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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Розвиток ринкових відносин в Україні, реформування галузі охо-
рони здоров’я потребує удосконалення економічної роботи в медич-
них установах. Суттєвою складовою цього вдосконалення має бути 
ширше використання методів аналізу і планування в закладах охоро-
ни здоров’я різної форми власності, розширення їх використання на 
всіх рівнях управління для прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень. 

Різноманітна діяльність лікувально-профілактичних закладів 
потребує оперативної корекції та планування на основі поточного об-
ліку та аналізу їх роботи в цілому, окремих підрозділів і медичного 
персоналу. 

Вищенаведене висуває високі вимоги до підготовки фахівців спе-
ціальності “Менеджмент організацій”, які навчаються за спеціаліза-
цією “Медичний та фармацевтичний менеджмент”. Студенти мають 
бути підготовленими до вирішення професійних завдань, а також во-
лодіти навичками проведення аналізу та планування в медицині.

Мета дисципліни “Методи аналізу та планування в медицині” — 
сформувати у студентів сучасне управлінське мислення та набути 
практичних навичок з проведення аналізу і планування в медицині 
для вирішення економічних завдань.

Основні завдання курсу:
• ознайомити студентів із категорійним апаратом у сфері аналізу 

та планування;
• набути навичок з організації аналізу та планування діяльності 

медичних закладів;
• оволодіти методикою проведення аналізу та планування діяль-

ності різних медичних установ;
• вивчити методику проведення управлінського та фінансового 

аналізу діяльності медичних установ;
• сформувати у студентів здатність виявляти внутрішньогоспо-

дарські резерви підвищення ефективності діяльності медичних 
установ і визначати шляхи їх використання.

Вивчення дисципліни “Методи аналізу та планування в меди-
цині” тісно пов’язано з іншими навчальними курсами: “Економічний 
аналіз”, “Економіка підприємств”, “Фінансовий аналіз”, “Фінансовий 
менеджмент”, “Основи менеджменту охорони здоров’я”, “Економіка 
та фінанси охорони здоров’я”, “Облік і звітність в охороні здоров’я” 
тощо.
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Змістовий модуль 1. Управлінський аналіз у медицині

Тема 1. Теоретичні та методологічні основи здійснення  
аналізу в медицині

Цілі і завдання аналізу в медицині. Схема та основні категорії 
аналізу. Види та напрями проведення аналізу медичних установ: за-
гальноекономічний, техніко-економічний і функціонально-вартісний 
аналіз. 

Методика здійснення комплексного аналізу діяльності медичних 
установ. Технічні прийоми та способи аналізу. Балансовий спосіб 
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аналізу: його сутність і сфера застосування. Графічний спосіб дос-
лідження в економічному аналізі діяльності медичних установ. 
Сутність і значення способу ланцюгових підстановок. Сутність і 
типи факторного аналізу діяльності медичних установ. Евристичні 
прийоми дослідження: методи “мозкового штурму”, синектичний, 
морфологічний, “Дельфі”, “Паттерн”. Моделювання господарської 
діяльності медичного закладу. Функціонально-вартісний аналіз ме-
дичних послуг.

Література [6; 7; 12–14]

Тема 2. Організація та етапи аналізу діяльності медичних 
установ

Методичні принципи організації аналізу діяльності медичних ус-
танов. Роль функціональних служб медичних установ у проведенні 
аналізу. 

Етапи аналітичної роботи та їх характеристика: підготовчий, ос-
новний, завершальний.

Формування інформаційної бази аналізу діяльності медичних 
установ. Сутність інформації та її роль в аналітичному дослідженні. 
Форми відображення інформації. Вимоги до аналітичної інформації. 
Характеристика джерел інформації. Класифікація інформації для 
аналізу. Основні облікові та звітні документи, що використовуються 
для аналізу діяльності лікувально-профілактичного закладу.

Методика аналізу діяльності окремих медичних установ: міської 
та районної лікарень, поліклініки, дитячої лікарні та поліклініки, по-
логового будинку, стоматологічної поліклініки (відділення, кабіне-
ту), санітарно-епідеміологічної станції, онкологічної служби.

