.  Медико-інформаційна та аналітична служби. 

1.8.  Метрологічне забезпечення. 

1.9.  Санітарно-епідемічне благополуччя. 

1.10.  Стандарти споруди лікувально-профілактичного закладу. 

2.  Якість лікувально-профілактичної допомоги. 

3.  Медична допомога: 

3.1. Загальні положення про лікаря. 

3.2.  Первинна медико-санітарна допомога. 

3.3.  Служба швидкої та невідкладної медичної допомоги. 

3.4.  Амбулаторно-поліклінічна служба. 

3.5.  Стаціонарна допомога: 

3.5.1.  Загальні положення. 

3.5.2.  Хірургія, анестезіологія та інтенсивна терапія (реанімація). 

3.5.3.  Служба материнства та дитинства. 

3.5.4.  Реабілітація. 

3.6.  Параклінічні служби. 

3.7.  Використання ліків. 

3.8.  Спеціалізовані служби: 

3.8.1.  Служба крові. 



43 
 

3.8.2.  Патологоанатомічна служба. 

3.8.3.  Санаторно-курортна служба. 

Оскільки різні види лікувально-профілактичної допомоги з врахуванням її 

специфіки вимагають різної структурно-функціональної організації ЛПЗ, у 

стандартах, окрім оцінки ступеня відповідності, передбачена оцінка 

відповідності виду лікувально-профілактичної допомоги (первинна, вторинна, 

третинна). Кожен стандарт оцінюють за бальною шкалою: 

•    невідповідність — 0 балів,  

•    мінімальна відповідність — 1 бал, 

•    часткова відповідність — 2 бали,  

•    повна відповідність — 3 бали. 

За сумою набраних балів проводять градацію на категорії акредитації: 

вища категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить 92 % і більше від 

максимально можливої; 

1-а категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить не менше 81 % від 

максимально можливої; 

2-а категорія — сума набраних ЛПЗ балів становить не менше 75 % від 

максимально можливої. 

Якщо лікувально-профілактичний заклад у процесі акредитації набрав суму 

балів менше 75 % від максимально можливої, акредитаційний сертифікат не 

видають, а акредитаційна комісія надає пропозиції відповідним органам охорони 

здоров'я, які приймають рішення щодо подальшої діяльності такого закладу на 

основі наказу МОЗ України № 287 від 29 вересня 1997 р. "Про акредитацію 

закладів охорони здоров'я". 

Перелік  обов'язкових документів, що додаються до заяви на проведення 

державної акредитації закладу охорони здоров'я: 

1. Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена у 

нотаріальному порядку. 

2. Копія ордера або угоди на оренду приміщень, інші документи на право 

користування, в тому числі обладнанням, яке необхідне для надання лікувально-



44 
 

профілактичної допомоги. 

3. Відомості про чисельність працюючих у закладі спеціалістів та їх 

кваліфікаційна характеристика. 

4. Затверджена структура закладу охорони здоров'я. 

5. Висновок державного санітарно-епідеміологічного нагляду про 

епідемічний стан закладу. 

6. Висновок державного протипожежного нагляду про стан пожежної 

безпеки в закладі. 

7. Висновок спеціалістів про стан техніки безпеки та експлуатації споруд у 

закладі. 

8. Звіт закладу про участь у виконанні територіальних медичних програм. 

9. Звіт закладу про лікувальну роботу, проведену за останні три роки, а у 

разі першої акредитації - за останні два роки. 

10. Аналіз діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її 

оцінки. 

11. Звіт закладу про наукову та педагогічну діяльність закладу (за умови її 

наявності). 

12. Копії раніше виданих акредитаційних сертифікатів, якщо такі 

видавалися. 

Таким чином, акредитація — найважливіший важіль в управлінні якістю 

медико-санітарної допомоги. Саме завдяки їм вдається утримувати державний 

контроль над ефективністю системи охорони здоров'я в Україні, а відповідно, і 

вносити корективи в плани діяльності та розвитку даної сфери. 

Порядок державної акредитації закладу охорони здоров'я регламентований 

постановою Кабінету Міністрів № 765 від 15 липня 1997 р. 

Конкретні критерії акредитації медичного закладу визначаються Наказом 

МОЗ України «Про затвердження критеріїв (умов) державної акредитації 

лікувально-профілактичних закладів» за № 20 від 20.01.2001 р.  

                                                                 Література:[22, 28, 33, 37; 48]. 
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Тема 15. Управління персоналом закладу охорони здоров’я 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Організація та оплата праці працівників закладів охорони здоров’я.  

2. Оплата праці працівників закладів охорони здоров’я.  

3. Визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я. 

4. Оплата праці за тарифними ставками та окладами працівників аптечних 

закладів. Підвищення посадових окладів. 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Основні елементи управління персоналом в галузі охорони здоров’я.  

2. Основні проблеми кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я  

3. Система підготовки медичних кадрів в Україні. Підготовка управлінських 

кадрів для галузі охорони здоров’я.  

4. Додипломна та післядипломна освіта молодших спеціалістів з медичною 

освітою.  

5. Додипломна і післядипломна підготовка лікарів.  

6. Атестація медичних кадрів в Україні. Атестація лікарів на присвоєння 

кваліфікаційних категорій.  

7. Система кваліфікаційних вимог до управлінського та медичного  

персоналу  лікувально-профілактичних  закладів. 

8. Які види доплат та надбавок встановлені для працівників закладів 

охорони здоров’я? 

9. Тенденції фармацевтичної освіти в різних країнах світу.  

