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П Е Р Е Л І К  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИЙ ІСПИТ З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ЕКОНОМІКИ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ  (медичний 

факультет №1 )                        

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 

1. Основні принципи охорони здоров’я в Україні, система заходів на державному і регіональному 

рівнях щодо їх виконання.  

2. Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: результати і подальші 

перспективи.  

3. Застосування різних методів дослідження в системі охорони здоров’я. Зміст соціологічного 

методу та його значення  в наукових  дослідженнях та для оцінки якості медичної допомоги 

зокрема в системі сімейної медицини.   

4.Основні принципи організації сімейної медицини. Визначення поняття «лікар загальної 

практики-сімейної медицини». Диспансерне спостереження – основний метод роботи сімейного 

лікаря. Характеристика контингентів, що обслуговуються, та показників якості диспансерної 

роботи поліклініки серед здорових і хворих.  

5. Діяльність громадських і благодійних організацій з питань охорони здоров’я, їх вплив на 

покращення медичної і соціальної допомоги населенню (ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, Червоний 

Хрест). Зростаючі розміри міжнародного співробітництва самостійної України з питань охорони 

здоров’я населення та участь в виконанні Міжнародних програм щодо покращення профілактики 

захворювань.  

6. Глобальні загрози  здоров’ю у 21 столітті, політика ВООЗ щодо їх вирішення. 

7.Хронічні неепідемічні захворювання як найважливіша загроза існуванню людства.  Організація 

системи профілактичних заходів щодо попередження цієї патології, сучасні профілактичні 

програми. Значення європейської концепції глобальної стратегії ВООЗ «Здоров’я для всіх у 21 

столітті».  

8. Профілактична і реабілітаційна спрямованість сфери охорони здоров’я, взаємодія яких визначає 

стратегію її поліпшення та подальшого розвитку. Система державних соціально-економічних та 

медичних заходів щодо реалізації профілактичної роботи з  формування здорового способу життя.  

Характеристика первинної, вторинної і третинної  профілактики.  

9. Біоетика, її наукові і правові засади. Міжнародні положення про права пацієнта, обов’язки 

лікарів закладів охорони здоров’я. »Етичний кодекс лікаря».  

10.Система охорони здоров’я дітей в Україні, її організаційні елементи і   відповідність 

міжнародним вимогам, завдання на перспективу.  

11. Соціальні і правові аспекти охорони здоров’я матері і дитини. Важливість заходів поетапної  

профілактичної допомоги матері і дитині. Стандартизована система надання допомоги вагітним як 
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необхідний елемент якості медичної допомоги. Значення надання лікарням статуса  »лікарня, 

доброзичлива до дитини».  

12.  Методи соціальної медицини.  що забезпечують контроль належного функціонування 

системи охорони здоров’я. Характеристика методів експертизи та експерименту, їх 

використання з метою підвищення якості медичної допомоги. Акредитація медичних 

закладів, її зміст та завдання.  

13. Формування здорового способу життя серед населення, методи і засоби. Роль 

визначення  провідних чинників ризику   на рівні лікаря ПМСД.  

14. Економіка охорони здоров’як розділ загальної економіки, її мета, завдання. Дія 

економічних законів в сфері охорони здоров’я. Зовнішній (міжгалузевий) аспект 

економіки охорони здоров’я, його значення в розробці економічних реформ, і методів 

поліпшення здоров’я населення, збереження та продовження активного довголіття 

трудових ресурсів. Внутрішня економіка охорони здоров’я, її об’єкт, завдання. 

15.Оцінка ефективності діяльності системи охорони здоров’я та окремих лікувально-

профілактичних закладів  в сучасних умовах:медична і соціальна ефективність, їх 

критерії, система комплексної оцінки (індикатори якості медичної допомоги).  

16.Складові економічних втрат національного доходу в зв’язку із захворюваністю, 

інвалідністю і смертністю. 

17. Планування як одна із функцій управління системою охорони здоров’я. Методи, 

принципи планування в охороні здоров’я. Послідовність процесу планування. 

18.Економічний аналіз та фінансовий як основа управління в охороні здоров’я. 

Визначення, мета, завдання, значення в умовах набуття самостійності медичних закладів. 

19. Поняття маркетингу, його сутність. Функції маркетингу та принципи. Складові 

маркетингової діяльності медичного закладу. Види маркетингу в охороні здоров’я. 

20. Поняття та види маркетингових досліджень. Первинні та вторинні джерела 

маркетингової інформації. Процес маркетингового дослідження , його етапи та основні 

елементи. 

21. Медична послуга як товар, її особливості. Засоби поширення інформації, оцінка 

ефективності реклами. 

22. Закономірності формування, функціонування та особливості  ринку охорони здоров’я. 

Функції ринку охорони здоров’я. Основні параметри ринку послуг охорони здоров’я: 

попит, пропозиція, ціна, конкуренція. 

23. Бізнес-план при організації підприємницької  діяльності у сфері охорони здоров’я. 

Методи, завдання, етапи розробки бізнес-плану. 

24. Ціна медичної послуги, її складові. Закономірності ціноутворення в умовах 

амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів. Види цін та можливості їх ринкового 

використання. Цінові стратегії. 
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25. Фінансування в системі охорони здоров’я. Методи та принципи фінансування. Форми 

оплати медичної допомоги. Бюджет та кошторис лікувально-профілактичного закладу. 

26. Джерела фінансування системи охорони здоров’я. Вдосконалення системи 

бюджетного та позабюджетного фінансування, оцінка можливостей подальшого 

збільшення розмірів фінансового забезпечення. 

27.Моделі фінансування охорони здоров’я (із фондів суспільного споживання, змішаних 

фондів, приватних фондів) та системи організації охорони здоровя, що їм відповідають. 

Характеристика страхової, державної та приватної систем організації охорони здоров’я, їх 

переваги і недоліки. 

28.Оплата праці в охороні здоров’я, вимоги. Заробітна плата працівників лікувально-

профілактичних закладів, її обов’язкові складові частини. Доплати та надбавки до 

заробітної плати. Характеристика оплати праці за єдиною тарифною сіткою. 

29. Страхування в системі охорони здоров’я, його види-добровільне та обов’язкове. 

Джерела фінансування. Вплив страхової медицини на якість охорони здоров’я населення. 

Проблеми впровадження страхової медицини в систему сучасного медичного 

обслуговування в Україні. 

2.Біостатистика. 

1.Методи санітарно-статистичного дослідження, його основні етапи. Зміст плану та 

програми дослідження, порядок їх складання. 

2. Види статистичних спостережень (збору матеріалу за часом, об’ємом), їх організація та 

інформаційно-аналітичне забезпечення системи охорони здоров’я. 

3.Вибірковий метод статистичного дослідження, його наукові переваги і порядок 

проведення.. Поняття про репрезентативність статистичної сукупності, її значення для 

одержання вірогідних результатів. 

4. Розробка зібраних статистичних даних, послідовність їх проведення. Види кінцевих 

результатів розробки в практиці роботи медичних закладів. 

5. Відносні величини, методика обчислення, використання в практиці охорони здоров’я. 

Екстенсивні і інтенсивні показники, їх характеристика та графічні зображення, методика 

обчислення  і порядок застосування в аналізі роботи.  

6.Динамічні ряди, їх види і статистична обробка. Значення динамічних рядів в 

статистичному аналізі. Особливості динаміки показників здоров’я в Україні. Показники 

динамічного ряду (темп росту, темп приросту, абсолютний приріст, показник наочності). 