Література [1–4; 7; 9; 11–14; 17]

Тема 3. Аналіз ефективності використання основних фондів 
Значення, мета, завдання аналізу використання основних фондів 

медичних установ. Об’єкти аналізу. Джерела інформації для аналізу 
використання основних фондів медичних установ. 

Аналіз складу, динаміки, структури та технічного стану основних 
фондів медичних установ. Грошова оцінка основних фондів: пов-
на балансова, відновлювальна, залишкова вартість. Амортизаційні 
відрахування. Основні показники технічного стану основних фондів 
ЛПЗ. Аналіз вікового складу і структури обладнання. Аналіз вико-
нання плану ремонту основних фондів. 
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Аналіз забезпеченості медичних установ основними виробничими 
фондами. Система натуральних і вартісних показників ефективності 
використання основних фондів медичних установ. Ефективність ви-
користання ліжкового фонду. Основні напрями поліпшення вико-
ристання основних фондів медичних установ.

Література [7; 9; 11; 13; 14; 16; 17]

Тема 4. Аналіз використання матеріальних ресурсів 
Мета, завдання, джерела та об’єкти аналізу. Організація аналітич-

ної роботи. Основні принципи управління матеріальними запасами.
Послідовність аналізу забезпеченості медичних установ ма-

теріальними ресурсами. Аналіз забезпеченості потреби медичних ус-
танов джерелами покриття. Аналіз обґрунтованості та ефективності 
формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси.

Аналіз рівня ефективності використання матеріальних ресурсів 
в цілому по медичній установі і за окремими підрозділами. Система 
техніко-економічних показників аналізу ефективності використання 
матеріальних ресурсів.

Факторний аналіз матеріаломісткості медичних послуг. Аналіз 
матеріальних витрат на медичну допомогу і медичні послуги. Визна-
чення резервів зростання обсягу медичної допомоги та медичних пос-
луг. Факторний аналіз зміни обсягу медичної допомоги та медичних 
послуг.

Основні напрями аналізу можливостей мобілізації виявлених 
резервів підвищення ефективності використання матеріальних ре-
сурсів. Завдання управління матеріальними запасами медичних ус-
танов. Основні алгоритми аналізу матеріальних ресурсів.

Література [7; 9; 11; 13; 14; 16; 17]

Тема 5. Аналіз ефективності використання трудових  
ресурсів і заробітної плати

Етапи та показники аналізу зайнятості медичного персоналу. 
Аналіз кількісно-якісної структури кадрів медичної установи та руху 
робочої сили. Оцінювання забезпеченості підприємства трудови-
ми ресурсами. Динамічні показники трудових ресурсів: укомплек-
тованість ставок і штату всіх категорій медичних працівників, ко-
ефіцієнт сумісництва, плинність кадрів.
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Аналіз використання фонду робочого часу. Аналіз трудомісткості 
подання медичної послуги чи допомоги. Одиниці нормування праці 
в охороні здоров’я: умовні одиниці трудомісткості, відвідування, пос-
луга, ліжко-місце. Аналіз продуктивності праці.

Форми та системи оплати праці медичних працівників. Критерії 
визначення коефіцієнта зростання та зниження заробітної плати 
середнього медичного персоналу. Індивідуалізація заробітної плати 
медпрацівників на основі застосування багатофакторних систем оп-
лати праці. Критерії та аналітичне оцінювання праці лікаря і серед-
нього медичного персоналу. 

Література [7; 9; 11; 13; 15–17]

Тема 6. Аналіз надання медичної допомоги та медичних послуг

Значення, завдання і джерела аналізу медичної допомоги та ме-
дичних послуг.

Аналіз обсягів і динаміки медичної допомоги та медичних послуг.
Аналіз асортименту та структури медичної допомоги та медичних 

послуг. Оновлення асортименту. Вплив асортиментно-структурних 
зрушень на основні показники діяльності медичної установи.

