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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин, з них 

Вид 

контролю 

Всього, 

год/ 

кредитів 

ECTS 

Аудиторних 

СПР 
Лекції 

Практи-

чні

Очна 

(денна)
ІІ ІІІ 90/3,0 10 50 30 ПМК

Очна 

(денна)
ІІ IV 90/3,0 10 50 30 ПМК

ВСЬОГО ІІ ІІІ, IV 180/6,0 20 100 60 іспит

Програма навчальної дисципліни складається з двох модулів:

Модуль 1 «Біостатистика. Громадське здоров’я»

Модуль 2 «Організація охорони здоров’я. Економіка та 

управління в охороні здоров’я»



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 
№ Теми Години

МОДУЛЬ І «Біостатистика. 

Громадське здоров’я»

1 Громадське здоров’я як наука. Біостатистика як методологічна основа 

аналізу та оцінки здоров’я населення та системи охорони здоров’я
2

2 Методичні основи організації статистичних і епідеміологічних досліджень 2

3 Здоров’я населення: основні детермінанти. Медико-соціальні проблеми 

демографічних процесів
2

4 Захворюваність населення як медико-соціальна проблема 2

5 Бази даних про здоров’я населення. Профілактика та міжсекторальне 

співробітництво в системі громадського здоров’я
2

Всього за модуль І 10

МОДУЛЬ ІІ «Організація охорони здоров’я. 

Управління та економіка в охороні здоров’я»

1 Системи охорони здоров’я у світі та Україні. Види медичної допомоги, 

організація надання
2

2 Оцінка якості медичної допомоги населенню 2

3 Правові засади охорони здоров’я. Медичне страхування 2

4 Управління охороною здоров’я. Методика прийняття управлінських 

рішень. Управління персоналом
2

5 Економіка охорони здоров’я як наука і практика, ціноутворення медичних 

послуг
2

Всього за модуль ІІ 10

ВСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ 20



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ Теми Години

МОДУЛЬ І «Біостатистика. Громадське здоров’я»

1
Організація та планування статистичних досліджень. Складання програм статистичних досліджень 2

2
Відносні величини. Графічні методи аналізу 2

3
Середні величини та показники варіації 2

4
Методи оцінки вірогідності результатів дослідження 2

5
Метод стандартизації 2

6
Кореляційно-регресійний аналіз 2

7
Ряди динаміки та їх аналіз 2

8
Дизайн епідеміологічних досліджень: випадок-контроль, когортні, рандомізовані клінічні дослідження 2

9
Скринінгові тести: характеристика та основні вимоги. Поняття про фактори ризику 2

10
Фактори ризику. Методика розрахунку показників ризиків та їх оцінка 2

11
Скринінг. Методика оцінки чутливості та специфічності скринінгових тестів 2

12
Методика вивчення та оцінка основних демографічних показників природного руху населення. Аналіз демографічної ситуації 2

13
Аналіз складу населення за віком, статтю, місцем проживання 2

14
Методика вивчення та оцінка показників малюкової смертності 2

15
Методика вивчення та оцінка чинників, що впливають на здоров’я населення 2

16
Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності 2

17
Методика вивчення та оцінка показників захворюваності на найважливіші соціально значущі захворювання 2

18
Методика вивчення та оцінка показників захворюваності з тимчасовою втратою працездатності 2

19
Методологічні основи дослідження тягаря хвороб. Значення результатів для системи громадського здоров’я 2

20
Медико-соціальні аспекти інвалідності. Методика розрахунку та аналіз показників інвалідності 2

21
Комплексна оцінка здоров’я населення 2

22
Моральні-етичні та правові аспекти втручань в охороні здоров’я 2

23
Скринінгові програми раннього виявлення хвороб та чинників ризику 2

24
Промоція здоров’я. Види, форми та методи 2



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
№ Теми Години

МОДУЛЬ ІІ «Організація охорони здоров’я. Економіка та управління в охороні здоров’я»

1
Організація надання первинної медичної допомоги населенню 2

2
Організація вторинної і третинної допомоги населенню 2

3
Медико-соціальне забезпечення населення літнього віку 2

4
Паліативна та хоспісна допомога 2

5
Організація та зміст роботи закладів системи охорони здоров’я, які надають медичну допомогу жінкам 2

6
Організація та зміст роботи закладів системи охорони здоров’я, які надають медичну допомогу дитячому населенню 2

7
Аналіз діяльності служби екстреної (швидкої) медичної допомоги 2

8
Аналіз чинників впливу на діяльність закладів охорони здоров’я 2

9
Методика проведення медичної експертизи. Зміст і методика експертизи тимчасової втрати працездатності 2

10
Зміст і методика експертизи стійкої втрати працездатності 2

11
Методика проведення експертних оцінок якості медичної допомоги населенню 2

12
Міжнародне співробітництво в сфері охорони здоров’я. Всесвітня організація охорони здоров’я, провідні програми 2

