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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Облік та звітність є важливою складовою процесу управління 
системою охорони здоров’я, мета якого — впорядкувати збирання, 
зберігання, аналіз медичної інформації, а також дієвий контроль за 
діяльністю галузі.

Ефективне функціонування установ і закладів системи охорони 
здоров’я неможливе без повної, вірогідної, своєчасної та доступної 
інформації. У комплексній програмі “Здоров’я нації” на 2003–2011 
роки серед інших заходів особливу увагу приділено саме розвит-
ку медичної статистики, удосконаленню процесу обліку і звітності, 
підвищенню якості та достовірності медичних даних.

Дисципліна “Облік і звітність в охороні здоров’я” є основою сучас-
ної підготовки фахівців з управління в умовах реформування галузі.

мета  вивчення  дисципліни  — на основі теоретичних знань про 
сутність інформації, збирання медичних даних, формування звіт-
ності, застосування Міжнародної класифікації хвороб набути прак-
тичних навичок роботи із звітною медичною документацією.

основні завдання дисципліни — ознайомити студентів:
• зі структурою служби медичної статистики в охороні здоров’я 

України, дати поняття про інформаційно-аналітичні заклади;
• з формуванням документообігу та потоків медичної інформації 

в медичних закладах та установах;
• з наявною базою облікових медичних документів і державною 

статистичною звітністю;
• з методами статистичної обробки медичних даних для форму-

вання звітних форм тощо.
Вивчення дисципліни передбачає тісні зв’язки з іншими навчаль-

ними курсами: “Основи менеджменту охорони здоров’я”, “Технологія 
виробництва послуг в охороні здоров’я”, “Медична статистика”, “Ме-
дична техніка”, “Інформаційні технології в медицині”.

Контроль знань проводиться у формі заліку шляхом оцінювання 
засвоєння навчального матеріалу на підставі результатів роботи сту-
дента на практичних заняттях, співбесіди, рубіжних атестацій чи ви-
конання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН 
дисципліни 

“ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ  В  ОХОРОНІ  ЗДОРОВ’Я”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

змістовий модуль і. медичні дані та їх використання.
види статистичного аналізу

1 Організація служби та нормативно-правова база медичної 
статистики в Україні 

2 Технологія збирання, обробки та аналізу медичних даних
у системі охорони здоров’я 

3 Основна облікова документація державної статистичної
звітності 

4 Галузева статистична звітність в охороні здоров’я. Види
статистичних показників і вимоги до них

5 Огляд методів статистичного аналізу медичної інформації

змістовий модуль іі. підвищення ефективності служби
медичної статистики

6 Застосування міжнародних класифікаторів у медичній
статистиці (МКХ-10, SNOMED) 

7 Застосування статистичних пакетів програм для аналізу
медичних даних 

8 Комп’ютеризація процесу збирання, зберігання та обробки 
медичних даних. Сучасні медичні реєстри України 

9 Сучасний епідеміологічний аналіз в охороні здоров’я
та доказова медицина 

Разом годин:81
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“ОБЛІК  І  ЗВІТНІСТЬ  В  ОХОРОНІ  ЗДОРОВ’Я”

змістовий модуль і. медичні дані та їх використання. види 
статистичного аналізу

Тема 1. Організація служби та нормативно-правова база 
медичної статистики в Україні 

Історія розвитку медичної статистики. Історія розвитку медичної 
статистики в Україні. Методи медичної статистики. Теоретичні осно-
ви медичної статистики. Структура служби медичної статистики, її 
функція та методи роботи. Інформаційно-аналітичні підрозділи, по-
ложення та функції. Структура відділу медичної статистики. Огляд 
посадових інструкцій.

Нормативно-правові акти, що стосуються статистичної служби 
України та МОЗ України. Постанова Кабінету Міністрів України 
“Концепція побудови національної статистики України” від 04.05.93 
№ 326. Закон України “Про Концепцію Національної програми ін-
форматизації” (1998 р.). Концептуальні основи створення Єдиного 
інформаційного поля охорони здоров’я України. Загальна організація 
медичної та державної статистики в Україні. Завдання реформування 
служби медичної статистики України.