7.Варіаційні ряди та їх статистична обробка. Застосування варіаційних рядів у вивченні 

параметричних явищ. Середнє квадратичне відхилення, розрахунок, значення для оцінки 

середніх величин. Коефіцієнт варіації, визначення, критерії оцінки. 

8.Середні величини, їх види та методи вирахування, оцінка та застосування в аналізі 

діяльності амбулаторій і поліклінік. Застосування середніх величин в практиці охорони 

здоров’я. 
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9. Параметричні закономірності статистичних даних, які використовуються в медицині, 

особливості їх статистичної обробки та визначення достовірності. Обчислення середніх 

похибок(m ) та їх застосування для оцінки достовірності. Середня похибка для середніх і 

відносних величин, її суть, порядок розрахунку і оцінка. 

10.Можливості доведення вірогідності різниці між показниками 2-х вибіркових 

сукупностей. Визначення суттєвості відмінностей статистичних показників згідно 

критерію Стьюдента (t ), його значення для оцінки вірогідності. Порядок оцінки 

отриманих результатів. 

11. Метод і міра кореляції, їх місце в статистичному дослідженні. Порядок вирахування 

показників парної кореляції та шкала їх оцінки. Обчислення та застосування методу 

парної лінійної кореляції. Вирахування та оцінка вірогідності показника кореляції.( r). 

12. Коефіцієнт регресії (R ) , його суть і використання, значення регресійного аналізу в 

статистиці.  

13. Методи стандартизації статистичних показників, необхідність обґрунтування їх 

застосування, важливість цих показників для порівняння різних територій. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я  

1. Показники природнього руху  населення, методика  розрахунку та аналізу. 

 2.Види природнього приросту, ситуація в Україні. Поняття про демографічні кризи в 

Україні, соціально-економічні заходи їх припинення.  

3. Туберкульоз, його соціальне значення, статистика, фактори ризику, організація 

первинної і вторинної профілактики. Сучасний стан в Україні та проведення 

загальнодержавних заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Вирахування та 

оцінка показників захворюваності, поширеності, інвалідності та смертності від ТБК.  

4. Непрямі показники громадського здоров’я населення, розрахунки та аналіз: сучасний їх 

стан та заходи щодо покращення. Значення непрямих показників здоров’я для подальшого 

планування та реформування системи охорони здоров’я.  

5. Ключові показники здоров’я населення та якості життя, їх сучасні рівні та особливості в 

окремих країнах. Динаміка показників в Україні як вагоме підтвердження стану здоров’я 

різних груп населення. 

6. Материнська смертність. Показники та причини ранньої та пізньої материнської 

смертності, її особливості в розвинутих країнах і тих, що розвиваються. Організація 

профілактики материнської смертності і місце сімейного лікаря в цій діяльності.  

7. Інвалідність, її причини та вплив на здоров'я населення. Загальні показники 

інвалідності, медична та соціальна реабілітація інвалідів зокрема у  дітей.  

8.Характеристика проведення  експертизи інвалідності та соціально-медичного 

забезпечення її  контингентів.  
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9. Перинатальна смертність, її вплив на здоров’я немовлят. Причини, чинники, показники 

та заходи профілактики. Порядок заповнення та пред’явлення в органи РАЦСу 

“Лікарського свідоцтва про перинатальну смерть”.  

10. Демографічні показники, порядок  обчислення і застосування для оцінки здоров’я 

населення. Лікарська реєстрація народжень та причин смерті. Особливості демографічних 

процесів в Україні, формування відповідної демографічної політики.  

11. Загальні і спеціальні показники народжуваності, порядок їх розрахунку та оцінки. 

Чинники, що визначають рівень народжуваності в окремих країнах. Особливості динаміки 

народжуваності в Україні та заходи щодо її стимулювання.  

12. Система спеціального обліку окремих видів захворюваності, її медичне і соціальне 

значення, правила реєстрації і види реєстраційних документів. Порядок вирахування 

захворюваності і поширеності хвороб щодо кожної групи спеціального обліку.  

13. Загальні та спеціальні показники плідності населення, їх розрахунок та оцінка, 

особливості показників в Україні.  

14. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, її соціальне значення, система 

обліку, показники,  загальний та поглиблений аналіз. Роль медичних закладів у вирішенні 

проблем зниження захворюваності з тимчасовою непрацездатністю.  

15. Стан міграції (механічного руху) населення в XXI ст.,  причини, вплив на соціальні і 

демографічні процеси. Вирахування і оцінка показників міграції. Соціальні, економічні та 

медичні наслідки міграції.  

16. Смертність населення, порядок визначення рівнів та структури причин. Поняття про 

передчасну смерть, її соціальне і економічне значення.  

17. ВІЛ/СНІД захворювання, їх соціальне значення, поширеність, причини 

розповсюдженості патології. Заходи первинної та вторинної профілактики. Заклади, що 

забезпечують медичну допомогу відповідним контингентам, їх структура і функції.  

18. Методика розрахунку та  аналізу структури причин смерті в окремих групах за віком, 

статтю, соціальним станом та ін. Виділення найбільш небезпечних контингентів, поняття 

про надсмертність чоловіків.  

19. Показники захворюваності і поширеності венеричних хвороб, порядок їх розрахунку, 

оцінка рівнів і структури. Чинники ризику і розповсюдженості, система профілактики. 

Структура та діяльність шкірно-венерологічних диспансерів. .  

20. Диспансеризація здорових контингентів населення, її мета, організація, критерії 

ефективності.  Зміст роботи лікарів загальної практики щодо обслуговування контингентів 

здорового населення.  

21. Міжнародна статистична класифікація хвороб, принципи побудови. Особливості 

класифікації Х перегляду, порядок застосування в практиці роботи лікарів різного 

профілю. Теоретичне і практичне значення.  

22. Особливості розрахунку і аналізу повікової смертності. Її рівні, динаміка, причини, 

значення для оцінки здоров’я населення та діяльності медичних закладів. Система заходів 
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в Україні щодо зниження повікових показників смертності дітей та підлітків від причин, 

які можуть бути усунені.  

23. Порядок та терміни видачі листків  та довідок непрацездатності в Україні.   

24. Серцево-судинна патологія, її вплив на стан здоров’я населення. Організація 

кардіологічної допомоги в Україні, показники серцево-судинної захворюваності, їх 

розрахунок та оцінка. Державні програми щодо зниження захворюваності, інвалідності і 

смертності від серцево-судинних захворювань та значення своєчасного усунення факторів 

ризику.  

25. Диспансеризація – провідний метод первинної, вторинної і третинної профілактики  

захворювань, його використання в діяльності лікаря загальної практики-сімейної 

медицини. Місце диспансерного методу в процесі реформування системи охорони 

здоров’я та послідовність його використання.  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ  

1. Обласні лікарні як центри висококваліфікованої вузько спеціалізованої медичної 

допомоги третього рівня, їх структура, функції. Значення обласних лікарень в 

забезпеченні населення області новітніми досягненнями в організації медичної допомоги в 

процесі реформування.  

2. Провідна роль амбулаторно-поліклінічної допомоги в охороні здоров’я населення. 

Характеристика первинного, вторинного та третинного рівнів цієї допомоги (зміст 

кожного рівня та його завдання) в сучасних умовах. Центри первинної медико-санітарної 

допомоги як основний заклад організації медичної допомоги на першому рівні її надання.  

3. Організація онкологічної допомоги населенню, її рівні. Структура та діяльність 

спеціалізованих онкологічних закладів. Значення вітчизняних та всесвітніх програм 

боротьби з онкозахворюваннями. Показники захворюваності та поширеності різних 

онкозахворювань у дорослого населення, фактори ризику, система первинної і вторинної 

профілактики. 