10. Підготовка фармацевтичних кадрів в Україні. Система кваліфікаційних 

вимог до фармацевтичних кадрів. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. При 

розкритті питань необхідно виділити те, що існують наступні основні проблеми 

кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я: 

1) Дефіцит кадрів охорони здоров'я, складність структури кадрових 

ресурсів та проблеми статистичного обліку медичних кадрів. Існуюча 

статистична база медичних кадрів не в повній мірі враховує складну кадрову 
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структуру галузі. Відповідно, неповна (або викривлена) статистична інформація, 

щодо кадрового забезпечення галузі, призводить до неефективного планування 

підготовки та перепідготовки медичних кадрів. 

2) Нерівномірність у розподілі медичних кадрів, географічний дисбаланс. 

Його вплив проявляється найбільш відчутно в країнах з низьким рівнем доходів. 

3) Зростання мобільності (незапланована міграція). На сьогодні, як 

вказують міжнародні експерти, всі країни світу є частиною загального ринку 

праці, однією із характеристик якого є збільшення внутрішньої і міжнародної 

професійної мобільності працівників сфери охорони здоров’я. 

4) Умови праці, відсутність мотивації. Ефективність роботи системи 

охорони здоров’я в першу чергу залежить від продуктивності праці, рівня 

підготовки її працівників, раціонального використання кадрів і їхньої мотивації 

до роботи, заходів щодо створення сприятливого робочого середовища. 

5) Обмежені можливості в регулюванні та управлінні та слабка 

інформаційна база з кадрів. Однією із визначальних проблем є відсутність або 

неналежний рівень систем моніторингу складових вищезазначених проблем, що 

вкрай необхідно для розробки кадрової політики, планування, проведення 

програм та звітності. 

За даними офіційної статистики, загальна чисельність лікарів (без зубних 

лікарів) в Україні (усі форми відомчого підпорядкування та власності) у 2011 

році становила 224,1 тис.31 (у 2010 році − 224,9 тис.). Медичну допомогу 

населенню України надають заклади охорони здоров’я, підпорядковані МОЗ 

України, Мінінфраструктури України, АМН України, а також заклади охорони 

здоров’я приватної власності тощо. 

Основну частку загальної кількості лікарів сфери охорони здоров’я 

України складають лікарі системи МОЗ − понад 87 % лікарського кадрового 

потенціалу. Тому аналіз структурного складу кадрового забезпечення 

вітчизняної сфери охорони здоров’я проведено по кадровому складу системи 

МОЗ України. Тим більше, що з офіційною статистикою кадрового забезпечення 

сфери охорони здоров’я в Україні в цілому є певні складності − цілісної картини 
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просто не існує. 

Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні має певні 

проблеми, а саме: 

– скорочення чисельності медичних працівників (як лікарів, так і 

працівників середньої ланки); 

– неукомплектованість посад як лікарів, так і СМП. Відсоток 

укомплектованості лікарями становив 80,6 %, при цьому відсоток 

укомплектованості лікарями обласних лікарень – 85,1 %, міських – 77,8 %, 

центральних районних лікарень – 76,2 %, дільничних – 71,3 %, селищних 

лікарських амбулаторій – 69,2 %. Укомплектованість лікарськими кадрами не 

перевищує 75 % в 13 регіонах країни. При цьому, найнижчий відсоток 

укомплектованості спостерігається в Кіровоградській (67,6 %), в Херсонській 

(70,3 %), в Миколаївській (71,1 %), Сумській (72,3%), Чернігівській (72,5 %) 

областях та м. Севастополі (70,1 %); 

- зниження якості кадрів, які приходять у систему охорони здоров’я. Про 

низький рівень підготовки кадрів свідчить і той факт, що визнавати дипломи 

українських медичних вузів відмовляються навіть такі країни як Іран і 

Саудівська Аравія, не кажучи вже про європейські країни [41]; 

- низький рівень клінічно-практичної підготовки молодих спеціалістів, про 

що вказують і фахівці, і управлінці охорони здоров’я, і пересічні громадяни. 

Література [5-7; 13; ;22; 27; 33; 35; 37] 

 

Тема 16. Фінансовий менеджмент закладів охорони здоров’я та 

медичного страхування 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання: 

1. Методи фінансового планування в закладах охорони здоров’я: 

нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий метод планування 

фінансових показників, метод оптимізації планових рішень.  

2. Капітальне фінансове планування медичного закладу.  

3. Оплата на одного мешканця: типи оплати, фінансування на одного 
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мешканця на регіональному рівні. 

4. Оплата за випадок лікування та доповнюючі методи оплати 

амбулаторної допомоги.  

Література [14, 35, 30] 

Дати відповіді на питання: 

1. Визначте сутність, об’єкт фінансового менеджменту.  

2. Поясніть в чому полягають відмінності в процесі організація 

управління фінансами в установах системи охорони здоров’я різних 

організаційно-правових форм.  

3. Обґрунтуйте важливість управління витратами в охороні здоров’я.   

4. Сутність та порядок складання кошторису лікувально-профілактичного 

закладу (ЛПЗ).  

5. Етапи фінансового планування лікувально-профілактичного закладу.  

6. Хто у сучасний час планує бюджет лікарні і хто відповідає за його 

витрати? Які законодавчі та нормативно-правові акти регулюють це питання? 

7. Чи повинен завідуючий відділенням рахувати витрати на лікування 

хворих? Чому? 

8. Дайте загальну характеристику методів оплати  медичних послуг. 

9. Назвіть основні характеристики гонорарного методу оплати. 

10. Методи оплати амбулаторної медичної допомоги. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. У світовій 

практиці для оплати роботи лікарів загальної медичної практики застосовуються 

такі методи оплати: фіксована заробітна плата; оплата за мешканця; гонорар за 

послуги і рідше - оплата за випадок амбулаторної допомоги, а також поєднання 

цих методів. Необхідно порівняти ці методи і визначити переваги і недоліки 

кожного з них. 