Література [1; 3; 11–15; 19–21] 

Тема 2. Технологія збирання, обробки та аналізу медичних 
даних у системі охорони здоров’я 

Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у га-
лузі охорони здоров’я. Технологія збирання, зберігання та обробки 
медичних даних у центральній районній лікарні. Технологія збиран-
ня, зберігання та обробки медичних даних у лікувально-профілак-
тичному закладі. Технологія збирання, зберігання та обробки медич-
них даних в обласному центрі медичної статистики. Центр медичної 
статистики МОЗ України.

Література [1; 3; 11–15; 19–21] 
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Тема 3. Основна облікова документація державної 
статистичної звітності 

Поняття про облікові документи, огляд основних облікових форм, 
що застосовуються в системі охорони здоров’я. Звітні форми медич-
ної документації, затверджені Міністерством статистики України та 
Міністерством охорони здоров’я України.

Звіт про кількість захворювань у районі, що обслуговується ліку-
вальним закладом. Звіт про захворюваність і контингенти хворих на 
алкоголізм, наркоманію, токсикоманію. Звіт про кількість травм та 
отруєнь серед дорослих, підлітків і дітей. Звіт про медичні кадри. Звіт 
про причини тимчасової непрацездатності. Звіт про захворюваність 
і контингенти хворих із психічними розладами. Звіт про захворю-
ваність на злоякісні новоутворення. Звіт про захворюваність на ве-
неричні хвороби, профілактичні заходи. Звіт про медичну допомогу 
вагітним та породіллям. Звіт про медичну допомогу дітям.

Література [11–15]

Тема 4. Галузева статистична звітність в охороні здоров’я. 
Види статистичних показників і вимоги до них

Огляд форм державної галузевої звітності для медичних закладів 
та установ. Методики їх формування та подання. 

Характеристика видів статистичних показників, що застосову-
ються в охороні здоров’я для аналізу діяльності галузі. Структура ме-
дичних показників, їх функція. Методи обліку та збирання медико-
статистичної інформації: безпосередня реєстрація; документальний 
облік; викопіювання; опитування; анкетування. 

Література [1 4; 19–21; 23]

Тема 5. Огляд методів статистичного аналізу медичної 
інформації

Динамічний ряд, аналіз динамічних рядів, поняття про середню. 
Оцінювання вірогідності результатів дослідження. Непараметричні 
критерії оцінювання вірогідності результатів дослідження. Застосу-
вання аналізу у взаємопов’язаних сукупностях: критерії знаків, ос-
новні етапи розрахунку, оцінювання результатів. Динамічні ряди.

Статистичні методи аналізу медичних даних, що застосовуються у 
практичній охороні здоров’я та медичній науці. 

Література [5; 8; 9; 17; 23; 25]
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змістовий модуль іі. підвищення ефективності служби 
медичної статистики

Тема 6. Застосування міжнародних класифікаторів у 
медичній статистиці (МКХ-10, SNOMED)

Огляд сучасних статистичних класифікаторів, що застосовуються 
у медичній статистиці, їх функція та місце у процесі збирання та об-
робки медичних даних. Поняття про МКХ-10, SNOMED. Структура 
Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду. Співвідношен-
ня клінічного та статистичного діагнозів на прикладі МКХ-10.

Література [1; 8–10; 21] 

Тема 7. Застосування статистичних пакетів програм для 
аналізу медичних даних

Сучасні статистичні пакети, що застосовуються у медичній ста-
тистиці, їх призначення та функції. Статистичний пакет “Статисти-
ка”: сутність, зміст, практичне значення для діяльності лікувально-
профілактичного закладу, галузі охорони здоров’я.

Література [1; 8–10; 21] 

Тема 8. Комп’ютеризація процесу збирання, зберігання та 
обробки медичних даних. Сучасні медичні реєстри 
України 

Огляд інформаційно-програмних засобів, що запроваджуються 
у службі медичної статистики України, їх призначення, структура, 
функція.

Спеціалізована комп’ютерна програма “Поліклініка”. Спеціалізо-
вана комп’ютерна програма “Стаціонар”.

