




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Економічна політика і фінансовий менеджмент в публічному управлінні 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за 

розподілом 
2 

Аудиторні 36 

Самостійна робота/ індивідуальна робота 

під керівництвом викладача 
54 

Форма семестрового контролю іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – забезпечити студентам здобуття 

знань, умінь та розуміння, що відноситься до економічної політики і фінансового 

менеджменту в публічному управлінні, що дасть їм можливість ефективно реалізовувати 

професійні функції у ситуаціях невизначеності соціально-економічного середовища 

Предмет навчальної дисципліни – економічна політика і фінансовий 

менеджмент в публічному управлінні на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому рівнях, у медичних закладах державної\ приватної власності та різного рівня 

підпорядкування у кризових і ситуаціях невизначеності.. 

Міждисциплінарні зв’язки – медична статистика, публічна комунікація і ділова 

мова у публічному управлінні, психологія управління, публічне управління та 

адміністрування у сфері охорони здоров’я, управління інформаційними системами у 

сфері охорони здоров’я  

Завданнями дисципліни є:  
- знання та розуміння сучасних підходів до публічного управління та 

адміністрування для розв’язання професійних задач на загальнодержавному, 

регіональному, місцевому рівнях;  

- знання та розуміння теоретичних та прикладних засад публічної політики, 

фінансів, медичного права, управління ресурсами у сфері охорони здоров’я; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- здійснення заходів для поліпшення механізмів управління суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я;  

- організацію та проведення моніторингу і прогнозування виникнення кризових 

ситуацій та їх розвитку у сфері охорони здоров’я, визначення ризиків на суб’єктах 

господарювання у сфері охорони здоров’я відповідно до повноважень; 

- організацію надання медичної допомоги населенню; 



- організацію управлінській діяльності керівника закладу охорони здоров’я на 

творчому рівні, виявляючи наполегливість у досягненні мети, відповідальність за якість 

медичного обслуговування і розвиток колективу; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 

– визначити основні завдання забезпечення планування заходів публічного 

управління та адміністрування відповідно до функціонального призначення підсистеми; 

– провести організацію з підготовки суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я до трансформацій галузі; 

– вміти розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення сталого 

функціонування суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, або залучення МОЗ 

до виконання мобілізаційних завдань в особливий період;   

– розробити пропозиції щодо створення, збереження і раціональне використання 

резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них;  

– організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у період надзвичайної ситуації 

у координації і взаємозв’язку з МОЗУ, місцевими органами влади, центрами екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф, іншими уповноваженими органами. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми публічного 

управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я, що передбачає 

проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності  

Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

прийняття обґрунтованих рішень. 

Здатність до усного і письмового професійного спілкування 

іноземною мовою. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності  

Здатність визначати показники сталого розвитку сфери охорони 

здоров’я на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

управління. 

Здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони здоров’я 

як системи, визначати критерії розвитку, розробляти маркетингову 

стратегію і тактику діяльності на ринку медичних послуг. 

Здатність організувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій, розробляти заходи щодо впровадження 

електронного урядування (Е-медицини) у закладі охорони здоров’я. 

Здатність здійснювати дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування з використанням різних джерел 

інформації (у т.ч. іноземною мовою), даючи критичну оцінку якості 

використання способів і методів дослідження для своїх висновків у 

формі наукового тексту. 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання та розуміння теоретичних та прикладних засад вироблення та аналізу 

економічної політики і фінансів у сфері ОЗ.  

Знання та розуміння основних засад національної безпеки, нормативних 

документів з питань фінансування галузі ОЗ для розв’язання складних практичних 

задач 



Уміти аналізувати основні напрями реформування фінансування галузі ОЗ в 

Україні; визначати проблеми і оцінювати переваги у період динамічного розвитку, 

можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації. 

Уміти творчо застосовувати фінансово-економічні знання, виявляючи 

наполегливість у досягненні мети, відповідальність за якість медичного 

обслуговування і розвиток персоналу закладу ОЗ. 

Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері ОЗ. 

Уміти використовувати методологію та інструментарій управління інноваціями, 

ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері ОЗ. 