5. Жіноча консультація, її структура, завдання та організація роботи; основні показники 

діяльності з питань охорони материнства і дитинства. Роль жіночих консультацій в 

реалізації державної демографічної політики, забезпеченні репродуктивного здоров’я 

населення, усунення чинників ризику.  

6. ЛКК, МСЕК, їх структура, функції. Показники інвалідності населення, методика їх 

розрахунку та аналізу. Характеристика видів реабілітації інвалідів.  

7. Організація медичного обслуговування міського населення на первинному рівні в 

умовах реформування галузі. Обсяг профілактичної і лікувальної роботи, контроль за їх 

якістю. Характеристика медичних закладів та медичних кадрів цього рівня, зміст їх 

діяльності.  

8. Структура, завдання, організація роботи і показники діяльності об’єднаного пологового 

будинку (жіноча консультація, стаціонар). Значення закладів у збереженні 

репродуктивного здоров’я та здоров’я немовлят.  Надання лікарням статуса  »лікарень, 

доброзичливих до дитини». Рівні організації стаціонарної акушерсько-гінекологічної 

допомоги. 
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9. Організація швидкої та невідкладної допомоги сільському населенню на первинному, 

вторинному та третинному рівнях. Значення в профілактиці важких ускладнень хвороб і 

смертності.  

10. Показники діяльності стаціонару, що характеризують використання ліжкового фонду 

та якість медичної допомоги, методика їх розрахунку та аналізу. Перспективи розвитку 

стаціонарної допомоги і напрямки реформування.  

11. Приймальне відділення лікарні, його функції, структура і організація роботи. Значення 

приймального відділення у виконанні принципів лікарської біоетики. Особливості вимог 

до роботи лікаря приймального відділення, його роль у забезпеченні своєчасної якісної 

медичної допомоги.  

12. Основні засади діяльності сімейного лікаря. Організація диспансерного 

обслуговування підлітків,  проведення заходів первинної і вторинної профілактики 

захворювань. Особливості сучасного стану здоров’я дітей. 

13. Форми організації роботи закладів сімейної медицини, їх структура та діяльність. 

Досвід використання сімейної медицини в різних країнах.  

14. Структура і організація роботи психоневрологічних диспансерів, особливості 

обслуговування виділених контингентів, їх соціально-медичне опікування. Чинники, що 

впливають на виникнення цих хвороб, організація виявлення та оздоровлення. Роль 

сімейного лікаря у виявленні психічних відхилень. Роль збереження психічного здоровя 

на сучасному етапі, психосоціальна допомога переселенцям і учасникам АТО.  

15. Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, їх структура, функції, місце в 

медичному обслуговуванні сільського населення.  

16. Роль центрів ПМСД в обслуговуванні дитячого населення. Диспансерне 

спостереження – основний метод роботи сімейного лікаря. Контингенти дітей, що 

перебувають під спостереженням. Показники якості спостереження за дітьми.  

17.Організація невідкладної і швидкої медичної допомоги, заклади, що здійснюють цю 

допомогу, роль у збереженні життя населення. Реформування як засіб покращення 

економічної ефективності галузі. 

18. Третинний  рівень надання медичної допомоги. Роль диспансерів у кваліфікованому 

лікуванні і попередженні інвалідизації населення. 

19. Організація медичної допомоги людям похилого віку, поняття «паліативна допомога», 

принципи, організаційні форми. Система хоспісної допомоги, світовий досвід. 

20. Організація екстреної медичної допомоги, заклади які її здійснюють. Важливість їх 

роботи при надзвичайних ситуаціях, стихійних лихах, техногенних катастрофах. 

21. Центр планування сім’ї, його структура і завдання, напрямки діяльності щодо 

покращення  репродуктивного здоров’я.  

22. Річний звіт лікарні, його основні розділи, їх зміст і порядок аналізу.  

Зав. кафедри соціальної медицини,  
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економіки та організації охорони здоров’я проф. О.М.ОЧЕРЕДЬКО 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З 

СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ на 2013 р.  

(медичний факультет № 2, спеціальність «педіатрія») 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  

1. Основні принципи охорони здоров’я в Україні, система заходів на державному і 

регіональному рівнях щодо їх виконання.  

2. Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: результати і подальші 

перспективи.  

3. Застосування різних методів дослідження в системі охорони здоров’я. Зміст 

соціологічного методу та його значення  в наукових  дослідженнях та для оцінки якості 

медичної допомоги зокрема в системі сімейної медицини.   

4.Основні принципи організації сімейної медицини. Визначення поняття «лікар загальної 

практики-сімейної медицини». Диспансерне спостереження – основний метод роботи 

сімейного лікаря. Характеристика контингентів, що обслуговуються, та показників якості 

диспансерної роботи поліклініки серед здорових і хворих.  

5. Діяльність громадських і благодійних організацій з питань охорони здоров’я, їх вплив 

на покращення медичної і соціальної допомоги населенню (ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, 

Червоний Хрест). Зростаючі розміри міжнародного співробітництва самостійної України з 

питань охорони здоров’я населення та участь в виконанні Міжнародних програм щодо 

покращення профілактики захворювань.  

6. Глобальні загрози  здоров’ю у 21 столітті, політика ВООЗ щодо їх вирішення. 

7.Хронічні неепідемічні захворювання як найважливіша загроза існуванню людства.  

Організація системи профілактичних заходів щодо попередження цієї патології, сучасні 

профілактичні програми. Значення європейської концепції глобальної стратегії ВООЗ 

«Здоров’я для всіх у 21 столітті».  

8. Профілактична і реабілітаційна спрямованість сфери охорони здоров’я, взаємодія яких 

визначає стратегію її поліпшення та подальшого розвитку. Система державних соціально-

економічних та медичних заходів щодо реалізації профілактичної роботи з  формування 

здорового способу життя.  Характеристика первинної, вторинної і третинної  

профілактики.  

9. Біоетика, її наукові і правові засади. Міжнародні положення про права пацієнта, 

обов’язки лікарів закладів охорони здоров’я. »Етичний кодекс лікаря».  
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10.Система охорони здоров’я дітей в Україні, її організаційні елементи і   відповідність 

міжнародним вимогам, завдання на перспективу.  

11. Соціальні і правові аспекти охорони здоров’я матері і дитини. Важливість заходів 

поетапної  профілактичної допомоги матері і дитині. Стандартизована система надання 

допомоги вагітним як необхідний елемент якості медичної допомоги. Значення надання 

лікарням статуса  »лікарня, доброзичлива до дитини».  

12.  Методи соціальної медицини.  що забезпечують контроль належного функціонування 

системи охорони здоров’я. Характеристика методів експертизи та експерименту, їх 

використання з метою підвищення якості медичної допомоги. Акредитація медичних 

закладів, її зміст та завдання.  

13. Формування здорового способу життя серед населення, методи і засоби. Роль 

визначення  провідних чинників ризику   на рівні лікаря ПМСД.  

14. Економіка охорони здоров’як розділ загальної економіки, її мета, завдання. Дія 

економічних законів в сфері охорони здоров’я. Зовнішній (міжгалузевий) аспект 

економіки охорони здоров’я, його значення в розробці економічних реформ, і методів 

поліпшення здоров’я населення, збереження та продовження активного довголіття 

трудових ресурсів. Внутрішня економіка охорони здоров’я, її об’єкт, завдання. 