Література [7; 9; 11–14]

Тема 7. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг

Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг. Методика 
оцінювання якості медичної допомоги. Складові якості медичної до-
помоги. Модель кінцевих результатів діяльності (МКР) лікувально-
профілактичного закладу. Визначення показників результативності, 
показників дефектів, нормативних значень показників. Шкала оці-
нювання виконання діагностичних заходів, діагнозу, лікувально-оз-
доровчих заходів, стану пацієнта після закінчення лікування та реа-
білітації. Стандарти медичних технологій. Контроль якості медичної 
допомоги та медичних послуг.

Вивчення задоволеності пацієнтів. 
Показники діяльності лікаря загальної практики: ресурсні показ-

ники, показники здоров’я населення, показники результативності та 
якості лікування, проміжні показники.

Література [7; 9; 11–14]
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Змістовий модуль 2. Фінансовий аналіз і планування в медицині

Тема 8. Аналіз собівартості і витрат на медичну допомогу  
та медичні послуги

Класифікація і склад витрат на медичну допомогу та медичні пос-
луги. Аналіз витрат за економічними елементами. Класифікація ви-
датків бюджету медичної установи. 

Показники собівартості в медичних закладах. Методика розра-
хунку собівартості медичної процедури. Розрахунок повної собівар-
тості медичної процедури. Порядок, методи розподілення непрямих 
витрат. Формування планових витрат на медичну процедуру. Форму-
вання планових витрат собівартості лікування хворого у стаціонарі. 
Розрахунок собівартості медичної процедури, лікування хворого пев-
ного захворювання, лікування хворого у стаціонарному підрозділі з 
розрахунку на один ліжко-день, готельної послуги в лікувальному 
підрозділі.

Аналіз собівартості медичної допомоги та медичних послуг. Аналіз 
динаміки зміни собівартості. Аналіз собівартості за статтями кальку-
ляції. Аналіз за прямими та накладними витратами. Аналіз умовно-
постійних та умовно-змінних витрат. Вплив факторів “норма” і “ціна” 
на відхилення фактичних матеріальних витрат від планових. Визна-
чення резервів зниження собівартості.

Основні положення щодо визначення вартості медичних послуг. 
Розрахунок вартості медичних послуг бюджетних установ. 

Література [5; 7–9; 11–14; 17]

Тема 9. Аналіз ціноутворення в медицині

Сутність ціни та ціноутворення. Функції цін. Основні групи цін. 
Цілі ціноутворення в медицині. Формування цінової політики ме-
дичних установ. Методи ціноутворення. 

Економічні аспекти організації платних медичних послуг. Умови, 
за яких медичні установи можуть надавати населенню платні медич-
ні послуги. Оплата медичних послуг. Ціна медичних послуг і послуг 
медичного сервісу. Перелік платних медичних послуг в амбулаторно-
поліклінічних закладах, у стаціонарах. Економічний механізм роз-
поділу виручки, отриманої від платної медичної діяльності.

Література [5; 7–9; 11–14; 17]



�

Тема 10. Фінансовий аналіз діяльності медичних установ
Етапи аналізу фінансового стану медичного закладу: перевірка 

достовірності вихідної бухгалтерської та фінансової інформації, по-
переднє оцінювання економічного і фінансового стану, оцінювання та 
аналіз майнового стану підприємства, фінансового стану, фінансових 
результатів і результатів ділової активності. Форми бухгалтерської та 
консолідованої звітності як основа аналізу фінансового стану. 

Структурно-логічна схема формування прибутку медичних ус-
танов. Загальне оцінювання прибутку. Оцінювання стану виконан-
ня плану з прибутку підприємства. Виявлення впливу на прибуток 
обсягу реалізації продукції, зміни виробничої собівартості, зміни цін, 
зміни асортименту та структури продукції, зміни позавиробничих 
витрат. Проведення пофакторного аналізу розподілу чистого при-
бутку медичного закладу. Аналіз рентабельності надання медичних 
послуг. 

Основні напрями аналізу балансу медичних підприємств: гори-
зонтальний, вертикальний, трендовий, коефіцієнтний, порівняльний 
і факторний. 

Загальний аналіз складу майна та джерел його утворення. Аналіз 
ефективності використання майна медичних установ. 

