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1. Загальна інформація про викладача 

Клименко Вікторія Іванівна – доктор медичних наук, професор, 

завідувач кафедри, 050-524-28-00, Vicusaklimenko@gmail.com 

Різник Ольга Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, 066-306-81-66, 

Reznikola@gmail.com 

Закусилова Тетяна Олександрівна, 097-262-32-87, – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач, Zakusilovatatyana@ukr.net 

 

Кафедра: охорони здоров’я, соціальної медицини та лікарсько – трудової 

експертизи Запорізького державного медичного університету. 

 

Адреса: м. Запоріжжя, вул. Маяковського 26, Запорізький державний 

медичний університет. 

 

2. Назва, код дисципліни і кількість кредитів: 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів : 

денна – 3,0 

 

Галузь знань 

22 

«Охорона  здоров’я» 

 

 

Спеціальність 

227 

«Фізична реабілітація, 

ерготерапія» 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 

4-й 

Загальна 

кількість годин 

денна – 90 

 

8-й семестр: 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної 

роботи студента 

– 4 

 

Рівень вищої освіти: 

«Бакалавр» 

12 год. 

Практичні 

32 год. 

Самостійна робота 

46 год 

Вид контролю: 

диференційний залік 

mailto:Reznikola@gmail.com
mailto:Zakusilovatatyana@ukr.net


3. Семестр: 8 

  

4. Пререквізіти і постреквізіти навчальної дисципліни  

(перелік дисциплін та понять, вивчення яких має передувати дисципліні 

«Основи менеджменту, маркетингу і адміністрування (за професійним 

спрямуванням): регіональна економіка, національна економіка, управління 

людськими ресурсами, фінанси, гроші і кредит, бізнес – план, маркетинг. 

 

Постреквізіти (перелік дисциплін, для вивчення яких є обов'язковими знання, 

здобуті при вивченні «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування 

(за професійним спрямуванням)»: «Клінічний реабілітаційний менеджмент (за 

професійним спрямуванням)». 

  

5. Характеристика навчальної дисципліни 

5.1 Призначення навчальної дисципліни  

 

Дисципліна «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за 

професійним спрямуванням)» розрахована для вивчення студентами IV курсу 

спеціальності 227 «Фізична терапія і ерготерапія», основних положень з 

питань управління реабілітаційними центрами та набуття практичних вмінь і 

навичок для побудови системи маркетингу та менеджменту таких організацій. 

Вивчення дисципліни «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування 

(за професійним спрямуванням)» передбачає розв’язання низки завдань 

фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, 

зокрема: визначити принципи побудови й функціонування реабілітаційних 

центрів, зрозуміти значення функцій менеджменту і маркетингу у системі 

підготовки і прийняття управлінських рішень, визначати пріоритети у 

поведінці споживачів реабілітаційних центрів, планувати та організовувати 

діяльність реабілітаційних центрів та окремих виконавців, стимулювати та 

підтримувати ініціативність працівників у роботі з клієнтами, вибудовувати 

взаємовигідні стосунки у колективі. 

 

5.2 Мета вивчення навчальної дисципліни: досягнення основних кінцевих 

цілей, визначених у Стандарті підготовки спеціаліста за спеціальністю 227 

«Фізична терапія, ерготерапія». Мета дисципліни – формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з Здоров’я людини.  

5.3 Завдання вивчення дисципліни: 

1. Сутність менеджменту реабілітаційних центрів та місце маркетингу у 

розвитку реабілітаційного бізнесу.  



2. Особливості формування реабілітаційного продукту та чинники, що 

впливають на його вибір споживачами.  

3. Методи обґрунтування рішень у сфері формування і реалізації 

реабілітаційних продуктів.  

4. Функції, принципи й методи менеджменту та особливості їх реалізації 

в реабілітаційних центрах.  

5. Сутність і завдання маркетингових комунікацій у сфері діяльності 

реабілітаційних центрів.  

 

Компетентності, які студенти набувають у процесі вивчення курсу:  

1. Здатність сформувати структуру управління реабілітаційних центрів з 

урахуванням їх типу, масштабів діяльності, а також специфіки поведінки на 

ринку.  

2. Здатність сформулювати місію, визначити цілі у розрізі ієрархії 

управління та функціональних сфер діяльності реабілітаційного центру.  

3. Здатність використовувати маркетингові інструменти для 

дослідження ринку реабілітаційних продуктів.  

4. Здатність приймати своєчасні та ефективні рішення у кожному бізнес-

контексті реабілітаційного центру.  