При розкритті питань необхідно виділити те, що основним джерелом 

фінансування закладів охорони здоров’я в Україні є бюджетне фінансування, що 

здійснюється на основі фінансового плану ЛПЗ і являє собою кошторис, баланс 

майбутніх доходів і витрат ЛПЗ на рік. До складу доходів включаються суми, 
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одержувані за рахунок стійких джерел власних засобів (прибуток (якщо є платні 

медичні послуги), амортизаційні відрахування, відрахування на ремонт), а при 

необхідності – за рахунок запозичених коштів.  Етапи фінансового планування 

ЛПЗ: 

Перший етап - проводиться порівняльний аналіз результатів діяльності 

ЛПЗ за попередній звітний період в розрізі джерел надходження фінансових 

засобів та понесених витрат. 

Другий етап – оцінюється вплив окремих структурних підрозділів на 

загальні результати фінансово-господарської діяльності ЛПЗ. Залежно від 

обраної розрахункової одиниці основними показниками можуть бути: 1) 

кількість наданих медичних послуг; 2) кількість пролікованих пацієнтів; 3) 

кількість лікарських відвідувань (для поліклінік); 4) кількість ліжко-днів (для 

стаціонарів); 5) структура наданої медичної допомоги; 6) вартість 1 ліжко-дня; 7) 

тарифи, що діють у системі обов’язкового та добровільного медичного 

страхування; 8) понесені матеріальні витрати. 

Третій етап – за результатами проведеного аналізу визначаються внутрішні 

резерви, виявляються причини виникнення недоліків у роботі та виробляється 

подальша фінансова стратегія. 

Нормативний метод планування фінансових показників полягає в тому, що 

на основі заздалегідь установлених норм і техніко-економічних нормативів 

розраховується потреба господарських суб'єктів у фінансових ресурсах та їхніх 

джерелах. Такими нормативами є норми витрати м'якого інвентарю, 

середньодобового набору продуктів (для стаціонарів), норми, установлювані 

чинним законодавством, по оплаті службових відряджень, ставки податків, 

тарифних внесків і зборів, норми амортизаційних відрахувань тощо. 

Норми витрат за своїм характером можуть бути матеріальними, 

грошовими, трудовими; прямими (обов'язковими) - витрати на заробітну плату, 

харчування, медикаменти тощо, і непрямими (необов'язковими) -  норми витрат 

на опалення, освітлення, прання білизни й ін. Так, підставою для визначення 

показників кошторису закладів охорони здоров'я є: у лікарнях усіх видів, 
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санаторіях і будинках дитини - число ліжок, кількість ліжко-днів, в амбулаторно-

поліклінічних закладах - число відвідувань хворих до лікарів, чисельність 

працівників, площа приміщень тощо.  Число днів роботи ліжка в кошторисі 

закладу на плановий рік визначається виходячи з нормативного показника по 

різних профілях звітних даних за попередні роки, з урахуванням можливостей 

подальшого поліпшення їх використання та удосконалення структури. 

Відповідальність за дотриманням нормативів використання бюджетних коштів 

відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31 жовтня 

2001р. № 440 „Про затвердження рекомендацій щодо раціонального 

використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я” покладено на 

керівників закладів охорони здоров'я. 

Завдання 1 

Підрахуйте для міста, району, лікарні бюджет на охорону здоров'я, який 

базується на шести економічних методах (використовуйте припущення та 

статистичні дані, які знаходяться у Вас): 

1. Відрахування простого бюджету, що базується на розрахунках на одного 

мешканця. 

2. Відрахування  бюджету,  що  базується  на статево-вікових показниках. 

3. Відрахування бюджету, що базується на кількості сільського населення. 

4. Відрахування бюджету, що базується на фактичному рівні смертності 

або шкідливості середовища. 

5. Відрахування бюджету, що базується на потоках пацієнтів із інших 

регіонів. 

Зробіть припущення: частка послуг, що надаються пацієнтам 

з інших районів у Вашому місті (ЛПЗ) складає ? %  

1.  Відрахування   бюджету,   що   базується   на   використанні обласних    

медичних установ. 

Вибір методу залежить від керівника, що бажає більш грамотно і глибоко 

організувати фінансування витрат з обліком, якому він надає перевагу. 
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Завдання 2 

Виконайте розподіл накладних витрат методом поступального розподілу, 

на адміністрацію, технічне обслуговування, за поточний ремонт медтехніки. 

Послідовність виконання роботи: 

І крок:   Визначте об'єкти витрат.  

ІІ крок:   Зберіть фінансову інформацію про дану організацію. 

ІІІ крок: Визначте відділення з накладними витратами. 

ІV крок: Зберіть статистичну інформацію для правильного розподілу 

накладних витрат. 

V крок: Вирішить, які методи розподілу накладних витрат Ви будете 

застосовувати, щоб досягти справедливості. 

VI крок: Розгрупуйте витрати по категоріях (заробітна плата, забезпечення, 

обладнання та ін.). 

VII крок: Зробіть класифікацію витрат у межах кожної категорії, 

визначивши перемінні витрати. 

Підрахуйте прямі і непрямі витрати, зробіть висновки ролі розподілу 

накладних витрат для ціноутворення. 

Література [33, 38, 40, 43, 43, 46, 48, 50, 60] 

 
Тема 17. Інформаційний менеджмент закладів охороні здоров’я 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Інформаційне забезпечення діяльності в охороні здоров’я. Інформація в 

діяльності системи охорони здоров’я.  

2. Види медичних документів та засоби роботи з ними. Поняття про 

регламент руху інформації у медичних закладах та установах.  

3. Поняття про єдиний медичний інформаційний простір.  

4. Яку інформацію можна отримати на веб-сайті Міністерства охорони 

здоров’я України? Охарактеризуйте організаційне забезпечення функціонування 

веб-сайту Міністерства охорони здоров’я України. 

