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Короткий зміст дисципліни: Конституцією України визначено, що
кожен громадянин нашої країни має право на охорону здоров'я, медичну
допомогу та медичне страхування. У відповідності до Постанови Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я» громадянам
нашої країни має бути забезпечений доступ до медичного обслуговування
гідного європейської держави, шляхом переходу системи охорони здоров'я
України до фінансування на основі моделі обов'язкового державного
медичного страхування громадян з використанням для цього коштів,
акумульованих у державному бюджеті. В основу нової моделі фінансування
охорони здоров'я покладено впровадження державного гарантованого пакету
медичної допомоги, створення єдиного національного замовника медичних
послуг, автономізацію постачальників медичної допомоги, нові методи
оплати та нову систему управління якістю послуг.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні технології
соціального медичного страхування, що базуються на нормативно-правовій
основі та сучасних організаційних принципах медичного страхування;
страхової медицини як виду організації та фінансування медичної допомоги;
зарубіжному досвіді фінансування охорони здоров’я в умовах ринкової
економіки. У процесі вивчення дисципліни будуть проаналізовані основні
принципи, форми і види страхування; визначено види страхових послуг щодо
захисту життя і здоров`я; висвітлено системи страхування здоров`я; основні
моделі обов`язкового медичного страхування в різних країнах світу;
визначено сутність та види добровільного медичного страхування; особливу
увагу приділено суб`єктам обов`язкового медичного страхування.

Орієнтовний перелік тем навчальних занять
(лекцій, практичних, семінарських):
Тематичний план лекцій:

1.

Сутність, принципи й роль та становлення соціального страхування.
Державне регулювання соціального страхування
Страхування тимчасової втрати працездатності та страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання.
Страхування на випадок безробіття
Пенсійне страхування
Медичне страхування та перспективи його розвитку в Україні

2.
3.
4.
5.

Тематичний план семінарських занять:
Змістовий модуль 1. Становлення, розвиток та організаційно-правові засади
системи соціального страхування
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сутність, принципи й роль та становлення соціального страхування
Роль системи соціального страхування в політиці держави
Етапи розбудови соціального страхування в Україні
Іноземний досвід у сфері соціального страхування
Система соціального страхування Бісмарка
Система соціального страхування Беверіджа.
Державне регулювання соціального страхування.
Контроль діяльності фондів соціального страхування.
Управління коштами соціального страхування

Змістовий модуль 2. Основні складові системи соціального страхування
10.Страхування тимчасової втрати працездатності (нормативна база)
11. Страхування тимчасової втрати працездатності (допомога по
тимчасовій непрацездатності).
12. Медичне страхування.
13. Добровільне медичне страхування.
14. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного
захворювання
15. Страхування на випадок безробіття
16. Пенсійне страхування
Змістовий модуль 3. Система недержавного соціального страхування
17.Недержавне соціальне страхування
18. Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні

Перелік компетентностей випускника.

Інтегральна компетентність.
Здатність розв’язувати складні задачі і
проблеми у галузі громадського здоров’я або у процесі навчання, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та
характеризується невизначеністю умов і вимог
Загальні
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
5. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного
рівня (з експертами з інших галузей соціального страхування, знань/видів
економічної діяльності).
9. Здатність працювати в міжнародному контексті.
10. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
11. Здатність розробляти та управляти проектами.
12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
14.
Здатність
усвідомлювати
рівні
можливості
та
гендерні
проблеми.компетентності
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
1. Здатність оцінювати, інтерпретувати, порівнювати та прогнозувати основні
показники громадського здоров’я та соціального медичного страхування.
2. Здатність визначати пріоритети і проводити оцінку потреб сфери
громадського здоров’я у конкретній ситуації.
3. Здатність розробляти варіанти стратегій, політик та визначати окремі
інтервенції, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення, та
оцінювати їх ефективність.
4. Здатність аналізувати вплив різних детермінант на здоров’я населення та
обґрунтовувати відповідні заходи з їх попередження.
5. Здатність оцінювати ризики та обґрунтовувати доцільні дії у відповідь на
надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я.
6. Здатність аналізувати стратегії, політики та інтервенції в сфері
громадського здоров’я та пропонувати заходи щодо підвищення
ефективності використання наявних коштів.
7. Здатність створювати команду для діяльності у сфері громадського
здоров’я і забезпечувати її ефективну роботу соціального
8. Здатність розробляти проекти надання послуг громадського здоров’я та
профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань, промоції
здоров’я, та забезпечувати їх реалізацію.
9. Здатність розробляти заходи з адвокації, комунікації та соціальної
мобілізації у сфері громадського здоров’я.

10. Здатність використовувати етичні принципи та норми права при
плануванні досліджень, збиранні інформації та її використанні.
11. Здатність застосовувати різні методики, стратегії та моделі викладання
громадського здоров’я.
12. Здатність застосовувати наукові підходи щодо планування дизайну
досліджень, збору даних, розповсюдження та використання результатів
наукових досліджень у сфері громадського здоров’я.
Додатково для освітньо-наукових програм:
13. Здатність здійснювати, презентувати, організовувати наукові дослідження
та обирати для цього відповідні дизайни досліджень.
14. Здатність ефективно й компетентно брати участь у різних формах
наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації)
в галузі громадського здоров’я.
Перелік науково-педагогічних (педагогічних) працівників, які
забезпечуватимуть проведення навчальної дисципліни:
1. Професор Чебан В.І.
2. Доцент Ясинська Е.Ц.

Завідувач кафедри соціальної медицини
та організації охорони здоров’я,
к.мед.н., доцент

І.В. Навчук