5. Здатність вміти побудувати ефективну систему маркетингових 

комунікацій.  

6. Здатність створити умови для ефективної і плідної праці трудового 

колективу.  

7. Здатність побудувати схему управлінського процесу.  

8. Здатність оцінювати ефективність діяльності реабілітаційного центру. 

 

5.4 Зміст навчальної дисципліни: Програма навчальної дисципліни 

складається з 1 модулю:  

−  модуль 1: годин 90/ 3 кредити (лекцій – 12, практичних занять – 32, СРС 

– 46); 

План вивчення навчальної дисципліни: 

№ 

тижня 

Назва теми Форми організації 

навчання та 

кількість годин 

 

Завдання 

для 

самостійної 

роботи 

 

1. Сутність та основні етапи 

розвитку менеджменту та 

Лекція – 2 год., 

Практичне заняття 

4 год. 



маркетингу. Основні засади 

менеджменту. 

– 2 год. 

2 Історичні етапи розвитку 

науки управління. 

Управління системою 

охорони здоров’я. Роль 

менеджера в охороні 

здоров’я. 

Практичне заняття  

– 2 год. 

2 год. 

3 Структура управління в 

охороні здоров’я. 

Управління персоналом. 

Лекція – 2год. 

Практичне заняття  

– 2год. 

2 год. 

4 Засади маркетингу медичних 

послуг. 

Комунікації як процес, їх 

вплив на якість управлінської 

діяльності. 

Лекція – 2год. 

Практичне заняття  

– 2год. 

4 год. 

5 Організація праці менеджера. 

Фінанси в охороні здоров’я. 

Лекція – 2год. 

Практичне заняття  

– 2год. 

4 год. 

6 Планування, організація та 

проведення професійних 

нарад та виступів. 

Практичне заняття 

– 2год. 

2 год. 

7 Теоретичні основи 

маркетингу. Основні засади 

комплексного дослідження 

ринку послуг охорони 

здоров’я. 

Практичне заняття 

– 2год. 

2 год. 

8 Роль менеджера в діяльності 

організації. Керівник-

менеджер в системі охорони 

здоров'я, його роль та 

функції. Стиль керівництва. 

Управління маркетинговою 

діяльністю. 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття 

– 2год. 

4 год. 

9 Організація маркетингової 

діяльності реабілітаційних 

центрів. 

Практичне заняття 

– 2год. 

4 год. 

10 Комунікації як процес, їх 

вплив на якість управлінської 

діяльності. Планування, 

організація та проведення 

професійних нарад та 

виступів. 

Управління змінами в 

Лекція – 2 год. 

Практичне заняття 

– 2год. 

2 год. 



 

Тематичний план лекцій: 

 

1. Сутність та основні етапи розвитку менеджменту та 

маркетингу. 

2 

2.  Структура управління в охороні здоров’я  2 

3. Фінанси в охороні здоров’я  2 

4. Засади маркетингу медичних послуг 2 

5. Роль менеджера в діяльності організації. Керівник-

менеджер в системі охорони здоров'я, його роль та 

функції. Стиль керівництва. 

2 

6. Комунікації як процес, їх вплив на якість 

управлінської діяльності. Планування, організація 

та проведення професійних нарад та виступів. 

2 

організації.  

11 Методика складання 

кошторису в закладах 

охорони здоров'я. Методи 

ціноутворення і 

регулювання цін в 

реабілітаційного центру 

Практичне заняття  

– 2год. 

2 год. 

12 Методика розрахунку 

заробітної плати медичному 

персоналу в реабілітаційного 

центру. Методика 

проведення фінансового 

аналізу господарської 

діяльності медичного 

підприємства. 

Практичне заняття  

– 2год. 

2 год. 

13 Основи проектного 

менеджменту 

Практичне заняття  

– 2год. 

2 год. 

14 Методика складання бізнес-

плану при організації 

підприємницької діяльності в 

реабілітаційного центру. 

Практичне заняття 

– 2 год. 

4 год. 

15. Приклад складання бізнес-

плану при організації 

підприємницької діяльності в 

реабілітаційного центру. 

Практичне заняття  

– 2 год. 

6 год. 

16. Диференційний залік. 2 год.  

Всього Лекції – 12 год. 

Практ. зан. – 

32 год. 

СРС – 46 

годин. 



 Всього 12 

 

Теми практичних занять: 

 

1. Основні засади менеджменту 2 

2. Сутність та історичні етапи розвитку науки управління. 

Управління системою охорони здоров’я. Роль 

менеджера в охороні здоров’я. 