Уміти розробляти документи і фінансові бізнес-плани щодо розвитку 

публічного урядування та адміністрування закладами ОЗ на основі принципів 

системного аналізу та комплексного підходу із застосуванням методів командної 

роботи 

Уміти використовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові 

технології, електронну систему eHealth для розв’язання складних задач. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи економічної політики та 

фінансового менеджменту 

Сучасні підходи до публічного управління та 

адміністрування, концепцій, теорії управління 

людськими ресурсами Сутність, функції, мета, 

завдання та значення фінансового менеджменту. 

21 2 - 2 - 7 10 

Теоретичні та прикладні засади публічної політики, 

фінансів та технологій управління ресурсами у сфері 

ОЗ. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  

11 4 - 2 - - 5 

Місце фінансового менеджменту в організаційній 

структурі підприємств. Система забезпечення 

фінансового менеджменту. 

11 2 2 2 - - 5 

Разом  45 8 4 6 - 7 20 

Змістовий модуль 2. Управління фінансово-виробничою діяльністю і капіталом 

суб’єкта господарювання 

Менеджмент формування, розвитку та використання 

ресурсів охорони здоров’я. Менеджмент фінансових 

ресурсів охорони здоров’я. Управління грошовими 

потоками на підприємствами 

16 4 - 2 - - 10 

Система забезпечення фінансового менеджменту 

лікувального закладу. Зміст і завдання управління 

інвестиціями. Управління активами. 

11 2 2 2 - - 5 



Управління фінансовими ризиками. Антикризове 

фінансове управління у медичному закладі 
16 2 - 2 - 7 5 

Разом 45 8 4 6 - 7 20 

Іспит 4 - - - - - - 

Усього 90 16 8 12 - 14 40 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи економічної політики 

та фінансового менеджменту 

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Сутність, функції, 

мета, завдання та значення фінансового менеджменту. 

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти і суб’єкти фінансового 

менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі 

підприємств. Сучасні підходи до публічного управління та адміністрування, 

концепцій, теорії управління людськими ресурсами. Методи і прийоми фінансового 

менеджменту. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту у ЗОЗ. 

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти і суб’єкти фінансового 

менеджменту 

Теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів та технологій 

управління ресурсами у сфері ОЗ. Методологічні основи побудови системи 

забезпечення фінансового менеджменту. Необхідність і значення визначення вартості 

грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції 

на зміну вартості грошей. 

Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. 

Система забезпечення фінансового менеджменту. 

Аналіз основних напрямів реформування галузі охорони здоров’я в Україні. 

Призначення і види планово-економічних та фінансових звітів. Методи їх оцінки. 

Аналіз звіту про фінансові результати підприємства. Комплексний аналіз фінансового 

стану підприємства. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. 

Класифікація і оптимізація грошових потоків. Принципи управління грошовими 

потоками. Складання звіту про рух грошових коштів. Зміст і завдання управління 

вхідними і вихідними грошовими потоками.  

Змістовий модуль 2. Управління фінансово- виробничою діяльністю і 

капіталом суб’єкта господарювання 

Менеджмент формування, розвитку та використання ресурсів охорони здоров’я. 

Менеджмент фінансових ресурсів охорони здоров’я. Управління грошовими потоками 

на підприємствами 

Характеристика основних методів фінансування медичних послуг. Визначення 

проблем і оцінка переваг та можливих загроз на різних рівнях управління. Управління 

формуванням, розвитком та використанням ресурсів охорони здоров’я. Публічне 

управління розвитком ресурсів в охороні здоров’я. Механізми розміщення ресурсів у 

системах охорони здоров’я. Ціноутворення в охороні здоров’я. Зміст і завдання 

управління прибутком підприємства. Фактори, що впливають на формування 

прибутку. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві. Управління 

структурою капіталу та її оптимізація. Основні форми фінансування охорони здоров’я.  



Система забезпечення фінансового менеджменту лікувального закладу. Зміст і 

завдання управління інвестиціями. 

Формування фінансово-економічних знань в управлінській діяльності керівника 

закладу ОЗ з позиції інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та особливості 

управління ними. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки 

ефективності інвестиційних проектів. Управління джерелами фінансування 

капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної 

структури джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.  

Управління фінансовими ризиками. Антикризове фінансове управління у медичному 

закладі. 