Медичний реєстр: призначення, функція, структура, організація. 
Види медичних реєстрів, що функціонують в Україні, їх загальна ха-
рактеристика і роль в організації охорони здоров’я країни.

Література [6; 7; 16; 24; 27–29] 

Тема 9. Сучасний епідеміологічний аналіз в охороні здоров’я 
та доказова медицина

Огляд методів сучасного епідеміологічного аналізу, його застосу-
вання в Україні. Доказова медицина та роль статистичних методів в 
її реалізації.

Поняття про клінічний протокол та медичний стандарт.
Література [1; 2; 10; 18; 25] 
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ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми нав-
чання є складовою навчального процесу та активною формою їх са-
мостійної роботи. Її мета — закріпити теоретичні знання та практичні 
навички студентів з питань обліку та звітності у діяльності охорони 
здоров’я.

Основне завдання — перевірити знання студентів з питань обліку 
та звітності у діяльності медичних закладів і установ, а також уміння 
застосовувати методи медичної статистики у медичній практиці.

Контрольна робота виконується за даними конкретного закладу 
охорони здоров’я, в якому працює студент-заочник.

Контрольна робота повинна мати титульну сторінку, вступ, аналіз 
матеріалу конкретного закладу охорони здоров’я, список використа-
ної літератури.

Послідовність виконання контрольної роботи:
 1. Письмове виконання індивідуальних завдань, подання фактич-

ного матеріалу.
 2. Список використаної літератури.
 3. Посилання на ДОСТ тощо.
 4. При потребі — оформлення додатків.

Контрольну роботу необхідно підписати та поставити дату її ви-
конання.

завдання для контрольних робіт
частина  і.  аналіз  обліку  та  звітності  у  закладах  охорони 

здоров’я
 1. Проаналізувати основні функції інформаційно-аналітичного від-

ділу закладу охорони здоров’я. Основні законодавчі акти, що рег-
ламентують діяльність служби медичної статистики України.

 2. Оцінити документообіг, що стосується звітності роботи лікарів у 
вашому медичному закладі, та скласти відповідну схему.

 3. Описати рух медичної інформації в закладі охорони здоров’я.
 4. Проаналізувати показники діяльності закладу охорони здоров’я.
 5. Проаналізувати діяльність закладу охорони здоров’я за основни-

ми показниками якості та ефективності медичної допомоги.
частина  іі.  статистичний  аналіз  роботи  закладу  охорони 

здоров’я
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 1. Описати етапи статистичного аналізу діяльності закладу охорони 
здоров’я.

 2. Проаналізувати систему показників здоров’я населення — основ-
ні групи та їх взаємозв’язок.

 3. Визначити джерела інформації про стан здоров’я населення.
При аналізі діяльності закладу охорони здоров’я за основними по-

казниками якості доцільно здійснювати експертизу якості лікуваль-
но-діагностичного процесу в такому порядку:

• оцінити повноту і своєчасність діагностичних заходів, правиль-
ність і точність встановлення діагнозу, адекватність вибору і до-
тримання лікувальних заходів, ступінь досягнення результатів 
(наслідків) після лікування, оптимальність строків діагностики, 
лікування, госпіталізації, тимчасової непрацездатності, обґрун-
тованість і адекватність прийнятих експертних рішень;

• визначити фактори і причини, що зумовили зниження якості 
надання медичної допомоги в конкретному випадку;

• розробити рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та 
їх запобігання.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Інформаційно-аналітичні підрозділи, положення про них та їх 
функції.

 2. Структура відділу медичної статистики.
 3. Огляд посадових інструкцій працівників відділу медичної ста-

тистики.
 4. Нормативно-правові акти, що стосуються статистичної служби 

України та МОЗ України.
 5. Концепція побудови національної статистики України. Закон Ук-

раїни “Про Концепцію Національної програми інформатизації”.
 6. Концептуальні основи створення Єдиного інформаційного поля 

охорони здоров’я України.
 7. Загальна організація медичної та державної статистики в Україні. 