2 

3. Управління персоналом. 2 

4. Комунікації як процес, їх вплив на якість управлінської 

діяльності. 

2 

5. Організація праці менеджера 2 

6. Планування, організація та проведення професійних 

нарад та виступів. 

2 

7. Теоретичні основи маркетингу. Основні засади 

комплексного дослідження ринку послуг охорони 

здоров’я. 

2 

8. Управління маркетинговою діяльністю. 2 

9. Організація маркетингової діяльності реабілітаційних 

центрів. 

2 

10. Управління змінами в організації. 2 

11. Методика складання кошторису в закладах охорони 

здоров'я. Методи ціноутворення і регулювання цін в 

реабілітаційного центру 

2 

12. Методика розрахунку заробітної плати медичному 

персоналу в реабілітаційного центру. Методика 

проведення фінансового аналізу господарської 

діяльності медичного підприємства. 

2 

13 Основи проектного менеджменту 2 

14 Методика складання бізнес-плану при організації 

підприємницької діяльності в реабілітаційного центру. 

2 

15 Приклад складання бізнес-плану при організації 

підприємницької діяльності в реабілітаційного центру. 

2 

16 Диференційний залік 32 

 

5. Самостійна робота студента: 

 

№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

1 Підготовка до практичних 

занять – теоретична 

підготовка та опрацювання 

практичних навичок 

37 Поточний онлайн 

контроль і контроль 

на практичних 

заняттях 

2 Індивідуальна СРС за 

однією з тем дисципліни 

6 Доповідь на занятті 

або засіданні 



№ ТЕМА Кількість годин Вид контролю 

студентського 

наукового гуртка, 

підготовка 

презентації. 

3 Підготовка до контрольної 

роботи 

3 Контрольна робота 

 РАЗОМ 46  

 

Підготовка до практичних занять: 

• теоретична підготовка і опрацювання практичних навичок – 1 год. 

• заповнення робочого зошиту – 1 год. 

 

Методи навчання: 

 

• Лекції,  

• семінарські заняття,  

• практичні заняття, 

• тестовий контроль, 

• індивідуальні консультації,  

• самостійна робота з літературою,  

• складання контрольних нормативів,  

• виконання контрольних робіт, рефератів, презентацій.  

 

Методичне забезпечення курсу: 

 

• опорні конспекти лекцій;  

• навчальні посібники;  

• робоча навчальна програма;  

• збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

• засоби диференційного заліку.  

 

Завдання для самостійної роботи: 

 

1. Сутність та основні етапи розвитку менеджменту та маркетингу. Основні 

засади менеджменту. 

2. Історичні етапи розвитку науки управління. Управління системою охорони 

здоров’я. Роль менеджера в охороні здоров’я. 

3. Управління персоналом. Структура управління в охороні 
 



здоров’я. 

4. Засади маркетингу медичних послуг.  

5. Комунікації як процес, їх вплив на якість управлінської діяльності. 

6. Організація праці менеджера.  

7. Фінанси в охороні здоров’я. 

8. Планування, організація та проведення професійних нарад та виступів. 

9. Теоретичні основи маркетингу. 

10. Основні засади комплексного дослідження ринку послуг охорони здоров’я. 

11. Роль менеджера в діяльності організації. Керівник-менеджер в системі 

охорони здоров'я, його роль та функції. Стиль керівництва. 

12. Управління маркетинговою діяльністю. 

13. Організація маркетингової діяльності реабілітаційних центрів. 

14. Комунікації як процес, їх вплив на якість управлінської діяльності. 

15. Планування, організація та проведення професійних нарад та виступів. 

Управління змінами в організації. 

16. Методика складання кошторису в закладах охорони здоров'я. 

17. Методи ціноутворення і регулювання цін в реабілітаційного центру. 

18. Методика розрахунку заробітної плати медичному персоналу в 

реабілітаційного центру. 

19. Методика проведення фінансового аналізу господарської діяльності 

медичного підприємства. 

20. Основи проектного менеджменту. 

21. Методика складання бізнес-плану при організації підприємницької 

діяльності в реабілітаційного центру. 

22. Приклад складання бізнес-плану при організації підприємницької 

діяльності в реабілітаційного центру. 

23. Опишіть концепцію бізнес-моделі.  

24. Охарактеризувати методи описання бізнес-моделі.  

25. Описати принципи створення, розвитку та успішної роботи 

реабілітаційного центру.  

26. Опишіть дев’ять структурних блоків бізнес-моделі.  

27. Наведіть приклади цінностей реабілітаційного центру.  