Оцінювання фінансового стану: аналіз фінансової стійкості та 
ліквідності (платоспроможності) медичних установ. Аналіз руху гро-
шових коштів. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 
медичних закладів. Аналіз ділової активності. Оцінювання ймовір-
ності банкрутства медичної установи. Шляхи фінансового оздоров-
лення підприємства. Загальне оцінювання фінансового стану медич-
ного закладу за методикою Dupont.

Література [6; 7; 9; 11–15]

Тема 11. Сутність і види планування в медичних закладах
Сутність планування. Класифікація планів організації.
Модель стратегічного планування. Огляд можливих цілей медич-

ної установи. Характеристика сильних і слабких позицій організації. 
Класифікація стратегій. Модель вибору оптимальної стратегії під-
приємства.

Характеристика методів прогнозування. Формальні методи про-
гнозування: кількісні та якісні. Неформальні методи прогнозування.

Література [10; 16]
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Тема 12. Тактичне планування 
Поточне планування як різновид тактичного планування. Етапи 

поточного планування. Види та характеристика центрів відповідаль-
ності.

Характеристика бюджетного планування: цілі та принципи. Стадії 
реалізації бюджетного планування. Методи ієрархічного бюджетного 
планування. Класифікація методів бюджетного планування.

Загальна характеристика бізнес-планування.
Концепція управління за цілями.

Література [10; 16]

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  САмОСТІйНОї  РОбОТИ 

Головною метою самостійної роботи студентів є активізація сис-
тематичної роботи студентів, індивідуалізація навчання, підвищення 
якості засвоєння навчальної дисципліни.

Самостійна робота з навчальної дисципліни “Методи аналізу та 
планування в медицині” передбачає:

• підготовку до практичних занять (для студентів денної та вечір-
ньої форм навчання);

• письмове виконання контрольних робіт (для студентів заочної 
форми навчання). Контрольна робота є комплексним завдан-
ням, в якому містяться два теоретичних і одне аналітико-ситуа-
ційне завдання, виконання якого розвиває самостійність аналі-
тичної обробки економічної інформації;

• підготовку до підсумкового контролю знань за контрольними 
питаннями.

Важливе значення в керівництві самостійною роботою студентів 
відводиться індивідуальним і груповим консультаціям, їх мета — до-
помогти студентам у вивченні того чи іншого питання, у правильній 
організації самостійної роботи, від якої значною мірою залежать ус-
пішність підготовки до практичних занять і складання заліку. 

Для виконання самостійної роботи студентам рекомендується оз-
найомитись з нормативно-правовою базою та навчально-методичною 
літературою, перелік якої наведено у списку літератури, а також з 
публікаціями періодичних видань, зокрема: “Вісник соціальної гігіє-
ни та організації охорони здоров’я України”, “Вісник стоматології”, 
“Главный врач”, “Журнал практичного лікаря”, “Лікарська справа”, 
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“Охорона здоров’я України”, “Практична медицина”, “Экономика 
здравоохранения”, “Вісник Національної Академії державного уп-
равління при Президентові України”, “Офіційний вісник України”. 
Рекомендовану літературу необхідно вивчати систематично, згідно зі 
списком і в такій послідовності:

а) ознайомитись за навчальною програмою із змістом кожної 
теми;

б) засвоїти навчальний матеріал за темою;
в) дати відповідь на питання для самостійної роботи студентів з 

кожної теми; 
г) дати відповідь на контрольні запитання відповідної теми;
д) виписати всі незрозумілі питання для розгляду їх на консульта-

ції.
При вивченні навчального матеріалу необхідно використовувати 

звіти підприємств, інші джерела економічної інформації, аналізуючи 
зміни показників за методикою, наведеною в підручниках.

Основними видами контролю рівня оволодіння навчального ма-
теріалу студентами денної та вечірньої форм навчання є усне опиту-
вання (заочної форми навчання — перевірка контрольних робіт). За 
результатами контролю студентам виставляють оцінки в журналах 
поточної успішності за бальною системою модульно-рейтингового 
контролю. Підсумковий контроль знань у вигляді заліку здійснюєть-
ся за контрольними питаннями.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САмОСТІйНОї  РОбОТИ  

№ 
пор.

