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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Медичне страхування 

 
1.  Анотація до курсу 

Одним із пріоритетів діяльності будь-якої соціально орієнтованої держави, статусу якої прагне 
досягти Україна, є ефективний розвиток системи охорони здоров’я, складова якого — баланс 
між потребами громадян в якісних та доступних медичних послугах і можливостями їх 
забезпечення за рахунок державного фінансування. Отже виникають питання застосування 
нових механізмів державного управління галуззю. За досвідом розвинених європейських країн 
одним з таких ключових механізмів є перехід до моделі страхової медицини. 
 

2. Мета та цілі курсу 
Мета: сформувати систему базових знань у сфері медичного страхування; засвоїти 
концептуальні  засади  страхової  медицини; навчитися приймати ефективні управлінські 
рішення на основі позитивного зарубіжного та вітчизняного досвіду медичного страхування. 
 
Цілі курсу: вивчення основних категорій економіки та фінансування охорони здоров’я; 
визначення переваг та недоліків медичного страхування; окреслення аспектів політики 
покриття медичною допомогою всіх верств населення; вивчення методів планування пакетів 
медичних послуг та окремих послуг; дотримання прав споживачів на ефективність системи 
управління організацією. 

3. Набуття компетентностей 

Компетентності  
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК№4 Здатність мотивувати людей рухатися до спільної мети, працювати в 
команді. 

ЗК№5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 



Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
СК№3  Здатність  до  саморозвитку,  навчання  впродовж  життя та ефективного 

самоменеджменту; 
СК№8 Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом 

 
4. Програмні результати навчання 

ПРН Зміст 
ПРН№4 Обґрунтовувати  та  управляти  проектами,  генерувати підприємницькі 

ідеї 
ПРН№9 Вміти  спілкуватись  в  професійних  і  наукових  колах державною та 

іноземною мовами 
ПРН№10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді,  

взаємодіяти з людьми,  впливати на їх поведінку для вирішення 
професійних задач 

ПРН№11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 
часу 

 
5.  Розподіл годин 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

Кількість годин 6 6  

 

6. СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні 
роботи/ 

самостійні 
роботи) 

Результати навчання Завдання Оцінювання, 
бали 

2 семестр 
Модуль 1. Форми і види медичного страхування 100 

Тема 1. 
ОСНОВИ МЕДИЧНОГО 
СТРАХУВАННЯ. 

1/1/0 

Знати: сутність 
страхових послуг, що 
надаються юридичними 
особами; методи 
організації роботи 
страховика щодо 
страхового захисту; 
порядок укладання та 
ведення страхової угоди; 
форми та види медичного 
страхування 
Вміти: використовувати  
набуті теоретичні знання  
при страхуванні від різних 
ризиків, що загрожують 
медзакладу та його 
працівникам; визначати 
збиток і страхове 
відшкодування; 
проводити оцінку 
фінансового стану 
страхової компанії; 
складати договори 
страхування 

Підготовка до 
лекцій 
(попереднє 
ознайомлення з 
презентацією та 
друкованими і 
електронними 
джерелами, 
розділами 
підручників). 
Виконання 
завдання на 
практичних 
заняттях (в 
групі та 
самостійно). 
Виконання 
самостійної 
роботи 
(самостійно). 

Виконання та 
здача 
індивідуальних 
завдань. 
 
Модульна 
тестова 
робота. 
 
Самостійна 
робота – 
робота з 
вказаними 
друкованими і 
електронними 
джерелами. 

Тема 2. 
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В 
РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. 

2/2/0 

Тема 3. 
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В 
США 

1/1/0 

Тема 4.  
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В 
КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

1/1/0 



Тема 5. 
НІМЕЦЬКЕ МЕДИЧНЕ 
СТРАХУВАННЯ 

1/1/0    

Можливість отримання 
додаткових балів: 

Додаткові бали можна отримати за підготовку 
письмової роботи і ініціативні виступи на практичних 
заняттях. 

до 10 балів 

Всього за семестр 6/6/0 - - 
70 

100*0,7 
(максимум 70 балів) 

 
Екзамен 30 
Всього за курс 100 

 
ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів 
та перескладання: 

Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За 
роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних 
причин,  знижується бал. Перескладання модульної контрольної 
роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний) 
і дозволяється у терміни до закінчення наступного модульного 
контролю.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен 
дотримуватись політики академічної доброчесності. 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є 
обов’язковим для всіх студентів. За об’єктивних причин, 
визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, 
навчання може відбуватись відповідно до індивідуального 
навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.  

 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Національна оцінка за результати складання екзаменів, заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре 
60-73 задовільно 
0-59 незадовільно не зараховано 
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