28. Охарактеризувати шаблон діяльності реабілітаційного центру.  

29. Опишіть споживчий сегмент реабілітаційного центру.  

30. Наведіть приклади каналів збуту реабілітаційного центру.  

31. Охарактеризувати механізму ціноутворення реабілітаційного центру.  

32. Охарактеризувати реабілітаційний центр, як бізнес-модель.  

33. Опишіть товари та послуги реабілітаційного центру.  

34. Опишіть створення потоку доходів реабілітаційного центру.  

35. Охарактеризувати інноваційні продукти реабілітаційного центру.  



36. Описати принципи управління взаємовідносинами з клієнтами 

реабілітаційного центру.  

37. Описати принципи управління інфраструктурою реабілітаційного центру. 

38. Охарактеризувати групи споживачів реабілітаційного центру.  

39. Охарактеризувати цінність багатосторонньої платформи.  

40. Наведіть приклади залучення нових клієнтів реабілітаційного центру.  

41. Наведіть приклади безкоштовних додатків реабілітаційного центру.  

42. Описати принципи фінансування споживачів реабілітаційного центру.  

43. Опишіть відкриті бізнес-моделі.  

44. Наведіть принципи інновацій реабілітаційного центру.  

45. Наведіть приклади співробітництва з зовнішніми партнерами 

реабілітаційного центру.  

46. Охарактеризувати дизайнерський підхід при створенні реабілітаційного 

центру.  

47. Наведіть приклади сценаріїв майбутнього реабілітаційного центру.  

 

6. Оцінювання: 

 

Тестовий комп’ютерний контроль, рішення ситуаційних задач, 

проміжний письмовий тестовий контроль, підготовка презентацій  та 

рефератів з тем СРС, диференційний залік. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки диференційного заліку (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок 

відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

кожного модулю (залікового кредиту) - 200, в тому числі за поточну навчальну 

діяльність - 120 балів (60%), за результатами диференційного заліку - 80 балів 

(40%). 

По закінченню вивчення дисципліни студент складає іспит, де 40 балів 

(50%) тестовий комп’ютерний контроль і 40 балів (50%) усне опитування.  

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу 

«Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним 

спрямуванням)»:  

Відповідь на практичному занятті, усна відповідь 

за темою індивідуального завдання: 



 

А5 (відмінно)  Студент має глибокі міцні і системні знання з теми, 

використовує наукову термінологію, вільно володіє 

понятійним апаратом. Має уявлення про основні 

захворювання серцево-судинної систем; знайомий з 

факторами, які впливають на виникнення цих 

захворювань; вміє працювати з навчальним 

матеріалом. Вміє правильно планувати свою 

самостійну роботу. Будує відповідь логічно, 

послідовно, розгорнуто, використовуючи наукову 

термінологію. 

В 4 (добре)  Студент має міцні ґрунтовні знання, вміє 

застосовувати їх на практиці, але може допустити 

неточності, окремі помилки в формулюванні 

відповідей. 

С (добре)  Студент знає програмний матеріал повністю; має 

практичні навички в аналізі системи заходів, які 

здійснюються при фізичній реабілітації хворих на 

захворювання серцево-судинної системи; 

недостатньо вміє самостійно мислити, не може вийти 

за межі теми. 

D 

3(задовільно) 

 Студент знає основний зміст теми, але його знання 

мають загальний характер, іноді не підкріплені 

прикладами.  

E (задовільно)  Студент має прогалини в знаннях з теми. Замість 

чіткого термінологічного визначення пояснює 

теоретичний матеріал на побутовому рівні.  

Х2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

 Студент має фрагментарні знання з теми. Не володіє 

термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований. Не вміє викласти програмний 

матеріал.  

 

F1 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 Студент повністю не знає програмного матеріалу, 

відмовляється відповідати. 



 

Виконання практичного завдання (на практичному занятті 

або за індивідуальним завданням): 

 

А5 (відмінно)  Студент виконав практичне завдання повністю, з 

використанням теоретичних знань з клінічної картини та 

симптоматики захворювання. Вміє провести самостійний 

аналіз зв’язків між факторами, які впливають на 

виникнення захворювань серцево-судинної системи. 

Здатний до успішного виконання творчих завдань. 

 

В 4 (добре)  Студент виконав практичне завдання повністю, з опорою на 

теоретичні знання, але може допустити неточності, окремі 

помилки в аналізі системи заходів фізичної реабілітації при 

захворюваннях нервової системи. 

С (добре)  Студент виконав практичне завдання, але може допускати 

помилки, недостатньо вміє самостійно мислити, 

виконувати творчі завдання. 