15.Оцінка ефективності діяльності системи охорони здоров’я та окремих лікувально-

профілактичних закладів  в сучасних умовах:медична і соціальна ефективність, їх 

критерії, система комплексної оцінки (індикатори якості медичної допомоги).  

16.Складові економічних втрат національного доходу в зв’язку із захворюваністю, 

інвалідністю і смертністю. 

17. Планування як одна із функцій управління системою охорони здоров’я. Методи, 

принципи планування в охороні здоров’я. Послідовність процесу планування. 

18.Економічний аналіз та фінансовий як основа управління в охороні здоров’я. 

Визначення, мета, завдання, значення в умовах набуття самостійності медичних закладів. 

19. Поняття маркетингу, його сутність. Функції маркетингу та принципи. Складові 

маркетингової діяльності медичного закладу. Види маркетингу в охороні здоров’я. 

20. Поняття та види маркетингових досліджень. Первинні та вторинні джерела 

маркетингової інформації. Процес маркетингового дослідження , його етапи та основні 

елементи. 

21. Медична послуга як товар, її особливості. Засоби поширення інформації, оцінка 

ефективності реклами. 

22. Закономірності формування, функціонування та особливості  ринку охорони здоров’я. 

Функції ринку охорони здоров’я. Основні параметри ринку послуг охорони здоров’я: 

попит, пропозиція, ціна, конкуренція. 

23. Бізнес-план при організації підприємницької  діяльності у сфері охорони здоров’я. 

Методи, завдання, етапи розробки бізнес-плану. 
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24. Ціна медичної послуги, її складові. Закономірності ціноутворення в умовах 

амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів. Види цін та можливості їх ринкового 

використання. Цінові стратегії. 

25. Фінансування в системі охорони здоров’я. Методи та принципи фінансування. Форми 

оплати медичної допомоги. Бюджет та кошторис лікувально-профілактичного закладу. 

26. Джерела фінансування системи охорони здоров’я. Вдосконалення системи 

бюджетного та позабюджетного фінансування, оцінка можливостей подальшого 

збільшення розмірів фінансового забезпечення. 

27.Моделі фінансування охорони здоров’я(із фондів суспільного споживання, змішаних 

фондів, приватних фондів) та системи організації охорони здоров’я, що їм відповідають. 

Характеристика страхової, державної та приватної систем організації охорони здоров’я, їх 

переваги і недоліки. 

28.Оплата праці в охороні здоров’я, вимоги. Заробітна плата працівників лікувально-

профілактичних закладів, її обов’язкові складові частини. Доплати та надбавки до 

заробітної плати. Характеристика оплати праці за єдиною тарифною сіткою. 

29. Страхування в системі охорони здоров’я, його види-добровільне та обов’язкове. 

Джерела фінансування. Вплив страхової медицини на якість охорони здоров’я населення. 

Проблеми впровадження страхової медицини в систему сучасного медичного 

обслуговування в Україні. 

30. Шкідливі звички серед дитячого населення, їх соціальне значення, причини. 

Міжнародний і національний досвід профілактики та лікування шкідливих звичок, 

утвердження здорового способу життя.  

2. БІОСТАТИСТИКА  

1.Методи санітарно-статистичного дослідження, його основні етапи. Зміст плану та 

програми дослідження, порядок їх складання. 

2. Види статистичних спостережень (збору матеріалу за часом, об’ємом), їх організація та 

інформаційно-аналітичне забезпечення системи охорони здоров’я. 

3.Вибірковий метод статистичного дослідження, його наукові переваги і порядок 

проведення.. Поняття про репрезентативність статистичної сукупності, її значення для 

одержання вірогідних результатів. 

4. Розробка зібраних статистичних даних, послідовність їх проведення. Види кінцевих 

результатів розробки в практиці роботи медичних закладів. 

5. Відносні величини, методика обчислення, використання в практиці охорони здоров’я. 

Екстенсивні і інтенсивні показники, їх характеристика та графічні зображення, методика 

обчислення  і порядок застосування в аналізі роботи.  

6.Динамічні ряди, їх види і статистична обробка. Значення динамічних рядів в 

статистичному аналізі. Особливості динаміки показників здоров’я в Україні. Показники 

динамічного ряду (темп росту, темп приросту, абсолютний приріст, показник наочності). 
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7.Варіаційні ряди та їх статистична обробка. Застосування варіаційних рядів у вивченні 

параметричних явищ. Середнє квадратичне відхилення, розрахунок, значення для оцінки 

середніх величин. Коефіцієнт варіації, визначення, критерії оцінки. 

8.Середні величини, їх види та методи вирахування, оцінка та застосування в аналізі 

діяльності амбулаторій і поліклінік. Застосування середніх величин в практиці охорони 

здоров’я. 

9. Параметричні закономірності статистичних даних, які використовуються в медицині, 

особливості їх статистичної обробки та визначення достовірності. Обчислення середніх 

похибок(m ) та їх застосування для оцінки достовірності. Середня похибка для середніх і 

відносних величин, її суть, порядок розрахунку і оцінка. 

10.Можливості доведення вірогідності різниці між показниками 2-х вибіркових 

сукупностей. Визначення суттєвості відмінностей статистичних показників згідно 

критерію Стьюдента (t), його значення для оцінки вірогідності. Порядок оцінки 

отриманих результатів. 

11. Метод і міра кореляції, їх місце в статистичному дослідженні. Порядок вирахування 

показників парної кореляції та шкала їх оцінки. Обчислення та застосування методу 

парної лінійної кореляції. Вирахування та оцінка вірогідності показника кореляції.( r). 

12. Коефіцієнт регресії (R) , його суть і використання, значення регресійного аналізу в 

статистиці.  

13. Методи стандартизації статистичних показників, необхідність обґрунтування їх 

застосування, важливість цих показників для порівняння різних територій. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я  

1. Показники природнього руху  населення, методика  розрахунку та аналізу. 

 2.Види природнього приросту, ситуація в Україні. Поняття про демографічні кризи в 

Україні, соціально-економічні заходи їх припинення.  

3. Туберкульоз, його соціальне значення, статистика, фактори ризику, організація 

первинної і вторинної профілактики. Сучасний стан в Україні та проведення 

загальнодержавних заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Вирахування та 

оцінка показників захворюваності, поширеності, інвалідності та смертності від ТБК.  

4. Непрямі показники громадського здоров’я  населення, розрахунки та аналіз: сучасний їх 

стан та заходи щодо покращення. Значення непрямих показників здоров’я для подальшого 

планування та реформування системи охорони здоров’я.  

5. Ключові показники здоров’я населення та якості життя, їх сучасні рівні та особливості в 

окремих країнах. Динаміка показників в Україні як вагоме підтвердження стану здоров’я 

різних груп населення. 

6. Материнська смертність. Показники та причини ранньої та пізньої материнської 

смертності, її особливості в розвинутих країнах і тих, що розвиваються. Організація 

профілактики материнської смертності і місце сімейного лікаря в цій діяльності.  
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7. Інвалідність, її причини та вплив на здоров'я населення. Загальні показники 

інвалідності, медична та соціальна реабілітація інвалідів зокрема у  дітей.  

8.Характеристика проведення  експертизи інвалідності та соціально-медичного 

забезпечення її  контингентів.  

9. Перинатальна смертність, її вплив на здоров’я немовлят. Причини, чинники, показники 

та заходи профілактики. Порядок заповнення та пред’явлення в органи РАЦСу 

“Лікарського свідоцтва про перинатальну смерть”.  