5. Сучасні інформаційні технології для накопичення, передачі та обробки 
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медичної інформації.  

6. Роль системи e-Health у забезпеченні управління охороною здоров'я. 

7. Особливість електронного медичного документу, реалізація прав 

пацієнта про кондиційність персоніфікованої інформації. Метрологічне 

забезпечення закладів охорони здоров'я. 

8. Яким чином використовують телемедичні технології, орієнтовані на 

лікувально-діагностичні консультації? 

9. Які основні інформаційні веб-сервери присвячені охороні здоров’я? 

10. Визначте складові основних серверів лікувально-профілактичного 

закладу. 

11. Чим відрізняються інформаційні системи MedWork, Avalon-1.0, 

Поліклініка, Стаціонар, Лікарня? 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. Пріоритетним 

напрямом інформатизації закладів охорони здоров’я є впровадження в усі 

лікувально-профілактичні заклади програмного забезпечення, яке враховує 

наступні напрямки: 

- облік витрат та управління ресурсами лікувально-профілактичного 

закладу; 

- введення системи електронного документообігу; 

- ведення медичної статистики; 

- формування медичних регістрів населення в зоні обслуговування 

лікувально-профілактичного закладу; 

- формування баз даних пацієнтів, які знаходяться на обліку в поліклініці та  

лікувались в стаціонарі; 

- облік пільгового забезпечення населення лікарськими засобами; 

- електронний обмін документами між відділеннями та відділами 

лікувально-профілактичного закладу, з керівництвом закладу та з  органами 

влади. 

Провідні лікувально-профілактичні заклади України з метою 

інформаційного забезпечення  впроваджують в структуру закладу окремий 
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структурний підрозділ - службу інформаційного забезпечення, основним 

завданням якого є збір, обробка, збереження  і надання медико-статистичної 

інформації з власних джерел лікарні та забезпечення роботи загальної 

інформаційної системи закладу. Службу інформаційного забезпечення 

лікувально-профілактичного закладу має очолювати заступник головного лікаря  

з організаційно-методичної роботи. 

 Основним напрямом розвитку інформаційно-технічного забезпечення 

роботи лікувально-профілактичного закладу є розробка, впровадження та 

безперервний супровід корпоративної медичної інформаційної мережі, яка 

включає комплекс програм щодо автоматизації роботи основних служб закладу  

на базі комп’ютерної лікарняної мережі із забезпеченням безперервного доступу 

через Інтернет до медичних баз та банків даних. 

Інформаційно-технічне забезпечення лікувально-профілактичного закладу 

має вміщувати кілька серверів. 

1. Центральний сервер лікувально-профілактичного закладу забезпечує: 

управління медичними та управлінськими серверами; вихід до Інтернету; вихід 

до підпорядкованих закладів (якщо ЛПЗ має статус центрального); вихід на 

сервери, яким підпорядкований заклад: Міністерство охорони здоров’я; 

управління охороною здоров’я при міських та облдержадміністраціях, тощо. 

2. Управлінський сервер  забезпечує: зв’язок служб закладу між собою; 

зв’язок заступників головного лікаря із підпорядкованими їх службами; зв’язки 

організаційно-методичного відділу; зв’язки відділу інформаційного забезпечення. 

3. Фінансовий сервер забезпечує загальнолікарняний зв’язок та зв’язок 

роботи між наступними  видами служб: відділ кадрів ( служба управління 

персоналом); бухгалтерія ( може мати окремий сервер);  юридичний відділ; 

економічний відділ; господарська служба; відділ маркетингу медичних послуг (в 

лікувально-профілактичних закладах недержавної форми власності). 

4. Сервер стаціонару забезпечує зв’язки:  заступників головного лікаря; 

відділень лікарні; приймального відділення; відділення екстреної медичної 

допомоги; аптеки; інших структурних підрозділів. 
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5. Сервер поліклініки забезпечує зв’язки: реєстратури та відділу статистики. 

6. Сервер лікувально-діагностичної служби  забезпечує зв’язки лабораторій, 

кабінетів функціональної діагностики, рентгенологічної служби, інші 

лікувально-діагностичні підрозділи закладу. 

Недоліком існуючої системи медико-статистичної інформації є відсутність 

даних для визначення вартості та ефективності медичної допомоги, які необхідні 

для функціонування лікувально-профілактичних закладів в умовах ринкової 

економіки. 

Література [1; 22;  32,  46, 48, 59] 

 
Тема 18. Оцінка ефективності управління організаціями у сфері 

охорони здоров’я 

Питання, які виносяться на самостійне опрацювання (до іспиту): 

1. Модель кінцевих результатів (МКР) діяльності лікувально-

профілактичного закладу. Визначення показників результативності, показників 

дефектів, нормативних значень показників.  

2. Аналіз „витрати – результативність” (СЕА). Аналіз „витрати – вигода” 

(СВА). Аналіз типу „витрати – корисність” (Cost-utility analysis – CUA).  

3. Аналіз рентабельності надання медичних послуг комерційних організацій 

у сфері  охорони здоров’я.  

4. Оцінка ефективності роботи функціональних підрозділів апарату 

управління та заходів по вдосконаленню менеджменту організації. 

Дати відповіді на питання (для обговорення на семінарських заняттях): 

1. Ефективність менеджменту організації, критерії та методи її 

оцінювання.  

2. Критерії оцінки результативності медичної допомоги.   

3. Ефективність використання ліжкового фонду. 

4. Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації 

5. Якісні показники ефективності системи менеджменту організації. 