Тема Питання
Літера-

тура

Вид 
контро-

лю

1 2 3 4 5

1 Теоретичні 
та методоло-
гічні основи 
здійснення 
аналізу  
в медицині

1. Особливості здійснення економіч-
ного аналізу підприємств медицини, 
процедури надання медичних послуг 
і медичної допомоги. 
2. Економіко-математичні методи: 
лінійне і динамічне програмування, 
математична теорія ігор, теорія масо-
вого обслуговування, сіткові графіки, 
транспортна задача. 

6, 7, 
12–14

Опиту-
вання



12

1 2 3 4 5

2 Організація 
та етапи 
аналізу 
діяльності 
медичних 
установ

1. Методика аналізу діяльності 
поліклініки, стаціонару: загальна  
характеристика лікарні та її підроз-
ділів; показники діяльності  
поліклініки, стаціонару; показники 
діяльності лікувально-допоміжних 
підрозділів. 
2. Методика аналізу діяльності дитя-
чої лікарні: загальна характеристика 
лікарні; чисельність і склад дітей,  
які перебувають на обліку; показники 
діяльності поліклініки; діяльність 
стаціонару дитячої лікарні. 
3. Методика аналізу діяльності 
санітарно-епідеміологічної станції 
(СЕС): загальна характеристика 
СЕС; попереджувальний і поточний 
санітарний нагляд; епідеміологічні 
заходи; інші види діяльності СЕС.

1–4 Конс-
пект

3 Аналіз 
ефективності 
використан-
ня основних 
фондів 

1. Аналіз виконання плану ремонту 
основних фондів. 
2. Основні напрями поліпшення  
використання основних фондів  
медичних установ.

7, 9, 16, 
17

Опиту-
вання

4 Аналіз  
ефективності 
викорис-
тання 
матеріальних 
ресурсів

1. Організація аналітичної роботи. 
2. Аналіз забезпеченості потреби  
медичних установ джерелами пок-
риття.

7, 9, 13, 
16, 17

Опиту-
вання

5 Аналіз 
ефективності 
використан-
ня трудових 
ресурсів  
і заробітної 
плати

1. Оплата праці медичних працівни-
ків в умовах ринку: в лікувально-про-
філактичних установах, які надають 
частково платні медичні послуги,  
в медичних кооперативах, оплата 
праці лікаря приватної практики. 
2. Оплата лікаря приватної практики.

15–17 Опиту-
вання
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1 2 3 4 5

6 Аналіз на-
дання медич-
ної допомоги 
та медичних 
послуг

1. Оновлення асортименту. 
2. Вплив асортиментно-структурних 
зрушень на основні показники діяль-
ності медичної установи.

7, 9, 12 Опиту-
вання

7 Аналіз якості 
медичної 
допомоги  
та медичних 
послуг

1. Контроль якості медичної допомо-
ги та медичних послуг. 
2. Вивчення задоволеності пацієнтів.

7, 9, 
11–14

8 Аналіз  
собівартості  
і витрат  
на медичну 
допомогу 
та медичні 
послуги

1. Вплив факторів “норма” і “ціна” на 
відхилення фактичних матеріальних 
витрат від планових. 
2. Визначення резервів зниження 
собівартості.

5, 7, 8, 
12, 17

9 Аналіз ціно-
утворення  
в медицині

1. Формування цінової політики 
медичних установ. 
2. Економічний механізм розподілу 
виручки, отриманої від платної  
медичної діяльності.

5, 7–9, 
11–14, 

17

10 Фінансо-
вий аналіз 
діяльності 
медичних 
установ

1. Аналіз ефективності використання 
майна медичних установ. 
2. Аналіз рентабельності надання 
медичних послуг. 
3. Аналіз розміру прибутку  
та моделювання основної тенденції 
розвитку.

6, 7, 9, 
11–15

Конс-
пект

11 Сутність  
і види 
планування 
в медичних 
закладах

1. Формальні методи прогнозування: 
кількісні та якісні методи. 
2. Класифікація стратегій.

10, 16

12 Тактичне 
планування 

1. Загальна характеристика бізнес-
планування. 
2. Концепція управління за цілями.

10, 16
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОї  РОбОТИ

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою 
свого прізвища (див. таблицю).