10. Демографічні показники, порядок  обчислення і застосування для оцінки здоров’я 

населення. Лікарська реєстрація народжень та причин смерті. Особливості демографічних 

процесів в Україні, формування відповідної демографічної політики.  

11. Загальні і спеціальні показники народжуваності, порядок їх розрахунку та оцінки. 

Чинники, що визначають рівень народжуваності в окремих країнах. Особливості динаміки 

народжуваності в Україні та заходи щодо її стимулювання.  

12. Система спеціального обліку окремих видів захворюваності, її медичне і соціальне 

значення, правила реєстрації і види реєстраційних документів. Порядок вирахування 

захворюваності і поширеності хвороб щодо кожної групи спеціального обліку.  

13. Загальні та спеціальні показники плідності населення, їх розрахунок та оцінка, 

особливості показників в Україні.  

14. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, її соціальне значення, система 

обліку, показники,  загальний та поглиблений аналіз. Роль медичних закладів у вирішенні 

проблем зниження захворюваності з тимчасовою непрацездатністю.  

15. Стан міграції (механічного руху) населення в XXI ст.,  причини, вплив на соціальні і 

демографічні процеси. Вирахування і оцінка показників міграції. Соціальні, економічні та 

медичні наслідки міграції.  

16. Смертність населення, порядок визначення рівнів та структури причин. Поняття про 

передчасну смерть, її соціальне і економічне значення.  

17. ВІЛ/СНІД захворювання, їх соціальне значення, поширеність, причини 

розповсюдженості патології. Заходи первинної та вторинної профілактики. Заклади, що 

забезпечують медичну допомогу відповідним контингентам, їх структура і функції.  

18. Методика розрахунку та  аналізу структури причин смерті в окремих групах за віком, 

статтю, соціальним станом та ін. Виділення найбільш небезпечних контингентів, поняття 

про надсмертність чоловіків.  

19. Показники захворюваності і поширеності венеричних хвороб, порядок їх розрахунку, 

оцінка рівнів і структури. Чинники ризику і розповсюдженості, система профілактики. 

Структура та діяльність шкірно-венерологічних диспансерів. .  

20. Диспансеризація здорових контингентів населення, її мета, організація, критерії 

ефективності.  Зміст роботи лікарів загальної практики щодо обслуговування контингентів 

здорового населення.  
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21. Міжнародна статистична класифікація хвороб, принципи побудови. Особливості 

класифікації Х перегляду, порядок застосування в практиці роботи лікарів різного 

профілю. Теоретичне і практичне значення.  

22. Особливості розрахунку і аналізу повікової смертності. Її рівні, динаміка, причини, 

значення для оцінки здоров’я населення та діяльності медичних закладів. Система заходів 

в Україні щодо зниження повікових показників смертності дітей та підлітків від причин, 

які можуть бути усунені.  

23. Порядок та терміни видачі листків  та довідок непрацездатності в Україні.   

24. Серцево-судинна патологія, її вплив на стан здоров’я населення. Організація 

кардіологічної допомоги в Україні, показники серцево-судинної захворюваності, їх 

розрахунок та оцінка. Державні програми щодо зниження захворюваності, інвалідності і 

смертності від серцево-судинних захворювань та значення своєчасного усунення факторів 

ризику.  

25. Диспансеризація – провідний метод первинної, вторинної і третинної профілактики  

захворювань, його використання в діяльності лікаря загальної практики-сімейної 

медицини. Місце диспансерного методу в процесі реформування системи охорони 

здоров’я та послідовність його використання.  

26. Рання неонатальна, неонатальна і постнеонатальна смертність, визначення рівнів та 

структури причин. Поняття про співвідношення неонатальної і постнеонатальної 

смертності (типи А, Б, С).  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ  

1. Обласні лікарні як центри висококваліфікованої вузько спеціалізованої медичної 

допомоги третього рівня, їх структура, функції. Значення обласних лікарень в 

забезпеченні населення області новітніми досягненнями в організації медичної допомоги в 

процесі реформування.  

2. Провідна роль амбулаторно-поліклінічної допомоги в охороні здоров’я населення. 

Характеристика первинного, вторинного та третинного рівнів цієї допомоги (зміст 

кожного рівня та його завдання) в сучасних умовах. Центри первинної медико-санітарної 

допомоги як основний заклад організації медичної допомоги на першому рівні її надання.  

3. Організація онкологічної допомоги населенню, її рівні. Структура та діяльність 

спеціалізованих онкологічних закладів. Значення вітчизняних та всесвітніх програм 

боротьби з онкозахворюваннями. Показники захворюваності та поширеності різних 

онкозахворювань у дорослого населення, фактори ризику, система первинної і вторинної 

профілактики. 

5. Жіноча консультація, її структура, завдання та організація роботи; основні показники 

діяльності з питань охорони материнства і дитинства. Роль жіночих консультацій в 

реалізації державної демографічної політики, забезпеченні репродуктивного здоров’я 

населення, усунення чинників ризику.  

6. ЛКК, МСЕК, їх структура, функції. Показники інвалідності населення, методика їх 

розрахунку та аналізу. Характеристика видів реабілітації інвалідів.  
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7. Організація медичного обслуговування міського населення на первинному рівні в 

умовах реформування галузі. Обсяг профілактичної і лікувальної роботи, контроль за їх 

якістю. Характеристика медичних закладів та медичних кадрів цього рівня, зміст їх 

діяльності.  

8. Структура, завдання, організація роботи і показники діяльності об’єднаного пологового 

будинку (жіноча консультація, стаціонар). Значення закладів у збереженні 

репродуктивного здоров’я та здоров’я немовлят.  Надання лікарням статуса  »лікарень, 

доброзичливих до дитини». Рівні організації стаціонарної акушерсько-гінекологічної 

допомоги. 

9. Організація швидкої та невідкладної допомоги сільському населенню на первинному, 

вторинному та третинному рівнях. Значення в профілактиці важких ускладнень хвороб і 

смертності.  

10. Показники діяльності стаціонару, що характеризують використання ліжкового фонду 

та якість медичної допомоги, методика їх розрахунку та аналізу. Перспективи розвитку 

стаціонарної допомоги і напрямки реформування.  

11. Приймальне відділення лікарні, його функції, структура і організація роботи. Значення 

приймального відділення у виконанні принципів лікарської біоетики. Особливості вимог 

до роботи лікаря приймального відділення, його роль у забезпеченні своєчасної якісної 

медичної допомоги.  

12. Основні засади діяльності сімейного лікаря. Організація диспансерного 

обслуговування підлітків,  проведення заходів первинної і вторинної профілактики 

захворювань. Особливості сучасного стану здоров’я дітей. 

13. Форми організації роботи закладів сімейної медицини, їх структура та діяльність. 

Досвід використання сімейної медицини в різних країнах.  

14. Структура і організація роботи психоневрологічних диспансерів, особливості 

обслуговування виділених контингентів, їх соціально-медичне опікування. Чинники, що 

впливають на виникнення цих хвороб, організація виявлення та оздоровлення. Роль 

сімейного лікаря у виявленні психічних відхилень. Роль збереження психічного здоровя 

на сучасному етапі, психосоціальна допомога переселенцям і учасникам АТО.  

15. Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, їх структура, функції, місце в 

медичному обслуговуванні сільського населення.  

16. Роль центрів ПМСД в обслуговуванні дитячого населення. Диспансерне 

спостереження – основний метод роботи сімейного лікаря. Контингенти дітей, що 

перебувають під спостереженням. Показники якості спостереження за дітьми.  