Методичні вказівки до підготовки відповідей на питання. В практиці 
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охорони здоров’я застосовують різні методики оцінки діяльності лікувально-

профілактичних закладів. Одна з них базується на використанні моделей 

кінцевих результатів діяльності. Модель кінцевих результатів (МКР) – це 

узагальнений якісний показник, що характеризує ефективність діяльності та 

дефекти в роботі лікувально-профілактичного закладу. Вона включає показники 

результативності (ПР) і показники дефектів (ПД); нормативні значення 

показників (НЗ); шкалу оцінки досягнутих результатів. 

Показники результативності (ПР) максимально відображають кінцевий 

результат (розповсюдженість окремих захворювань, смертність, відновлення 

працездатності, рівень якості лікування та ін.). ними можна визначити ступінь 

досягнення цілей колективом і виконання основних функцій шляхом визначення 

ступеня відповідності реально досягнутих значень ПР до запланованих 

нормативних. 

Нормативи встановлюють з урахуванням багаторічної динаміки показників 

у місті, регіоні, області, середнього рівня, темпів передбачуваних змін показника 

в результаті виконання відповідних організаційних і лікувально-профілактичних 

заходів. 

Бажано, щоб норматив не менше ніж на 5% перевищував найкращий 

попередній рівень. Це потребує значних зусиль і суттєвого поліпшення якості 

медичної допомоги. 

За нормативи беруть похідні величини (відносні чи середні). Відхилення 

від нормативних значень дозволяє оцінити досягнутий результат у відносних 

одиницях. 

Показники дефектів (ПД) нормативних значень не мають, оскільки повинні 

дорівнювати нулю (наприклад: наявність занедбаних випадків соціально-

значущих захворювань; випадків раптової смерті осіб, які не знаходилися під 

спостереженням лікарів; обгрунтовані скарги та ін.).враховуються грубі 

порушення в роботі установ. ПД вимірюють у відносних величинах.  

Показники результативності та дефектів підбирають з урахуванням 

специфіки закладів. 
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Для кожного ПР експертним шляхом встановлюється оцінка досягнення 

нормативного значення від 1 до 10 балів, яка визначає відносну важливість його 

серед інших. 

Для одиниці відхилення кожного ПР і ПД встановлено ціну в балах (табл. 

18.1.). 

Таблиця 18.1 

Зразок типової моделі кінцевих результатів 

Найменування 
показників 

Одиниця вимірю-
вання 

Нор-
ма-
тив 

Оцінка в балах 
Норма

тив 
Відхилення 

Знак На одиницю 
вимірювання 

Показники результативності 
Первинний вихід на інвалідність (на 10 
тисяч населення) 

40,0 4 - 1 

Реабілітація 
інвалідів 

% до тих, що мають 
інвалідність 

12 3 + 1 

Рівень якості 
лікування 

% від стандарту 100 5 + 0,05 

Середня тривалість 
лікування в 
стаціонарі 

День 12 6 - 0,3 

Показники дефектів 
Обґрунтовані 
скарги 

На 10000 населення - - - 0,3 

Виявлення хворих 
на туберкульоз у 
пізніх стадіях 

На 10000 населення - - - 0,1 

 

Вартість досягнення нормативів встановлюється для кожного показника та 

відображує рангову значущість цього показника серед інших. 

Показник результативності (ПР) визначається за формулою: 

                                    ПР= НЗ + (ФП – НП) х ОВ,                                (18.1) 

де ПР – показник результативності; 

НЗ – нормативне значення даної моделі в балах; 

ФП – фактичний показник; 

НП – нормативний показник: 
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ОВ – одиниця вимірювання. 

Показники дефектів (ПД) визначаються як добуток фактичного показника 

на одиницю вимірювання.  

Коефіцієнт досягнення результату (КДР) визначається відношенням 

різниці між реально досягнутою сумою балів показників результативності та 

сумою балів дефектів до суми нормативних значень всіх показників 

результативності. 

КДР = ___(ПР1 + ПР2+...ПРn) – (ПД1 +ПД2 + ... ПДn);                    (18.2) 

                       НЗ1 + НЗ 2 + ... + НЗ n 

Оцінюють отриманий КДР у динаміці, порівнюючи з даними аналогічних 

лікувально-профілактичних закладів (відділень). Бажано, щоб величина КДР 

наближалася до одиниці. 

Якщо сума показників дефектів перевищить суму показників 

результативності, КДР буде виражений від’ємним числом. Це вказує на вкрай 

незадовільний стан медичної допомоги. 

Значну частину фактичних показників результативності отримують за 

даними розробки облікових документів. Поряд з цим, до моделей включають 

також показники, отримані за даними експертних оцінок, які дозволяють оцінити 

якість лікувально-діагностичного процесу, а саме рівні якості лікування та 

диспансеризації. Останні показники визначають для конкретних хворих або 

диспансеризованих шляхом оцінки відповідності між повнотою та якістю 

наданої допомоги та її стандартом. 

Література: [15, 21, 30, 39, 47]. 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Контрольна робота з “Медичного та фармацевтичного менеджменту” 

виконується відповідно до навчальних планів зі спеціальності “Менеджмент 
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організацій” спеціалізації “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. 

Головною метою контрольної роботи є рубіжний контроль професійно-

орієнтованих знань з “Медичного та фармацевтичного менеджменту”, набутих 

під час самостійного опрацювання літератури та нормативно-правових актів й 

аналізу діяльності конкретного за кладу охорони здоров’я. Це має максимально 

наблизити теоретичний курс до практичної діяльності, що є особливо важливим 

для працюючих студентів. 

З питань виконання та оформлення контрольної роботи передбачене 

індивідуальне консультування, яке можна отримати у викладача на кафедрі 

менеджменту  відповідно до графіка консультацій та за телефоном 490-95-25. 