D 3 

(задовільно) 

 Студент виконав практичне завдання неповністю, 

продемонстрував невміння виконувати творчі завдання. 

Допускає істотні помилки в аналізі системи заходів 

фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи.  

E (задовільно)  Студент виконав практичне завдання частково, з 

помилками. Аналіз системи заходів фізичної реабілітації 

при захворюваннях нервової системи здійснює на 

побутовому рівні.  

Х2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

 Студент виконав практичне завдання фрагментарно. Не 

володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не 

сформований.   

 

 

F1 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

  

Студент повністю не виконав практичне завдання. 



 

Таблиця конвертації середньої арифметичної в кількість балів за 

КМСОНП: 

Середня 

арифметична оцінка 

за п’ятибальною 

шкалою 

Бали 

ECTS 

Середня арифметична 

оцінка за п’ятибальною 

шкалою 

Бали 

ECTS 

4,97-5 110 3,97-4,0 85 

4,93-4,96 109 3,93-3,96 84 

4,89-4,92 108 3,89-3,92 83 

4,85-4,88 107 3,85-3,88 82 

4,81-4,84 106 3,81-3,84 81 

4,77-4,8 105 3,77-3,80 80 

4,73-4,76 104 3,73-3,76 79 

4,69-4,72 103 3,69-3,72 78 

4,65-4,68 102 3,65-3,68 77 

4,61-4,64 101 3,61-3,64 76 

4,57-4,6 100 3,57-3,60 75 

4,53-4,56 99 3,53-3,56 74 

4,49-4,52 98 3,49-3,52 73 

4,45-4,48 97 3,45-3,48 72 

4,41-4,44 96 3,41-3,44 71 

4,37-4,4 95 3,37-3,40 70 

4,33-4,36 94 3,33-3,36 69 

4,29-4,32 93 3,29-3,32 68 

4,25-4,28 92 3,25-3,28 67 

4,21-4,24 91 3,21-3,24 66 

4,17-4,20 90 3,17-3,20 65 

4,13-4,16 89 3,13-3,16 64 

4,09-4,12 88 3,09-3,12 63 

4,05-4,08 87 3,05-3,08 62 

4,01-4,04 86 3,01-3,04 61 

  3,0 60 

 

Індивідуальна робота студентів оцінюється за кожен вид роботи з 

урахуванням якості її виконання. До 110 максимальних балів можуть 

додаватись бали за індивідуальну роботу (СНТ, публікації та ін.) – не більше 

10 балів. Заохочувальні бали за рішенням Вченої ради додають до кількості 



балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли 

призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше. 

Оцінювання дисципліни: 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зарахован весь 

модуль з дисципліни. Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок 

за модуль, на які структурована навчальна дисципліна. 

 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS: 

 

Сума балів за всі 

види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

180 – 200 А Відмінно 

170 – 179,99 В Добре 

160 – 169,99 С 

141 – 159,99 D Задовільно 

122 – 140,99 Е 

 FX Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

 F Незадовільно з обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни складання 

 

Академічні очікування від студентів: 

Вимоги до курсу: 

Очікується, що студенти відвідуватимуть всі лекційні та практичні 

заняття. Якщо вони пропустили заняття, необхідно відпрацювати його. Для 

цього потрібно взяти дозвіл у деканаті, вивчити відповідний матеріал та 

відвідати кафедру, де черговий викладач працює кожного робочого дня з 15-

30 до 17-00 виключно з питань відпрацювань (згідно графіку). 

Письмові та домашні завдання треба виконувати повністю та вчасно, 

якщо у студентів виникають запитання, можна звернутися до свого лектора 

або викладача особисто.  

Під час лекційних занять студентам рекомендовано вести конспект 

заняття та зберігати достатній рівень тиші. Ставити питання до лектора – це 

абсолютно нормально. 

 Практичні заняття:  

Активна участь під час обговорення в аудиторії,  студенти мають бути 



готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати 

свою точку зору, дискутувати. Під час дискусії важливі: 

- повага до колег, 

- толерантність до інших та їхнього досвіду,  

- сприйнятливість та неупередженість, 

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість 

опонента, 

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою 

позицію під впливом доказів, 

- я - висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, 

описує свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні 

думки і емоції, 

- обов’язкове знайомство з першоджерелами. 

Від студентів очікується зацікавленість участю у міських, 

всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах та творчих 

фестивалях з предметного профілю. Увесь професорсько-викладацький склад 

кафедри може здійснювати наукове керівництво.  
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