Перша літера  
прізвища студента

Номер варіанта 
контрольної роботи

А, Б, В
Г, Д, Е, Є
Ж, З, И, І

Й, К, Л
М, Н, О
П, Р, С
Т, У, Ф
Х, Ц, Ч
Щ, Ш
Ю, Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав-
чання є складовою навчального процесу та активною формою само-
стійної роботи.

Мета контрольної роботи — закріпити та поглибити теоретичні 
знання, здобуті студентом у процесі вивчення дисципліни “Методи 
аналізу та планування в медицині”, сформувати уміння самостійно 
працювати з навчальною, спеціальною літературою, законодавчими 
актами та статистичними матеріалами, а також з матеріалами влас-
них досліджень в організаціях.

Контрольна робота повинна мати обсяг не менше 15 сторінок тек-
сту (комп’ютерний набір — кегль 14 через 1,5 інтервалу, шрифт Times 
New Roman). Всі сторінки, окрім титульної, мають бути пронумеро-
вані. Обов’язковою умовою написання роботи є зміст, що містить 
питання завдання із зазначенням сторінок, вступ і висновки, які по-
винні відображати власне ставлення студента до матеріалу, який вив-
чається, безпосередньо відповіді на питання без розриву сторінки та 
із зазначенням посилань на літературні джерела, а також список ви-
користаної літератури, який має містити не менше 10 найменувань.

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОбІТ

Варіант 1
1. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів ме-

дичної установи.
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2. Охарактеризуйте багатофакторну систему оцінки праці серед-
нього медичного персоналу. Зазначте її можливі критерії.

3. Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського 
пункту (ФАП) села Н. за минулий рік. Кількість жителів — 500. Дітей 
у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагіт-
них — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. 
Кількість відвідувань фельдшера становила 1200, кількість відвіду-
вань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 ви-
падків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвіду-
вань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних 
відвідувань на дому вагітних і породілей — 320.

Варіант 2

1. Види та головні напрями проведення економічного аналізу ме-
дичних установ.

2. Аналіз фінансового стану підприємств медичної галузі.
3. Вартість обладнання медичної установи становить 250 тис. грн. 

З 1 квітня введено в експлуатацію обладнання вартістю 25 тис. грн. 
З 1 серпня вибуло з експлуатації обладнання на суму 13 тис. грн. Об-
сяг виробництва становить 12500 умовних послуг, ціна однієї умовної 
послуги — 45 грн. Виробнича потужність установи — 15000 умовних 
послуг.

Визначте величину фондовіддачі обладнання і коефіцієнт інтен-
сивності використання обладнання.

Варіант 3

1. Формування інформаційної бази аналізу діяльності медичних 
установ.

2. Аналіз прибутку від надання медичних послуг і допомоги як ос-
новного результату операційної діяльності.

3. Визначте кількісні показники роботи поліклінічного відді-
лення міської лікарні № 5 міста Києва за минулий рік. Полікліні-
ка подає медичну допомогу 3000000 жителям. Загальна кількість 
відвідувань терапевтів становила 60000, з них 1200 — сільськими 
жителями. До своїх дільничних лікарів звернулися 48000 жителів, 
які проживають у районі обслуговування поліклініки. Оглянуто на 
туберкульоз 3000 осіб. Захворювань на туберкульоз не виявлено. 
Серед населення 450 хворих на ревматизм, які перебувають на дис-
пансерному обліку.
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Варіант 4
1. Моделювання господарської діяльності медичного підприємс-

тва.
2. Грошова оцінка основних фондів медичної установи.
3. Розрахуйте вплив зміни чисельності працюючих і ефективності 

їхньої праці на рівень виконання завдань з надання послуг стомато-
логічної поліклініки, застосовуючи прийом ланцюгової підстановки, 
якщо впродовж місяця запланована середньооблікова чисельність 
працюючих становила 37 осіб, а фактично працювало — 35. Заплано-
ваний середньомісячний виробіток на одного працівника — 1000 грн, 
а фактичний становив 1100 грн. 