Загальні вимоги. Контрольну роботу слід виконувати на арку шах паперу 

А4 державною мовою. Сторінки необхідно пронумерувати. Обсяг контрольної 

роботи повинен бути 15–20 сторінок формату А4 рукописного тексту або 12–15 

сторінок надрукованих на машинці чи набраних на комп’ютері через 1,5 

інтервала. Сторінка аркуша обмежується полями: зліва — 25 мм, справа, зверху і 

знизу — 20 мм. 

Рекомендовано таку структуру контрольної роботи: 

Титульний аркуш, виконаний за загальноприйнятим зразком. 

План роботи. 

Теоретична частина: організація управління закладом охорони здоров’я 

Аналіз діяльності закладу охорони здоров’я (за місцем основної роботи 

студента). 

Список використаної літератури, який має містити не менше 10 джерел. 

Оцінювання виконання завдань. Під час перевірки контрольної роботи 

викладач особливу увагу буде звертати на те, як студент розуміє зміст 

навчальної дисципліни “Медичний та фармацевтичний менеджмент”, його 

здатність пов’язати категорії і теорію навчальної дисципліни з реаліями 

конкретного закладу охорони здоров’я, а також вміння систематизувати матеріал 

та чітко викладати власні думки. Серед зазначених критеріїв оцінювання 

найбільш важливим є здатність до практичного застосування знань у конкретних 
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ситуаціях. 

Перевіряючи контрольні роботи, викладач звертатиме увагу на такі 

параметри: 

ґрунтовність відповіді на поставлені запитання, яка свідчить про рівень 

опанування теоретичного матеріалу; 

розуміння категорій навчальної дисципліни, що виявляється при 

особистому викладенні матеріалу, а не в результаті механічного переписування 

літературних джерел, а також у доречно дібраних прикладах з діяльності закладу 

охорони здоров’я; 

уміння коментувати наведені ілюстрації (або реальні докумен ти медичної 

установи); 

оформлення роботи (структура, заголовки, посилання тощо). 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 

прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища 
студента 

Номер варіанта  
контрольної  роботи 

А, Б, В 1 
Г, Д, Е, Є 2 

Ж, 3, І 3 
Й, К, Л 4 
М, Н, О 5 
П, Р, С 6 
Т, У, Ф 7 
X, Ц, Ч 8 
Ш, Щ 9 
Ю, Я 10 

 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

 1. Сутність і основні риси діяльності організацій охорони здоров’я. 

Класифікація організацій у сфері охорони здоров’я. 

2. Управління стоматологічними закладами. 

3.Задача. В 2015 році число жителів Мотовилівська Слобідка склало 1400 осіб. 

Дітей до 3-х років -70. Число відвідувань до фельдшера за рік склало 3020, 
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відвідувань на дому – 720. Виявлено 196 хворих з первинними захворюваннями. 

Число патронатів на дому дітей до 3-х років склало 700. Визначити показники 

навантаження фельдшера і діяльності ФАП. 

 

Варіант 2 

1.Сільська лікарська мед амбулаторія.  

2.Роль планування у роботі менеджера районної лікарні. 

3.Задача.Оцінка якості медичних послуг. Лікар загальної практики Н., провів 

курс лікування 120 хворим. Якість виконаного об’єму роботи згідно експертної 

оцінки була оцінена в 85 балів. Який рівень якості лікування у даного лікаря ? 

 

Варіант 3 

1.Коефіцієнт досягнення результату. 

2.Загальна схема аналізу роботи лікаря загальної практики. 

3.Задача.Ефективність медичної допомоги. Із  100 хворих на виразкову хворобу 

шлунку, які закінчили курс лікування у лікаря А., ремісія досягнута у 90 осіб. Як 

свідчить анкетування 45 із 50 були задоволені наданою їм медичною допомогою. 

Визначити інтегральний коефіцієнт ефективності. 

 

Варіант 4 

1.Основні управлінські функції головного лікаря сільської районної лікарні. 

2. Показники ефективності діяльності організацій у сфері охорони здоров’я. 

3.Задача.Проведено комплексне обстеження 300 прооперованих хворих. 

Запланований результат отриманий у 250 осіб. За даними анкетування хворих 

результати операцій задовольнили 60 із 100 опитаних. Визначити інтегральний 

коефіцієнт ефективності. 

 

Варіант 5 

1.Показники діяльності жіночої консультації. 
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2. Організація управління персоналом  організацій у сфері охорони здоров’я в 

Україні. 

3.Задача. Робітник перебував у відпустці без збереження заробітної плати з 

01.01.02 по 15.01.02. 10.02 він звернувся до лікаря з приводу захворювання. Було 

встановлено тимчасову непрацездатність з 10.02 по 16.02. Який документ і з 

якого часу можна видати робітникові ? 

 

Варіант 6 

1.Первинна медико-санітарна допомога. 

2.Види контролю в управлінській роботі медичних закладів. 

3.Задача. Пацієнтку К. Лікар з діагнозом „Гостра амебна дизентерія” направив до 

інфекційного відділення лікарні. Який документ він повинен заповнити і куди 

відіслати ?  

 

Варіант 7 

1.Позавідомчий контроль оцінки якості медичної допомоги. 

2. Задачі діагностичного відділення поліклініки. 

3.Задача.Які показники потрібно використовувати в процесі аналізу 

захворюваності на грип за останні 5 років ? 

 

Варіант 8 

1.Основні управлінські функції головної медичної сестри районної лікарні. 

2.Типи диспансерів. 

3.Задача. Було оглянуто 1500 школярів віком 10 років, у 150 з них виявлено 

сколіоз 1 стадії. Який рівень захворюваності сколіозом у даному шкільному 

колективі  ? 

 

Варіант 9 

1.Оцінка діяльності фельдшерсько-акушерського пункту. 

