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Короткий опис  

змісту дисципліни 
Мета навчальної дисципліни: вивчення курсу за вибором є 

формування сучасного економічного мислення, системи 

спеціальних знань та практичних навичок організації ефективної 

діяльності в системі охорони здоров’я. 

Завдання: формування знань щодо основних складових 

ефективної системи діяльності закладів охорони здоров’я 

різних форм власності; засвоєння особливостей організації 

підприємницької діяльності в сфері охорони здоров’я, основних 

принципів діяльності та якості надання різних видів медичної 

допомоги населенню в умовах реформування галузі охорони 

здоров’я; визначення економічних основ бізнес-планування за 

допомогою діаграми Ганта; формування знань з питань цінової 

політики, стратегічного та тактичного планування 

економічного розвитку медичного закладу; ознайомлення з 

розробкою бізнес-плану підприємницької діяльності в системі 

охорони здоров’я; обґрунтування економічної доцільності 

застосування основних елементів бізнес-моделі “CANVAS” у 

медичній сфері; оцінка економічної ефективності вибору 

організаційно-правової форми та системи оподаткування; 

розгляд державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності у медичній практиці; розгляд фінансового 

обслуговування бізнесу в системі охорони здоров’я;  

визначення особливостей розробки бізнес-плану та бізнес-

моделі діяльності закладів охорони здоров’я; впровадження 

міжнародних стандартів організації внутрішнього контролю в 

діяльність закладів охорони здоров’я; засвоєння принципів 

розробки управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення 

діяльності закладів охорони здоров’я. 

Результати вивчення дисципліни:  

Студент повинен знати: 

1. базову інформацію про економіку охорони здоров’я; 

2. основні складові ефективної системи охорони здоров’я; 

3. економічну природу бізнесу і підприємництва у сфері 

охорони здоров’я; 

4. основні принципи організації підприємницької діяльності в 

медичній сфері; 

5. етапи започаткування власної справи;  

6. суб’єктів та об’єктів підприємницької діяльності в охороні 

здоров’я; 



7. види системи оподаткування та організаційно-правові 

форми ведення бізнесу; 

8. переваги і недоліки різних форм господарювання; 

9. порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

10. сутність ліцензування та порядок отримання ліцензії з 

надання медичних послуг; 

11. законодавче забезпечення трудових відносин суб’єктів 

підприємницької діяльності;  

12. джерела залучення фінансових ресурсів для організації 

бізнесу;  

13. сучасний маркетинг у практичній діяльності медика-

підприємця;  

14. особливості менеджменту в організації бізнесу;  

15. відмінності методики розробки бізнес-плану та бізнес-

моделі “CANVAS”; 

16. концепцію внутрішнього контролю по міжнародним 

стандартам для забезпечення ефективної діяльності 

закладів охорони здоров’я; 

17. бізнес-культуру ведення підприємницької діяльності в 

медичній сфері. 

Студенти повинен вміти:  

18. на основі різних методів обирати власну бізнес-ідею та 

оцінювати потенціал обраної для бізнесу ніші ринку 

медичних послуг;  

19. застосовувати для ведення підприємницької діяльності 

оптимальну організаційно-правову форму оподаткування;  

20. фрмувати бізнес-модель бізнесу та бізнес-план діяльності; 

21. зійснювати стратегічне планування на основі діаграми 

Ганта; 

22. пдбирати індивідуальні для бізнесу канали споживачів 

медичних послуг та способи їх стимулювання;  

23. прораховувати вартість створення чи оновлення бізнесу; 

24. розраховувати необхідну кількість сплати податків до 

бюджету за різними організаційно-правовими формами; 

25. визначати джерела залучення фінансових ресурсів; 

26. розробляти проєкти власного бізнесу, який можна втілити 

в життя та залучити інвесторів для обраного виду 

діяльності; 

27. оформляти  відповідні документи, щодо реєстрації 

підприємницької діяльності; 

28. організувати ефективне управління діяльністю закладів 

охорони здоров’я; 

29. обробляти інформацію та проводити аналіз отриманої 

інформації; 

30. організовувати ефективний внутрішній контроль 

діяльності закладу охорони здоров’я.  

 
 

Забезпечення 

загальних та  

фахових 

компетентностей  

 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 



технологій; 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ФК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 

та інструментарій у відповідності до визначених цілей та 

міжнародних стандартів; 

ФК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 

плани; 

ФК3. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту; 

ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації; 

ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління; 

ФК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати  

їх в процесі управління людьми; 

ФК7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти 

ініціативу та підприємливість; 

ФК8. Здатність використовувати психологічні технології 

роботи з персоналом. 

ФК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення та 

забезпечувати їх реалізацію; 

ФК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

ФК11. Вміння організовувати ефективну діяльність закладів 

охорони здоров’я, управляти командою в умовах 

реформування галузі; 

ФК12. Вміння розробляти стратегії розвитку суб’єктів 

підприємницької діяльності в медичній сфері та забезпечувати 

їх реалізацію в національній економіці. 

 
 