Методи оцінки рівня ризиків. Основні види фінансових ризиків: валютний, 

депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Визначення рівня 

ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. Зміст 

управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку  і процес їх прогнозування та 

нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств. Способи уникнення та нейтралізації 

фінансових ризиків. Страхування ризиків.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль - іспит 

6.1. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки за 

такими критеріями: 

- оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і 

всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення наукових першоджерел 

та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 

набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення 

до тих чи інших проблем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

- оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, аргументовано 

викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої міркування з приводу 

тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у викладенні 

теоретичного змісту або під час аналізу продемонстрованих практичних навичок; 

- оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають у 

студента невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання 

практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, недостатньо оцінює факти та 

явища, що пов’язані з його майбутньою діяльністю; 

- оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал дисципліни, 

не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, практичні навички не 

сформовані. 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному 

занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під 

час підсумкового контролю. 



6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної навчальної 

діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (ПМК) (у балах), яка 

виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліку, визначених програмою дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної діяльності та 

підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються 

оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною шкалою з 

використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв оцінювання для 

відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 

методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної теми). При 

цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за різні види діяльності 

(усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий або комп’ютерний контроль 

тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним контролем (або 

на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за традиційною 

шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття та за індивідуальне 

завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок за традиційною шкалою, 

округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана величина конвертується у бал за 

багатобальною шкалою таким чином: 
 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються 

до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної навчальної діяльності. 

В жодному разі загальна сума балів за поточну навчальну діяльність не може 

перевищувати 120 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення вивчення усіх 

тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі 

передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні заняття та при 

вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студенту, який з 

поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних занять, дозволяється 

відпрацювати академічну заборгованість до певного визначеного терміну. 



Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і включати 

перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі модулі 

ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на міжнародних 

та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі загальна сума балів за 

дисципліну не може перевищити 200 балів. 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Сутність, функції, мета, завдання та значення фінансового менеджменту.  

2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  

3. Об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту.  

4. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств.  

5. Методи і прийоми фінансового менеджменту. 

6. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

7. Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового 

менеджменту.  

8. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Класифікація і 

оптимізація грошових потоків.  

9. Принципи управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових 

коштів.  

10. Зміст і завдання управління вхідними і вихідними грошовими потоками.  

11. Зміст і завдання управління прибутком підприємства.  

12. Управління прибутком від операційної діяльності. Фактори, що впливають на 

формування прибутку.  

13. Управління формуванням собівартості. Розрахунок граничної виручки і 

граничних витрат.  

14. Сутність і класифікація капіталу підприємства.  

15. Власний капітал та його формування і управління формуванням власного 

капіталу.  

16. Вартість капіталу. Визначення вартості власного капіталу.  

17. Управління структурою капіталу та її оптимізація. Вплив структури капіталу на 

вартість підприємства. 

18. Менеджмент формування, розвитку та використання ресурсів охорони здоров’я.  

19. Економічний базис охорони здоров’я.  

20. Ринок охорони здоров’я.  

21. Менеджмент розвитку ресурсів в охороні здоров’я.  

22. Державне регулювання ресурсів у галузі охорони здоров’я.  

23. Методи економічної оцінки програм у галузі охорони здоров’я.  

24. Механізми розміщення ресурсів у системах охорони здоров’я. 

25. Характеристика основних методів фінансування медичних послуг.  

26. Ціноутворення в охороні здоров’я.  

27. Основні форми фінансування охорони здоров’я.  



28. Маркетинг в охороні здоров’я та фармацевтичній діяльності.  

29. Реформи управління і фінансування охорони здоров’я.  

30. Зовнішнє та внутрішнє середовище як чинник системи забезпечення 

фінансового менеджменту.  

31. Джерела інформації для прийняття рішень у фінансовому менеджменті.  

32. Управління активами.  

33. Роль та місце управління активами у фінансовому менеджменті.  

34. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей. 

35. Система забезпечення фінансового менеджменту лікувального закладу.  

36. Зміст і завдання управління інвестиціями.  

37. Формування інвестиційної політики.  

38. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.  

39. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки 

ефективності інвестиційних проектів.  

40. Амортизаційна політика підприємства. Визначення оптимальної структури 

джерел фінансування капіталовкладень. Прогнозування джерел.  

41. Управління фінансовими інвестиціями.  

42. Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація. 

43. Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, 

інфляційний, інвестиційний, кредитний. Визначення рівня ризику та його 

впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість. 

44. Зміст управління фінансовими ризиками. Методи розрахунку  і процес їх 

прогнозування та нейтралізації у фінансовій діяльності підприємств. 

45. Методи  оцінки рівня ризиків.  

46. Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. 

Використання механізмів диверсифікації. 

47. Фінансове прогнозування і планування у системі фінансового менеджменту.  

48. Методи фінансового прогнозування і планування. 

49. Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів 

(кошторисів). Методика розрахунку основних фінансових показників бюджетів. 

50. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового фінансового 

контролю. 

51. Планування, надходження і використання грошових коштів. 

52. Розробка і застосування платіжного календаря 

53. Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством.  

54. Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього 

реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів. 

55. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління.  

56. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання.  

57. Методи фінансування санації підприємства.  

58. Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління 

підприємством.  

59. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств. 

60. Вартість і оптимізація структури капіталу лікувального закладу. Вартість 

капіталу організації.  

61. Світова практика визначення вартості капіталу. Визначення структури капіталу.  

62. Дивідендна політика у фінансовому менеджменті. 

63. Управління інвестиціями лікувального закладу.  



64. Загальна характеристика інвестиційного процесу.  

65. Інвестиції як майбутня вартість капіталу. Управління інвестиціями. 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну чотирьох 

бальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

 

Оцінка у 200-бальній системі 

Оцінка у 

традиційній 

чотирьох бальній 

шкалі 

Оцінка с системі ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  
 

Основні методи навчання: Словесні методи (лекції, пояснення, робота з 

нормативними документами), методи економічного аналізу, моделювання, наочні 

методи (ілюстрації, демонстрації), практичні (робота з інформаційними ресурсами для 

аналізу даних, складання таблиць.  

Основні форми оцінювання: Усне опитування, модульні контрольні роботи, 

розрахункові задачі, моделі фінансового планування та прогнозування, тестування, 

іспит. 
 

Тематичний план лекцій 

 
№ 

лекції 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів та 

технологій управління ресурсами у сфері ОЗ. Сутність, функції, мета, 

завдання та значення фінансового менеджменту. 
2 

2. 

Теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів та 

технологій управління ресурсами у сфері ОЗ. Стратегія і тактика 

фінансового менеджменту. Об’єкти і суб’єкти фінансового 

менеджменту 

4 

3. 
Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі 

підприємств. Система забезпечення фінансового менеджменту. 
2 

4. 

Менеджмент формування, розвитку та використання ресурсів 

охорони здоров’я. Менеджмент фінансових ресурсів охорони 

здоров’я 
4 

5. 
Система забезпечення фінансового менеджменту лікувального 

закладу. Зміст і завдання управління інвестиціями 
2 

6.  
Управління фінансовими ризиками. Антикризове фінансове 

управління у медичному закладі. 
2 

 Всього 16 

 

 



Тематичний план практичних занять 

 
№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі 

підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту 
2 

2 
Аналіз основних напрямів реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні.  
2 

3 
Призначення і види планово-економічних та фінансових звітів. 

Методи їх оцінки. 
2 

4 
Аналіз звіту про фінансові результати підприємства. Комплексний 

аналіз фінансового стану підприємства 
2 

5 
Формування інвестиційної політики. Форми реальних інвестицій та 

особливості управління ними. 
2 

6 
Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки 

ефективності інвестиційних проектів. 
2 

 Всього 12 

 

Тематичний план семінарських  занять 

 
№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Система забезпечення фінансового менеджменту. 4 

2. Антикризове фінансове управління у медичному закладі 4 

 Всього 8 

 

8. Рекомендовані джерела 

Базова: 
1. Бодров В. Г. Державне регулювання економіки та економічна політика : навч. 

посіб. К. : “Академія”. 2010. 520 с. (Серія “Альма-матер”) 

2. Єфремов Д. П. Економіка суспільного сектору: навч. посібн. К. : КНЕУ, 2014. 351с. 

3. Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. 

О. М. Бекетова, 2015. 83 с. 

4. Кілієвич О. Практикум із підготовки аналітичних документів К. : К.І.С., 2016. 95 с. 

5. Клименко О. В. Державна регуляторна політика у сфері господарювання в умовах 
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