2.Координація роботи амбулаторно-поліклінічних закладів. 
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3.Задача. За 2018 рік поліклінікою виявлено  2000 хворих. Із них серцево-

судинна патологія – 700 осіб, хвороби  органів травлення – 600,захворювання 

дихальної системи - 400, неврологічна патологія – 200. Взято на диспансерний 

облік відповідно - 600, 400, 300 і 150. Обслуговує поліклініку 6 дільничних 

лікарів-терапевтів. Визначити показники диспансеризації. 

 

Варіант 10 

1.Відділення профілактики. 

2.Функціїї оргметодкабінету медичного закладу. 

3.Задача. Поліклініка надає медико-санітарну допомогу 30 000 жителям. 

Загальна кількість відвідувань дільничних лікарів складає 60 000,з них 12 000 

сільські жителі. Зареєстровано 120 хворих на туберкульоз,500 хворих із серцево-

судинними захворюваннями. Визначити показники роботи лікарів і поліклініки. 

 
Рекомендації щодо виконання контрольної роботи 

Розрахунок показників якості лікування: 

-рівень якості лікування у конкретного лікаря (РЯЛ) 

   РЯЛ= РЯ  п 

РЯ –рівень якості лікування окремого хворого, п - кількість хворих. 

Експертна оцінка якості лікування: <0,5 балів -  незадовільно, 0,5-0,7 задовільно, 

>0,7 добре. 

-інтегральний коефіцієнт ефективності (Кі) 

Кі= Км х Кс; 

 Км-коефіцієнт медичної ефективності-відношення кількості досягнутих 

медичних результатів до загальної кількості хворих. 

Кс –коефіцієнт соціальної ефективності –відношення випадків задоволення до 

загальної кількості опитаних. 

 

 



63 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Законодавчі та нормативно-правові акти: 

1. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19 

листопада 1992 р. № 2801-XII в редакції від 10.06.2018 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1993. – № 4, ст.19  

2. Закон України «Про екстрену медичну допомогу» від 5 липня 2012 р. № 5081-

VI // Відомості Верховної Ради. – № 2013. – № 30, ст.340. 

3. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» №62/95-ВР  від 15 

лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України, 1995, №10, ст.62  

4. Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР  в 

редакції від 31.08.2018 р.// Відомості Верховної Ради України. –  1996. –  № 22, 

ст. 86   

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних 

працівників закладів охорони здоров'я, що є учасниками пілотного проекту з 

реформування системи охорони здоров'я» від 05.03.2012 р. № 209.  

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних 

фармацевтичних інгредієнтів)» від 30 листопада 2016 р. № 929 

7. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників 

установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 

11.05.2011 р. № 524. 

8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з медичної практики» від 2 березня 2016 

р. № 285 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

акредитації закладу охорони здоров'я» від 15 липня 1997 р. № 765 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 17.12 2012 р. №1216 р.)  

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів з реалізації 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-2012-%D0%BF#n13
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1216-2012-%D0%BF#n13


64 
 

Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я на період до 2020 

року» від 15 листопада 2017 р. № 821-р  

11. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку 

надання первинної медичної допомоги» від 19.03.2018 р. № 504  

12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку 

вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про 

вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу» від 19.03.2018 р. № 503  

13. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення 

кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 

7.09.93 №198 

14.  Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Правила зберігання та 

проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних 

закладах» від 16.12.2003 № 584  

15.  Наказ МОЗ України «Про затвердження переліків закладів охорони 

здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з 

фармацевтичною освітою у закладах» від 28.10.2002  №85. 

16.  Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних етапів реформування 

первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги» від 30.08.2010 р. 

№ 735. 

17. Наказ МОЗ України «Про затвердження примірних табелів оснащення 

медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної 

(районної) та центральної міської (міської) лікарень» від 02.03.2011 № 127 

18. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного переліку лабораторних 

досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги 

населенню» № 130 від 23.02.2012 р.. 

19.  Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного положення про центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про 

його підрозділи» № 131 від 23.02.2012 р.. 

20. Наказ МОЗ України «Про затвердження Примірного табеля матеріально-

технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2016-%D1%80#n8


65 
 

та його підрозділів» від 27.12.2013 р. № 1150  

Основна література: 

21. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.С. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.- 

206 с. 

22. Баєва О.В. Менеджмент у галузі охорони здоров’я: Навч. посібник.- К.: 

Центр учбової літератури, 2008.- 640 с. 

23. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-

профілактичних закладів. Навч. посібник.Ч.2 – 2013. – 308 с. 

24. Баєва О.В., Чебан В.І. Менеджмент та організація роботи лікувально-

профілактичних закладів. Навч. посібник.Ч.1 – 2013. – 372 с. 

25. Жаліло Л., Солоненко І., Волос Б. та ін. Охорона громадського здоров’я: 

управлінські аспекти. — К.: Видавництво УАДУ, 2001.—140 с. 

26. Жарков А.В., Годовальников Г.В. Управление аптечным учреждением.— 

Минск: Беларусь, 1989.— 59 с. 

27. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. — К., 

1994. — 335 с. 

28. Кузьмін О.Є., Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р., Мельник О.Г. 

Менеджмент у фармації. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 559с 

29. Крыштопа Б.П., Андреева И.М. Менеджер в здравоохранении. — К.: 

«Добродий МК», 1995. — 179 с. 

30. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я в Україні .Під 

ред.В.М.Лехан.-К.:Сфера,2001.-176 с. 

31.  Магуайр Е., Гендерсон Д., Муні Г. Економіка охорони здоров’я. - К.: 

Основа,1998.- 313 с. 

32.  Матвеева В. Аптечные учреждения: особенности организации и учета. — 

Харьков: Фактор, 2001.— 248 с. 