Завдання реформування служби медичної статистики України.
 8. Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у га-

лузі охорони здоров’я.
 9. Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у 

центральній районній лікарні.
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 10. Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у лі-
кувально-профілактичному закладі.

 11. Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у об-
ласному центрі медичної статистики.

 12. Технологія збирання, зберігання та обробки медичних даних у 
Центрі медичної статистики МОЗ України.

 13. Поняття про облікові документи, огляд основних облікових форм, 
що застосовуються в системі охорони здоров’я.

 14. Звітні форми медичної документації, затверджені Міністерством 
статистики та Міністерством охорони здоров’я України.

 15. Звіт про кількість захворювань у районі, що обслуговується ліку-
вальним закладом.

 16. Звіт про захворюваність і контингенти хворих на алкоголізм, нар-
команію, токсикоманію.

 17. Звіт про кількість травм і отруєнь серед дорослих, підлітків і ді-
тей.

 18. Звіт про причини тимчасової непрацездатності.
 19. Звіт про захворюваність і контингенти хворих із психічними роз-

ладами.
 20. Звіт про хворих на злоякісні новоутворення.
 21. Звіт про захворюваність на венеричні хвороби та профілактичні 

заходи.
 22. Звіт про медичну допомогу вагітним і породіллям.
 23. Звіт про медичну допомогу дітям.
 24. Характеристика видів статистичних показників, що застосову-

ються в охороні здоров’я для аналізу діяльності галузі.
 25. Поняття про МКХ-10.
 26. Поняття про SNOMED.
 27. Сучасні статистичні пакети, що застосовуються у медичній ста-

тистиці, їх призначення та функції.
 28. Статистичний пакет “Статистика”: сутність, зміст.
 29. Практичне значення СП “Статистика” для діяльності лікувально-

профілактичного закладу, галузі охорони здоров’я.
 30. Інформаційно-програмні засоби, що запроваджуються в службі 

медичної статистики України, їх призначення, структура, функ-
ція.

 31. Спеціалізована комп’ютерна програма “Поліклініка”.
 32. Спеціалізована комп’ютерна програма “Стаціонар”.
 33. Медичний реєстр: призначення, функція, структура, організація.
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 34. Види медичних реєстрів, що функціонують в Україні, їх загальна 
характеристика.

 35. Роль медичних реєстрів в організації охорони здоров’я країни.
 36. Методи сучасного епідеміологічного аналізу, їх застосування в 

Україні.
 37. Доказова медицина та роль статистичних методів в її реалізації.
 38. Поняття про клінічний протокол і медичний стандарт.
 39. Спеціальні види захворюваності. Система показників інфекцій-

ної захворюваності.
 40. Шкала оцінки захворюваності з тимчасовою втратою непрацез-

датності.
 41. Методика вивчення госпіталізованої захворюваності (облікові 

документи, показники).
 42. Суть клініко-статистичних груп, принципи їх визначення.
 43. Система показників матеріально-технічної бази мережі охорони 

здоров’я.
 44. Показники стану впровадження стаціонар-замінювальних техно-

логій.
 45. Система показників діяльності закладів охорони здоров’я.
 46. Показники діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів.
 47. Основні групи показників діяльності стаціонарних закладів.
 48. Основні показники, що характеризують стан медичної допомоги 

на догоспітальному етапі.
 49. Система показників якості та ефективності медичної допомоги.
 50. Формування звітності про штатний розпис медичного закладу 

(Ф 17-зв).
 51. Структура звітності про діяльність медичного закладу.
 52. Звітність про діяльність жіночої консультації (навести та охарак-

теризувати форми).
 53. Облікова документація дільничного терапевта.
 54. Облікова документація лікарів-спеціалістів.
 55. Облікова документація стоматологічного кабінету.
 56. Облікова документація параклінічних підрозділів.
 57. Облікові документи медичного закладу, що працює на приватній 

основі.
 58. Облікові документи для медичних закладів, що працюють із стра-

ховими компаніями.
 59. Принципи формування звітних форм амбулаторно-поліклінічно-

го закладу.
 60. Принципи формування звітних форм стаціонарного закладу.
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