Варіант 5
1. Оцінювання та аналіз майнового стану лікувально-профілак-

тичної установи.
2. Джерела формування засобів на економічне стимулювання пра-

цівників медичних установ.
3. Дільнична лікарня розрахована на 100 ліжок, з них 80 ліжок — 

терапевтичне і хірургічне відділення і 20 — акушерське. З об’єктивних 
причин фактична зайнятість ліжка по лікарні в цілому становила 307 
днів, у тому числі акушерського відділення — 270 днів. Визначити 
порожні ліжка для кожного відділення і лікарні в цілому, якщо нор-
мативна зайнятість ліжка для терапевтичного та хірургічного відді-
лення становить 300, а для акушерського — 280 днів.

Варіант 6
1. Методологія ціноутворення в охороні здоров’я. Наведіть при-

клад розрахунку ціни медичної послуги.
2. Аналіз рентабельності надання медичних послуг.
3. У фізіотерапевтичному кабінеті лікарні в наявності 20 умовних 

одиниць обладнання для проведення процедур. Кабінет працює у дві 
зміни. Нормативна кількість умовного обладнання, яка повинна обс-
луговуватись одним медпрацівником, становить 4,5 одиниці умовно-
го обладнання. Планова кількість невиходів на роботу — 14 %. 

Визначте чисельність медпрацівників фізіотерапевтичного кабі-
нету.
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Варіант 7
1. Розрахунок вартості медичних послуг бюджетних установ.
2. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості лікуваль-

но-профілактичного закладу.
3. Керівництвом приватної медичної установи запроваджено по-

годинну форму оплати праці. На основі даних таблиці визначте добо-
вий, місячний і річний фонд заробітної плати, якщо працівники під-
приємства працюють у режимі 5-денного робочого тижня. Визначити 
також середню денну і середньомісячну зарплату по підприємству.

Вид послуг
Погодинна 
розцінка, 
грн./ год.

Робоча  
зміна, год.

Кількість 
працюючих, 

осіб

Надбавка за 
кваліфікацію, 

%

1
2
3
4
5

1,75
1,98
2,10
3,65
4,5

8,2
8,2
8,2
6
6

3
2
3
2
2

2–10
1–10

–
1–10
1–15

Варіант 8
1. Види та головні напрями проведення економічного аналізу ме-

дичних установ.
2. Факторний аналіз матеріаломісткості медичних послуг.
3. Визначте якісні показники роботи терапевтичного відділення 

стаціонару міської лікарні № 5 м. Києва. В терапевтичному відділен-
ні — 130 ліжок. Виписано за рік 2700 хворих, померло 300, всі хворі 
перебували 45500 ліжко-днів.

Варіант 9
1. Аналіз надання медичної допомоги та медичних послуг.
2. Аналіз прибутку від надання медичних послуг та допомоги як 

основного результату операційної діяльності.
3. Визначте, наскільки зміна обсягу надання медичних послуг 

стоматологічною поліклінікою зумовлена збільшенням чисельності 
працюючих, а наскільки — зростанням середнього виробітку в розра-
хунку на одного працюючого за даними таблиці.
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Показник
Згідно з 
планом

Фактично 
Відхилення 

(+, -)

Обсяг надання медичних послуг, 
тис. грн. 

2340 2396

Середньооблікова чисельність 
працюючих, осіб

506 512

Середній виробіток у розрахунку 
на одного працівника, грн.

4624,6

Варіант 10
1. Методика аналізу діяльності міської та районної поліклінік, 

стаціонарів.
2. Система техніко-економічних показників аналізу ефективності 

використання матеріальних ресурсів.
3. У таблиці наведено дані по п’яти медичних установах району.

Медична установа Поточний актив Поточний пасив

1
2
3
4
5

413130
171596
465188
342264
193398

172137
174437
186075
412677
192884

Визначити ліквідність за загальним коефіцієнтом покриття по 
кожній установі і регіону в цілому. Визначити неплатоспроможні ус-
танови, які перебувають в оптимальному фінансовому стані. Визна-
чити показник боргу.