17.Організація невідкладної і швидкої медичної допомоги, заклади, що здійснюють цю 

допомогу, роль у збереженні життя населення. Реформування як засіб покращення 

економічної ефективності галузі. 

18. Третинний  рівень надання медичної допомоги. Роль диспансерів у кваліфікованому 

лікуванні і попередженні інвалідизації населення. 
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19. Організація медичної допомоги людям похилого віку, поняття «паліативна допомога», 

принципи, організаційні форми. Система хоспісної допомоги, світовий досвід. 

20. Організація екстреної медичної допомоги, заклади які її здійснюють. Важливість їх 

роботи при надзвичайних ситуаціях, стихійних лихах, техногенних катастрофах. 

21. Річний звіт лікарні, його основні розділи, їх зміст і порядок аналізу.  

22.Дитячі клініко-діагностичні центри, особливості їх структури та діяльності. 

Характеристика контингентів обслуговування. Показники якості роботи.  

23. Організація диспансерного обслуговування дошкільнят, підготовка їх до вступу в 

школу, проведення заходів первинної і вторинної профілактики захворювань.  

24. Центр планування сім’ї, його структура і завдання, напрямки діяльності щодо 

покращення репродуктивного здоров’я.  Рівні медико-генетичної допомоги. 

25. Організація диспансеризації дітей, її мета, завдання. Характеристика медичних 

закладів, які її забезпечують.  

26. Обласна дитяча консультативна поліклініка, структура, діяльність, організаційно-

методична робота щодо вдосконалення спеціалізованих видів медичної допомоги третього 

рівня в області. Важливість розвитку «клінік дружніх до молоді» 

Зав. кафедри соціальної медицини,  

економіки та організації охорони здоров’я проф. О.М.ОЧЕРЕДЬКО 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ З 

СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ЕКОНОМІКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6-ГО КУРСУ на 2015 р. 

(медичний факультет № 2, спеціальність «медична психологія»)  

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ  

1. Основні принципи охорони здоров’я в Україні, система заходів на державному і 

регіональному рівнях щодо їх виконання.  

2. Стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні: результати і подальші 

перспективи.  

3. Застосування різних методів дослідження в системі охорони здоров’я. Зміст 

соціологічного методу та його значення  в наукових  дослідженнях та для оцінки якості 

медичної допомоги зокрема в системі сімейної медицини.   

4.Основні принципи організації сімейної медицини. Визначення поняття «лікар загальної 

практики-сімейної медицини». Диспансерне спостереження – основний метод роботи 

сімейного лікаря. Характеристика контингентів, що обслуговуються, та показників якості 

диспансерної роботи поліклініки серед здорових і хворих.  

5. Діяльність громадських і благодійних організацій з питань охорони здоров’я, їх вплив 

на покращення медичної і соціальної допомоги населенню (ВООЗ, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, 

Червоний Хрест). Зростаючі розміри міжнародного співробітництва самостійної України з 

питань охорони здоров’я населення та участь в виконанні Міжнародних програм щодо 

покращення профілактики захворювань.  

6. Глобальні загрози  здоров’ю у 21 столітті, політика ВООЗ щодо їх вирішення. 

7.Хронічні неепідемічні захворювання як найважливіша загроза існуванню людства.  

Організація системи профілактичних заходів щодо попередження цієї патології, сучасні 

профілактичні програми. Значення європейської концепції глобальної стратегії ВООЗ 

«Здоров’я для всіх у 21 столітті».  

8. Профілактична і реабілітаційна спрямованість сфери охорони здоров’я, взаємодія яких 

визначає стратегію її поліпшення та подальшого розвитку. Система державних соціально-

економічних та медичних заходів щодо реалізації профілактичної роботи з  формування 

здорового способу життя.  Характеристика первинної, вторинної і третинної  

профілактики.  

9. Біоетика, її наукові і правові засади. Міжнародні положення про права пацієнта, 

обов’язки лікарів закладів охорони здоров’я. »Етичний кодекс лікаря».  

10.Система охорони здоров’я дітей в Україні, її організаційні елементи і   відповідність 

міжнародним вимогам, завдання на перспективу.  

11. Соціальні і правові аспекти охорони здоров’я матері і дитини. Важливість заходів 

поетапної  профілактичної допомоги матері і дитині. Стандартизована система надання 

допомоги вагітним як необхідний елемент якості медичної допомоги. Значення надання 

лікарням статуса  »лікарня, доброзичлива до дитини».  
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12.  Методи соціальної медицини.  що забезпечують контроль належного функціонування 

системи охорони здоров’я. Характеристика методів експертизи та експерименту, їх 

використання з метою підвищення якості медичної допомоги. Акредитація медичних 

закладів, її зміст та завдання.  

13. Формування здорового способу життя серед населення, методи і засоби. Роль 

визначення  провідних чинників ризику   на рівні лікаря ПМСД.  

14. Економіка охорони здоров’як розділ загальної економіки, її мета, завдання. Дія 

економічних законів в сфері охорони здоров’я. Зовнішній (міжгалузевий) аспект 

економіки охорони здоров’я, його значення в розробці економічних реформ, і методів 

поліпшення здоров’я населення, збереження та продовження активного довголіття 

трудових ресурсів. Внутрішня економіка охорони здоров’я, її об’єкт, завдання. 

15.Оцінка ефективності діяльності системи охорони здоров’я та окремих лікувально-

профілактичних закладів  в сучасних умовах:медична і соціальна ефективність, їх 

критерії, система комплексної оцінки (індикатори якості медичної допомоги).  

16.Складові економічних втрат національного доходу в зв’язку із захворюваністю, 

інвалідністю і смертністю. 

17. Планування як одна із функцій управління системою охорони здоров’я. Методи, 

принципи планування в охороні здоров’я. Послідовність процесу планування. 

18.Економічний аналіз та фінансовий як основа управління в охороні здоров’я. 

Визначення, мета, завдання, значення в умовах набуття самостійності медичних закладів. 

19. Поняття маркетингу, його сутність. Функції маркетингу та принципи. Складові 

маркетингової діяльності медичного закладу. Види маркетингу в охороні здоров’я. 

20. Поняття та види маркетингових досліджень. Первинні та вторинні джерела 

маркетингової інформації. Процес маркетингового дослідження , його етапи та основні 

елементи. 

21. Медична послуга як товар, її особливості. Засоби поширення інформації, оцінка 

ефективності реклами. 

22. Закономірності формування, функціонування та особливості  ринку охорони здоров’я. 

Функції ринку охорони здоров’я. Основні параметри ринку послуг охорони здоров’я: 

попит, пропозиція, ціна, конкуренція. 

23. Бізнес-план при організації підприємницької  діяльності у сфері охорони здоров’я. 

Методи, завдання, етапи розробки бізнес-плану. 

24. Ціна медичної послуги, її складові. Закономірності ціноутворення в умовах 

амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів. Види цін та можливості їх ринкового 

використання. Цінові стратегії. 

25. Фінансування в системі охорони здоров’я. Методи та принципи фінансування. Форми 

оплати медичної допомоги. Бюджет та кошторис лікувально-профілактичного закладу. 
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26. Джерела фінансування системи охорони здоров’я. Вдосконалення системи 

бюджетного та позабюджетного фінансування, оцінка можливостей подальшого 

збільшення розмірів фінансового забезпечення. 

27.Моделі фінансування охорони здоров’я (із фондів суспільного споживання, змішаних 

фондів, приватних фондів) та системи організації охорони здоровя, що їм відповідають. 