13
Технологія процесу управління. Управління змінами. Чинники, які впливають на якість процесу управління 2

14
Технологія розробки та прийняття управлінського рішення. Контроль реалізації управлінського рішення 2

15
Культура управління. Лідерство в охороні здоров'я. Управління персоналом 2

16
Загальна характеристика законодавства України та міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я 2

17
Система прав людини у сфері охорони здоров’я, пацієнт та його правовий статус, права медичних працівників 2

18
Економічні основи управління охороною здоров’я. Джерела фінансування систем охорони здоров’я в світі і Україні 2

19
Об’єднання коштів. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування 2

20
Організація медичного страхування. Методика визначення розміру страхового внеску 2

21
Закупівля медичних послуг. Гарантований пакет медичних послуг. Методи фінансування надавачів медичних послуг 2

22
Методика ціноутворення на медичні послуги 2

23
Методика проведення економічного аналізу та оцінки ефективності діяльності закладів охорони здоров’я 2

24
Фандрайзинг в охороні здоров’я. Економічне донорство, спонсорство і меценатство в охороні здоров’я 2



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ Теми Години

МОДУЛЬ І «Біостатистика. Громадське здоров’я» 

1. Підготовка до аудиторних занять. 10

2. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 Огляд сучасних методів статистичного аналізу (дисперсійний, багатофакторний,

кластерний)

 Інформаційне забезпечення епідеміологічних та клінічних досліджень

 Систематичні огляди та мета-аналіз

 Медична статистика, роль в аналізі здоров’я населення та діяльності системи охорони

здоров'я

 Електронний документообіг

 Використання знань з біостатистики в повсякденній практиці лікаря

 Програмне забезпечення статистичних досліджень та порядок представлення наукових

робіт

 Основи підготовки наукової публікації

 Епіднагляд та оцінка стану здоров’я і благополуччя населення

 Старіння населення

 Аналіз показників СОТЖ та демографічного навантаження

 Життя як цінність. Ставлення до смерті та помирання як моральна проблема

 Аналіз показників фізичного розвитку

 Забезпечення стратегічного керівництва в інтересах здоров’я і благополуччя.

 Методологія аналізу причин соціальної нерівності щодо здоров’я та його охорони.

 Екологічне громадське здоров’я. Забезпечення захисту здоров’я населення, у т.ч.

безпеки довкілля, праці, харчових продуктів тощо.

 Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я. Біотероризм

 Стреси і конфлікти. Механізми захисту людей від дій стресу

 Інформаційно-роз’яснювальна діяльність (адвокація) як складова частина медичної

профілактики

 Візуалізація й ефективне представлення даних про здоров’я. Поширення і

використання результатів

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всього за модуль І 30



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

№ Теми Години

МОДУЛЬ ІІ «Організація охорони здоров’я. Економіка та управління в охороні здоров’я»

3. Підготовка до аудиторних занять. 10

4. Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 Охорона психічного здоров’я

 Електронне здоров’я

 Методи та засоби гігієнічного виховання населення

 Історичні етапи розвитку управління охороною здоров'я

 Управління системою охорони здоров'я, роль менеджера в охороні здоров'я

 Теорії систем управління та практика їх застосування в охороні здоров’я

 Інформаційне забезпечення процесу управління

 Планування як фаза управління

 Регулювання діяльності системи як фаза процесу управління

 Планування, організація та проведення професійних нарад

 Комунікації як процес, їх вплив на якість управлінської діяльності

 Основи конфліктології. Профілактика та вирішення конфліктних ситуацій в закладах

охорони здоров'я

 Самоменеджмент

 Методика розрахунку заробітної плати медичному персоналу медичного закладу

 Методика формування глобального бюджету закладів охорони здоров’я

 Методика формування постатейного бюджету закладів охорони здоров’я

 Організація підприємницької та маркетингової діяльності

 Правила презентації бізнес-ідеї

 Формування конкурентоспроможної медичної послуги

 Методика складання бізнес-плану при організації підприємницької діяльності в сфері

охорони здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Всього за модуль ІІ 30

ВСЬОГО З ДИСЦИПЛІНИ 60



МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – словесні 

(лекція, бесіда, розповідь, пояснення, робота з літературою), наочні 

(ілюстрування, демонстрування, спостереження), практичні (ситуаційні 

задачі, самосійна робота, пошуково-дослідницька робота) та інтерактивні 

(дискусія, робота в малих групах, мозковий штурм, кейс-метод, ділова гра)

 за характером пізнавальної діяльності – пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемне викладання, частково-пошуковий, 

дослідницький

 за метою і завданнями – методи оволодіння новими знаннями, формування 

вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; методи 

усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної 

роботи з осмисленням й засвоєнням нового матеріалу із застосування знань 

на практиці та вироблення вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, 

умінь і навичок; 

 з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання – методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання 

й мотивація навчання, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і корекції, 

самокорекції та взаємокорекції. 

 дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams ліцензійного 

пакету Microsoft Office чи застосування програми для адміністрування 

опитування Google Forms яка входить в офісний набір Google Drive. 



ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Модуля І і Модуля ІІ

No Засоби контролю: 
Кількість 

балів 

1. 
Тестовий контроль

(4 запитання, кожне з яких оцінюється в 0,5 бали) 
0-1

2. Індивідуальне усне опитування 0-2

3.
Розв’язування індивідуального ситуаційного 

завдання
0-2

РАЗОМ 0-5

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі, які відвідали 

усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та набрали при вивчені модуля не менше 72 балів. 



ОЦІНЮВАННЯ КОЖНОГО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

No 

Засоби контролю

підсумкового модульного 

контролю: 

Кількість 

балів 

Мінімальний 

бал 

1. 

Тестовий контроль

(40 запитань, кожне з яких 

оцінюється в 1 бал) 

0-40 30 

2. 

Індивідуальне усне 

опитування

(4 запитання, кожне з яких 

оцінюється від 0 до 10 

балів) 

0-40 20 

РАЗОМ 0-80 50 



ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ ДИСЦИПЛІНИ

 Підсумковим видом контролю навчальної дисципліни є

ІСПИТ, який є стандартизованим і включає контроль

теоретичної та практичної підготовки.

 Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати за

підсумковий іспит складає 200 балів.

 Екзамен вважається складеним, якщо здобувач набрав не

менше 100 балів.

Структура іспиту:

№ Засоби контролю:
Кількість 

балів

Мінімальний 

бал

1. ІНДИВІДУАЛЬНЕ УСНЕ ОПИТУВАННЯ 

(5 запитань, кожне з яких оцінюється від 0 до 20 балів) 0-100 50

2. ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ

(10 навичок, кожна з яких оцінюється від 0 до 10 балів) 0-100 50

РАЗОМ 0-200 100



ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Викладання навчальної здійснюється відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу в Івано-Франківському національному медичному 

університеті». 

Вивчення дисципліни посідає важливе місце в підготовці здобувача наукового 

ступеня доктора філософії̈, оскільки формує сучасні принципи доказової 

медицини, теоретичні та методичні основи біостатистики, закономірності здоров’я 

населення, система охорони здоров’я, її організація та економіка. 

Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну позауадиторну

роботу здобувача/аспіранта. 

 Засвоєння тем контролюється на практичних заняттях відповідно до конкретних 

цілей шляхом усного, тестового контролю знань та вирішенням індивідуальної 

ситуаційної задачі. 

Формою підсумкового контролю з вивчення навчальної дисципліни є два 

підсумкові модульні контролі та іспит.

Відвідування аудиторних занять є обов’язковим, пропущені заняття підлягають 

відпрацюванню. Процедура відпрацювання залежить від причин пропуску –

поважна чи неповажна. 

Під час вивченні навчальної дисципліни слухачі повинні дотримуватися 

академічної доброчесності та відповідних правил поведінки. 



МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА
 НАВЧАЛЬНІ КІМНАТИ КАФЕДРИ

Навчальні класи кафедри обладнані інформаційними стендами з календарно-тематичними 

планами лекцій і практичних занять, методичними вказівками для аспірантів, графіком 

консультацій та відпрацювань. У всіх навчальних класах є магнітно-маркерні дошки і таблиці 

для унаочнення матеріалу. На практичних заняттях використовуються документація закладів 

охорони здоров’я, яка зібрана у тематичні папки. Банк таблиць та медична документація постійно 

оновлюються у відповідності до змін законодавчої бази МОЗ України.

 КОМП’ЮТЕРНИЙ КЛАС

Комп’ютерний клас, уведений у дію в 2012 році, розрахований на 15 місць. Обладнаний 8 

комп’ютерами і 7 планшетами.

Обладнаний на кафедрі комп’ютерний клас дозволяють реалізовувати в межах ОНП такі цілі, як 

аналіз і проектування організаційних структур медичних і стоматологічних закладів різних 

організаційно-правових форм та складання документів до ліцензування і акредитації медичних і 

стоматологічних закладів, оволодіння прикладними методами описової та аналітичної 

біостатистики, основ формування науково-дослідницької діяльності та базовими навичками 

планування і проведення медичних досліджень, опанування методичними та теоретичними 

основами формування статистичних сукупностей для подальшого їх аналізу та методами оцінки 

результатів аналізу за окремими критеріями чи у взаємозв’язку з чинниками, що на них 

впливають тощо.

 МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ

Мультимедійні засоби. 

Презентації лекцій у форматі Microsoft PowerPoint, які постійно вдосконалюються новими 

матеріалами шляхом включення до них сучасної нормативно-правової бази, новітніх стандартів, 

критеріїв та документів щодо нагальних проблем охорони здоров’я, в т. ч. стоматології.
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