33.  Менеджмент в охороні здоров’я. Структура та поведінка організацій 

охорони здоров’я / За ред. С.М. Шортела, А.Д. Калюжного / Пер. з англ.— К.: 

Основи, 1998. — 560 с. 

34.  Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг в фармації / 



66 
 

Ч. 1-2. —Харків: Основа, 1999. 

35.  Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис і 

перспективи розвитку: / [Кол. авт.; Упорядник – проф. Я. Ф. Радиш, Передмова – 

проф. Т. Д. Бахтеєва; загальна редакція – проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. 

Радиша]. – К.: Вид-во НАДУ, 2013. – 424 с 

36.  Салман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. – 

М.: Гэотар Медицина, 2000. – 431 с. 

37.  Соціальна медицина та організація охорони здоров’я / За ред. 

Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка. – К.:  2000. – 670 с. 

38.  Управління охороною здоров’я на місцевому рівні: національний та 

зарубіжний досвід / О. Ю. Оболенський, І. М. Солоненко, Л. І. Жаліло та ін. – К.: 

Асоціація міст України та громад, 2007. – 191 с.  

39. Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я: 

Кол.моногр. За ред.. О.В. Баєвої, І.М. Солоненка.- К.- МАУП, 2007 .-376 

40. Шутов М.М. Економіка та менеджмент охорони здоров’я: регіональний 

аспект / Навч. посібник. – Харків, 2000. – 365 с. 

 Додаткова література: 

41. Авраменко Т.П. Кадрова політика у реформуванні вітчизняної сфери охорони 

здоров’я аналітична доповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/health-a1e6b.pdf. 

42. Багер Л., Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.—

Тернопіль: ”Укрмедкнига”, 2000.— 311с. 

43. Баєва О.В. Основи менеджменту охорони здоров’я: Навч.-метод. посіб. - К.: 

МАУП, 2007. – 328с.   http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p06_13.pdf 

44. Белошапка В.А., Загорий Г.В., Усенко В.А. Стратегическое управление и 

маркетинг в практике фармацевтических фирм: Учебное изд.- К.:РИА “Тріумф”, 

2001. - 368 с. 

45. Власов В.В. Медицина в условиях дефицита ресурсов. – М.: Триумф, 2000. – 

447 с. 

46. Гладун З.С. Державне управління в галузі охорони здоров’я.- Тернопіль: 



67 
 

Укрмедкнига, 1999. - 312 с. 

47. Голяченко О.Н., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина та 

організація охорони здоров’я. — К.: Тернопіль, Вінниця: Джура, —1997.—364 с. 

48. Громовик  Б. П. Організація роботи аптек. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2003 

р. – 240 с. 

49.  Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. 

авт. ; упоряд. Проф.. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, 

проф. Я. Ф. Радиша]. – К. : НАДУ, 2013. – Ч.1.; Ч.2.– 396 с.; 484 с. 

50. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні 

навч.-наук. вид. / авт. кол. М.М. Білинська, Я.Ф. Радиш, І.В. Рожкова та ін. ; за 

аг. ред. М.М. Білинської. – К.; Львів: НАДУ, 2012. – 240.с. 

51. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравоохранения. - К., 1994. 

52.   Здравоохранение: экономика, маркетинг, менеджмент / Под ред 

А.А. Чухно. — Симферополь: Таврида, 2001. — 340 с. 

53. Короп А.Ф. Экспертная оценка труда медицинских работников. — К., 1998. 

— 120 с. 

54.   Лементьев В.И. Организация и экономика фармации. — М.: Медицина, 

1976. — 445 с. 

55.  Ломоносова Т. Історія аптекарської справи в Україні // Аптека. 

Щотижневик. — 2002. —№ 3. —С. 11-15. 

56. Менеджмент в охороні здоров’я : Структура та поведінка організацій 

охорони здоров’я / За ред.С.Шортела та А.Калюжного.-К.: Основи, 1998.-560 с. 

57.  Мінак В.О. Основи менеджменту і маркетингу в охороні здоров’я.- Харків. 

- 2000. 

58.  Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, 

проблеми та шляхи реформування. — К.: УАДУ, 2001. — 357 с. 

59. Рудень В.В. Страхова медицина: медичне страхування: навч.посібник.-

Львів,1999. 

60.  Рудий В.М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я 

України. - К.: Сфера, 2005.-272 с. 



68 
 

61. Салман Р.Б., Фигейрас Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. 

М.: Гэотар Медицина, 2000.- 431 с. 

62. Соціальна медицина і організація охорони здоров’я: Підручник / За ред. Н.І. 

Кольцової, О.З. Децик. – 2-е видання, перероб. і доп. – Ів.-Франківськ, 1999. – 

304 с. 

 

 

 

ЗМІСТ 

 
Пояснювальна записка……………………………………………………............3 

Тематичний план дисципліни «Медичний та фармацевтичний менеджмент»..6 

Методичні вказівки для самостійного вивчення  кожної теми………….................7 

Вказівки до виконання контрольної роботи……………………………………57 

Варіанти контрольних робіт……………………………………………………..59 

Список літератури………………………………………………………………..63 

 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	Всього годин: 120.
	Основні зміни, що передбачені реформою охорони здоров(я в Україні:
	 Впровадження державного гарантованого пакета медичної допомоги
	 Єдиний національний закупник медичних послуг
	 Запровадження принципу «гроші ходять за пацієнтом»
	 Автономізація постачальників медичної допомоги
	 Запровадження системи e-Health
	 Програма «Доступні ліки»
	 Прозора та ефективна закупівля ліків
	 Створення нових можливостей для здійснення місцевою владою повноважень у сфері охорони здоров’я
	 Етапи впровадження реформи
	 Етап 1. Ухвалення законодавчих основ та консультації з громадськістю – 2017 рік
	 Етап 2. Впровадження реформи – 2018-2019 рік