Характеристика страхової, державної та приватної систем організації охорони здоров’я, їх 

переваги і недоліки. 

28.Оплата праці в охороні здоров’я, вимоги. Заробітна плата працівників лікувально-

профілактичних закладів, її обов’язкові складові частини. Доплати та надбавки до 

заробітної плати. Характеристика оплати праці за єдиною тарифною сіткою. 

29. Страхування в системі охорони здоров’я, його види-добровільне та обов’язкове. 

Джерела фінансування. Вплив страхової медицини на якість охорони здоров’я населення. 

Проблеми впровадження страхової медицини в систему сучасного медичного 

обслуговування в Україні. 

2.Біостатистика. 

1.Методи санітарно-статистичного дослідження, його основні етапи. Зміст плану та 

програми дослідження, порядок їх складання. 

2. Види статистичних спостережень (збору матеріалу за часом, об’ємом), їх організація та 

інформаційно-аналітичне забезпечення системи охорони здоров’я. 

3.Вибірковий метод статистичного дослідження, його наукові переваги і порядок 

проведення.. Поняття про репрезентативність статистичної сукупності, її значення для 

одержання вірогідних результатів. 

4. Розробка зібраних статистичних даних, послідовність їх проведення. Види кінцевих 

результатів розробки в практиці роботи медичних закладів. 

5. Відносні величини, методика обчислення, використання в практиці охорони здоров’я. 

Екстенсивні і інтенсивні показники, їх характеристика та графічні зображення, методика 

обчислення  і порядок застосування в аналізі роботи.  

6.Динамічні ряди, їх види і статистична обробка. Значення динамічних рядів в 

статистичному аналізі. Особливості динаміки показників здоров’я в Україні. Показники 

динамічного ряду (темп росту, темп приросту, абсолютний приріст, показник наочності). 

7.Варіаційні ряди та їх статистична обробка. Застосування варіаційних рядів у вивченні 

параметричних явищ. Середнє квадратичне відхилення, розрахунок, значення для оцінки 

середніх величин. Коефіцієнт варіації, визначення, критерії оцінки. 

8.Середні величини, їх види та методи вирахування, оцінка та застосування в аналізі 

діяльності амбулаторій і поліклінік. Застосування середніх величин в практиці охорони 

здоров’я. 

9. Параметричні закономірності статистичних даних, які використовуються в медицині, 

особливості їх статистичної обробки та визначення достовірності. Обчислення середніх 
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похибок(m ) та їх застосування для оцінки достовірності. Середня похибка для середніх і 

відносних величин, її суть, порядок розрахунку і оцінка. 

10.Можливості доведення вірогідності різниці між показниками 2-х вибіркових 

сукупностей. Визначення суттєвості відмінностей статистичних показників згідно 

критерію Стьюдента (t), його значення для оцінки вірогідності. Порядок оцінки 

отриманих результатів. 

11. Метод і міра кореляції, їх місце в статистичному дослідженні. Порядок вирахування 

показників парної кореляції та шкала їх оцінки. Обчислення та застосування методу 

парної лінійної кореляції. Вирахування та оцінка вірогідності показника кореляції.( r). 

12. Коефіцієнт регресії (R) , його суть і використання, значення регресійного аналізу в 

статистиці.  

13. Методи стандартизації статистичних показників, необхідність обґрунтування їх 

застосування, важливість цих показників для порівняння різних територій. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЗДОРОВ’Я  

1. Показники природнього руху  населення, методика  розрахунку та аналізу. 

 2.Види природнього приросту, ситуація в Україні. Поняття про демографічні кризи в 

Україні, соціально-економічні заходи їх припинення.  

3. Туберкульоз, його соціальне значення, статистика, фактори ризику, організація 

первинної і вторинної профілактики. Сучасний стан в Україні та проведення 

загальнодержавних заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу. Вирахування та 

оцінка показників захворюваності, поширеності, інвалідності та смертності від ТБК.  

4. Непрямі показники громадського здоров’я населення, розрахунки та аналіз: сучасний їх 

стан та заходи щодо покращення. Значення непрямих показників здоров’я для подальшого 

планування та реформування системи охорони здоров’я.  

5. Ключові показники здоров’я населення та якості життя, їх сучасні рівні та особливості в 

окремих країнах. Динаміка показників в Україні як вагоме підтвердження стану здоров’я 

різних груп населення. 

6. Материнська смертність. Показники та причини ранньої та пізньої материнської 

смертності, її особливості в розвинутих країнах і тих, що розвиваються. Організація 

профілактики материнської смертності і місце сімейного лікаря в цій діяльності.  

7. Інвалідність, її причини та вплив на здоров'я населення. Загальні показники 

інвалідності, медична та соціальна реабілітація інвалідів зокрема у  дітей.  

8.Характеристика проведення  експертизи інвалідності та соціально-медичного 

забезпечення її  контингентів.  

9. Перинатальна смертність, її вплив на здоров’я немовлят. Причини, чинники, показники 

та заходи профілактики. Порядок заповнення та пред’явлення в органи РАЦСу 

“Лікарського свідоцтва про перинатальну смерть”.  
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10. Демографічні показники, порядок  обчислення і застосування для оцінки здоров’я 

населення. Лікарська реєстрація народжень та причин смерті. Особливості демографічних 

процесів в Україні, формування відповідної демографічної політики.  

11. Загальні і спеціальні показники народжуваності, порядок їх розрахунку та оцінки. 

Чинники, що визначають рівень народжуваності в окремих країнах. Особливості динаміки 

народжуваності в Україні та заходи щодо її стимулювання.  

12. Система спеціального обліку окремих видів захворюваності, її медичне і соціальне 

значення, правила реєстрації і види реєстраційних документів. Порядок вирахування 

захворюваності і поширеності хвороб щодо кожної групи спеціального обліку.  

13. Загальні та спеціальні показники плідності населення, їх розрахунок та оцінка, 

особливості показників в Україні.  

14. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, її соціальне значення, система 

обліку, показники,  загальний та поглиблений аналіз. Роль медичних закладів у вирішенні 

проблем зниження захворюваності з тимчасовою непрацездатністю.  

15. Стан міграції (механічного руху) населення в XXI ст.,  причини, вплив на соціальні і 

демографічні процеси. Вирахування і оцінка показників міграції. Соціальні, економічні та 

медичні наслідки міграції.  

16. Смертність населення, порядок визначення рівнів та структури причин. Поняття про 

передчасну смерть, її соціальне і економічне значення.  

17. ВІЛ/СНІД захворювання, їх соціальне значення, поширеність, причини 

розповсюдженості патології. Заходи первинної та вторинної профілактики. Заклади, що 

забезпечують медичну допомогу відповідним контингентам, їх структура і функції.  

18. Методика розрахунку та  аналізу структури причин смерті в окремих групах за віком, 

статтю, соціальним станом та ін. Виділення найбільш небезпечних контингентів, поняття 

про надсмертність чоловіків.  

19. Показники захворюваності і поширеності венеричних хвороб, порядок їх розрахунку, 

оцінка рівнів і структури. Чинники ризику і розповсюдженості, система профілактики. 

Структура та діяльність шкірно-венерологічних диспансерів. .  

20. Диспансеризація здорових контингентів населення, її мета, організація, критерії 

ефективності.  Зміст роботи лікарів загальної практики щодо обслуговування контингентів 

здорового населення.  

21. Міжнародна статистична класифікація хвороб, принципи побудови. Особливості 

класифікації Х перегляду, порядок застосування в практиці роботи лікарів різного 

профілю. Теоретичне і практичне значення.  