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САмОКОНТРОЛЮ

1. Види та напрями проведення аналізу медичних установ.
2. Роль і особливості функціонально-вартісного аналізу медичних 

установ.
3. Балансовий спосіб аналізу: його сутність і сфера застосування.
4. Сутність і типи факторного аналізу діяльності медичних уста-

нов.
5. Сутність і значення способу ланцюгових підстановок.
6. Графічний спосіб дослідження в економічному аналізі діяльності 

медичних установ.
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7. Сутність, значення і сфера застосування евристичних прийомів 
дослідження.

8. Основні етапи аналітичної роботи діяльності медичних установ.
9. Класифікація інформації для аналізу. Вимоги до аналітичної ін-

формації. 
10. Основні облікові та звітні документи, що використовуються для 

аналізу діяльності лікувально-профілактичного закладу.
11. Методика аналізу діяльності міської та районної поліклінік, ста-

ціонарів.
12. Методика аналізу діяльності дитячої лікарні.
13. Методика аналізу діяльності пологового будинку.
14. Методика аналізу діяльності стоматологічної поліклініки (відді-

лення, кабінету).
15. Методика аналізу діяльності санітарно-епідеміологічної станції.
16. Мета, завдання та об’єкти аналізу використання основних фондів 

медичних установ.
17. Грошова оцінка основних фондів медичних установ. 
18. Основні показники технічного стану основних фондів лікуваль-

но-профілактичних закладів.
19. Аналіз вікового складу і структури обладнання медичних уста-

нов. 
20. Система натуральних і вартісних показників ефективності вико-

ристання основних фондів медичних установ.
21. Мета, завдання та об’єкти аналізу використання матеріальних ре-

сурсів медичних установ.
22. Система техніко-економічних показників аналізу ефективності 

використання матеріальних ресурсів.
23. Завдання управління матеріальними запасами медичних уста-

нов.
24. Основні алгоритми аналізу матеріальних ресурсів.
25. Значення і завдання аналізу надання медичної допомоги та ме-

дичних послуг.
26. Аналіз обсягів і динаміки надання медичної допомоги та медич-

них послуг.
27. Аналіз асортименту та структури медичної допомоги та медичних 

послуг. 
28. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг.
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29. Модель кінцевих результатів діяльності (МКР) лікувально-про-
філактичного закладу. 

30. Стандарти медичних технологій.
31. Значення, завдання і джерела інформації для аналізу собівартості 

і витрат на медичну допомогу та медичні послуги.
32. Класифікація і склад витрат.
33. Розрахунок собівартості медичної процедури.
34. Аналіз собівартості медичної допомоги та медичних послуг.
35. Аналіз витрат за економічними елементами.
36. Аналіз собівартості за статтями калькуляції.
37. Визначення резервів зниження собівартості.
38. Розрахунок вартості медичних послуг бюджетних установ.
39. Економічні аспекти організації платних медичних послуг.
40. Розрахунок динамічних показників трудових ресурсів медичних 

установ.
41. Аналіз використання фонду робочого часу медичних працівни-

ків.
42. Оцінювання забезпеченості медичного закладу трудовими ресур-

сами.
43. Аналіз структури трудових ресурсів медичних установ.
44. Аналіз продуктивності праці медичних працівників.
45. Багатофакторна система оцінювання праці медичного персоналу. 

Критерії підвищення та зниження розміру заробітної плати.
46. Необхідність здійснення, завдання та інформаційна база аналізу 

фінансового стану медичної установи.
47. Аналіз складу майна лікувально-профілактичного закладу і дже-

рел його утворення.
48. Розрахунок фінансових показників ліквідності та платоспромож-

ності підприємств медичної галузі.
49. Аналіз фінансової стабільності лікувально-профілактичного зак-

ладу.
50. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу підпри-

ємства охорони здоров’я.
51. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості лікувально-

профілактичного закладу.
52. Аналіз використання капіталу підприємства охорони здоров’я.
53. Загальна оцінка фінансового стану медичного закладу.
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54. Аналітична діагностика можливого банкрутства медичного зак-
ладу.

55. Сутність планування. Класифікація планів організації.
56. Огляд можливих цілей медичної установи. 
57. Характеристика сильних і слабких позицій медичної установи. 
58. Етапи поточного планування. 
59. Стадії реалізації бюджетного планування. 
60. Класифікація методів бюджетного планування.
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