22. Особливості розрахунку і аналізу повікової смертності. Її рівні, динаміка, причини, 

значення для оцінки здоров’я населення та діяльності медичних закладів. Система заходів 

в Україні щодо зниження повікових показників смертності дітей та підлітків від причин, 

які можуть бути усунені.  

23. Порядок та терміни видачі листків  та довідок непрацездатності в Україні.   
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24. Серцево-судинна патологія, її вплив на стан здоров’я населення. Організація 

кардіологічної допомоги в Україні, показники серцево-судинної захворюваності, їх 

розрахунок та оцінка. Державні програми щодо зниження захворюваності, інвалідності і 

смертності від серцево-судинних захворювань та значення своєчасного усунення факторів 

ризику.  

25. Диспансеризація – провідний метод первинної, вторинної і третинної профілактики  

захворювань, його використання в діяльності лікаря загальної практики-сімейної 

медицини. Місце диспансерного методу в процесі реформування системи охорони 

здоров’я та послідовність його використання 

26. Рання неонатальна, неонатальна і постнеонатальна смертність, визначення рівнів та 

структури причин. Поняття про співвідношення неонатальної і постнеонатальної 

смертності (типи А, Б, С).  

27. Психічне здоров’я, його збереження серед різних груп населення, показники. 

Поширеність психосоматичних розладів, система якісної профілактики  і лікування. 

Сучасні міжнародні програми щодо покращення психічного здоров’я. 

28. Загальні та спеціальні показники інвалідності, порядок їх розрахунку та аналізу. 

Система реабілітації дітей інвалідів.  

.  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ  

1. Обласні лікарні як центри висококваліфікованої вузько спеціалізованої медичної 

допомоги третього рівня, їх структура, функції. Значення обласних лікарень в 

забезпеченні населення області новітніми досягненнями в організації медичної допомоги в 

процесі реформування.  

2. Провідна роль амбулаторно-поліклінічної допомоги в охороні здоров’я населення. 

Характеристика первинного, вторинного та третинного рівнів цієї допомоги (зміст 

кожного рівня та його завдання) в сучасних умовах. Центри первинної медико-санітарної 

допомоги як основний заклад організації медичної допомоги на першому рівні її надання.  

3. Організація онкологічної допомоги населенню, її рівні. Структура та діяльність 

спеціалізованих онкологічних закладів. Значення вітчизняних та всесвітніх програм 

боротьби з онкозахворюваннями. Показники захворюваності та поширеності різних 

онкозахворювань у дорослого населення, фактори ризику, система первинної і вторинної 

профілактики. 

5. Жіноча консультація, її структура, завдання та організація роботи; основні показники 

діяльності з питань охорони материнства і дитинства. Роль жіночих консультацій в 

реалізації державної демографічної політики, забезпеченні репродуктивного здоров’я 

населення, усунення чинників ризику.  

6. ЛКК, МСЕК, їх структура, функції. Показники інвалідності населення, методика їх 

розрахунку та аналізу. Характеристика видів реабілітації інвалідів.  

7. Організація медичного обслуговування міського населення на первинному рівні в 

умовах реформування галузі. Обсяг профілактичної і лікувальної роботи, контроль за їх 
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якістю. Характеристика медичних закладів та медичних кадрів цього рівня, зміст їх 

діяльності.  

8. Структура, завдання, організація роботи і показники діяльності об’єднаного пологового 

будинку (жіноча консультація, стаціонар). Значення закладів у збереженні 

репродуктивного здоров’я та здоров’я немовлят.  Надання лікарням статуса  »лікарень, 

доброзичливих до дитини». Рівні організації стаціонарної акушерсько-гінекологічної 

допомоги. 

9. Організація швидкої та невідкладної допомоги сільському населенню на первинному, 

вторинному та третинному рівнях. Значення в профілактиці важких ускладнень хвороб і 

смертності.  

10. Показники діяльності стаціонару, що характеризують використання ліжкового фонду 

та якість медичної допомоги, методика їх розрахунку та аналізу. Перспективи розвитку 

стаціонарної допомоги і напрямки реформування.  

11. Приймальне відділення лікарні, його функції, структура і організація роботи. Значення 

приймального відділення у виконанні принципів лікарської біоетики. Особливості вимог 

до роботи лікаря приймального відділення, його роль у забезпеченні своєчасної якісної 

медичної допомоги.  

12. Основні засади діяльності сімейного лікаря. Організація диспансерного 

обслуговування підлітків,  проведення заходів первинної і вторинної профілактики 

захворювань. Особливості сучасного стану здоров’я дітей. 

13. Форми організації роботи закладів сімейної медицини, їх структура та діяльність. 

Досвід використання сімейної медицини в різних країнах.  

14. Структура і організація роботи психоневрологічних диспансерів, особливості 

обслуговування виділених контингентів, їх соціально-медичне опікування. Чинники, що 

впливають на виникнення цих хвороб, організація виявлення та оздоровлення. Роль 

сімейного лікаря у виявленні психічних відхилень. Роль збереження психічного здоровя 

на сучасному етапі, психосоціальна допомога переселенцям і учасникам АТО.  

15. Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, їх структура, функції, місце в 

медичному обслуговуванні сільського населення.  

16. Роль центрів ПМСД в обслуговуванні дитячого населення. Диспансерне 

спостереження – основний метод роботи сімейного лікаря. Контингенти дітей, що 

перебувають під спостереженням. Показники якості спостереження за дітьми.  

17.Організація невідкладної і швидкої медичної допомоги, заклади, що здійснюють цю 

допомогу, роль у збереженні життя населення. Реформування як засіб покращення 

економічної ефективності галузі. 

18. Третинний  рівень надання медичної допомоги. Роль диспансерів у кваліфікованому 

лікуванні і попередженні інвалідизації населення. 

19. Організація медичної допомоги людям похилого віку, поняття «паліативна допомога», 

принципи, організаційні форми. Система хоспісної допомоги, світовий досвід. 
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20. Організація екстреної медичної допомоги, заклади які її здійснюють. Важливість їх 

роботи при надзвичайних ситуаціях, стихійних лихах, техногенних катастрофах. 

21. Центр планування сім’ї, його структура і завдання, напрямки діяльності щодо 

покращення  репродуктивного здоров’я.  

22. Річний звіт лікарні, його основні розділи, їх зміст і порядок аналізу.  

23.Роль медичного психолога в  первинній медико-санітарній допомозі населенню, 

взаємозв’язок у роботі з соціальними службами, сімейним лікарями, вузькими 

спеціалістами. 

 24.Вдосконалення первинної медико-санітарної допомоги шляхом запровадження 

сімейної медицини. Соціальні, медичні і економічні переваги цього виду допомоги. Роль 

медичного психолога у проведенні профілактики.  

 25.Структура і організація роботи психоневрологічних диспансерів, особливості 

обслуговування виділених контингентів, їх соціально-медичне значення. Чинники, що 

впливають на виникнення цих хвороб, організація виявлення та оздоровлення населення.  

26.Роль сімейного лікаря у виявленні психічних відхилень  населення. Роль збереження 

психічного здоров’я на сучасному етапі, психосоціальна допомога переселенцям і 

учасникам АТО.  

27. Організація медичної допомоги людям похилого віку, поняття паліативна допомога, 

принципи, організаційні форми. Система хоспісної допомоги, світовий досвід. 

Зав. кафедри соціальної медицини,  

економіки та організації охорони здоров’я                                         проф. О.М.ОЧЕРЕДЬКО 

  

 


