




 

  

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

заочна 

Теорія і практика медичного страхування 

Статус дисципліни нормативна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3 /90 

Курс 1 

Семестр 1 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 

Аудиторні 36 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Індивідуальна робота 14 

Самостійна робота 40 

Форма семестрового контролю залік 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами навиками 

формування науково - обґрунтованих підходів до функціонування медичного 

закладу в системі медичного страхування.  

Предмет дисципліни: формування пакетів медичної документації по страховим 

випадкам. 

Завданнями дисципліни:  

• вивчення міжнародного досвіду впровадження медичного страхування;  

• засвоєння основних засад обов‘язкового соціального медичного 

страхування (ОСМС) і добровільного медичного страхування (ДМС) та їх 

відмінностей;  

• ознайомлення з особливостями забезпечення медичними послугами 

застрахованих осіб при ДМС;  

• опанування основними принципами контролю якості медичних послуг 

застрахованим особам у медичному закладі;   

• ознайомлення з основними методичними принципами розрахунку 

вартості медичної послуги для застосування при проведення взаєморозрахунків 

медичного закладу і зовнішніх організацій. 

• 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. 

•  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

• поняття „страхова медицина” та „медичне страхування”;  



 

  

 

•  мету страхової медицини та медичного страхування;  

• головні риси страхової медицини світу;  

• класифікація систем фінансування охорони здоров'я;  

• порівнювальну характеристику різних моделей медичного страхування; 

• об'єкти страхування;  

• види медичне страхування;  

• медичне страхування в світовій практиці: досвід в зарубіжних країнах та 

впровадження в після радянських державах; 

• теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, медичного 

права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами 

у сфері охорони здоров’я. 

• законодавство України про охорону здоров’я,  нормативно-правових актів, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування, нормативних 

документів, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

• формувати пакети медичної документації по страховим випадкам; 

•  застосовувати методику контролю якості медичних послуг надання в 

медичному закладі застрахованим особам; 

•  застосовувати в своїй практичній діяльності документи по страховим 

випадкам;  

• застосовувати методику розрахунку та оцінки вартості медичних послуг;  

•  розробляти перелік медичних послуг, що надаються медичним закладом на 

засадах ДМС; 

• творчо застосовувати фінансово-економічні і юридичні знання в 

управлінській діяльності керівника закладу охорони здоров’я на творчому рівні, 

виявляючи наполегливість у досягненні мети, відповідальність за розвиток 

колективу  

• використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері охорони 

здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів) 

 

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 

(ЗК) 

Здатність фахово аналізувати інформацію, ефективно 

використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

прийняття обґрунтованих рішень 

Здатність управляти різнобічною комунікацією, до самоаналізу 

управлінської діяльності, ефективного самоменеджменту та 

саморозвитку  

Фахові 

компетентності 

спеціальності 

(ФК) 

Здатність організовувати діяльність органів публічного управління 

та закладів охорони здоров’я різних форм власності на різних 

стадіях  розвитку та у кризових ситуаціях з урахуванням потреб 

забезпечення національної безпеки України  



 

  

 

Здатність працювати  в нормативно-правовому полі законодавства 

України, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам 

на різних рівнях публічного управління та адміністрування, 
самостійно готувати професійні тексти (аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, угоди) і здійснювати нормативно-правові 

процедури 

Здатність проводити оцінку можливостей закладу охорони 

здоров’я як системи, визначати критерії розвитку, розробляти 

маркетингову стратегію і тактику діяльності на ринку медичних 

послуг 

Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських 

продуктів, медичних послуг чи процесів, у т.ч. у кризових ситуаціях 

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів для 

продуктивної праці персоналу, безперервного професійного 

розвитку персоналу, забезпечення сприятливих умов їх праці  

Здатність створювати належний морально-психологічний клімат у 

закладі охорони здоров’я; формувати психологічну готовність 

кадрів до виконання ними своїх соціально-професійних обов’язків 

у ситуаціях стабільності і кризової непередбачуваності подій  

 

3.2. Результатом навчання є:  

Знання основних засад національної безпеки, законодавства України про 

охорону здоров’я, нормативно-правових актів, що регулюють сферу публічного 

управління та адміністрування, нормативних документів з питань реформування 

галузі охорони здоров’я та цивільного захисту населення для розв’язання складних 

практичних задач 

Уміння творчо застосовувати фінансово-економічні і юридичні знання, моделі 

управління та адміністрування, виявляючи наполегливість у досягненні мети, 

відповідальність за якість медичного обслуговування і розвиток персоналу закладу 

охорони здоров’я 

Уміння використовувати сучасні інформаційні, комунікаційні та цифрові 

технології, електронну систему охорони здоров’я eHealth для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування у сфері охорони здоров’я. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

Тема 1. Основи медичного страхування. 7 2  2 - 2 8 

Тема 2. Система обов’язкового соціального 

медичного страхування.  
9 2 2 2 - 2 8 

Тема 3. Добровільне медичне страхування. 9 2 2 4 - 2 8 

Усього 32 6 4 8  6 24 



 

  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКА ТА МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

Тема 4. Управління якістю страхових 

медичних послуг  
9 2 2 4 - 4 8 

Тема 5. Взаєморозрахунки страховика та 

медичних закладів. 
14 4 2 4  4 8 

Усього 54 6 4 8  8 16 

Іспит 4       

Усього 90 12 8 6  14 40 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОСНОВИ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 

 

Тема 1. Основи медичного страхування.  

Медичне страхування, як система організаційних та фінансових заходів 

щодо забезпечення надання медичної допомоги. Порівнювальна характеристика 

різних моделей медичного страхування. Медичне страхування в світовій практиці: 

досвід в зарубіжних країнах та впровадження в після радянських державах. 

 

Тема 2. Система обов’язкового соціального медичного страхування.  

Перспективи переходу системи ОЗ України до ОСМС.  

Економічна сутність ОСМС. 

Принципові відмінності систем ОСМС і ДМС. 

Обов’язкове медичне страхування, як частина системи соціального 

страхування, є його основною формою в країнах з розвиненою ринковою 

економікою. Воно здійснюється за умовами і порядком, передбаченими 

законодавчим актом країни у відповідності з правилами і базовою програмою 

обов’язкового медичного страхування, затвердженою урядом країни. В Україні 

відповідне законодавство відсутнє, хоча в Законі "Про страхування (1996)” медичне 

страхування назване першим у переліку обов’язкових видів.  Очікується, що воно 

набуде ознак соціального страхування та ґрунтуватиметься на принципі "багатий 

платить за бідного, здоровий за хворого, молодий за старого".  

 

Тема 3. Добровільне медичне страхування. 

Основні принципи ДМС (медичні програми, тарифна політика та ін). 

Особливості організації надання медичних послуг застрахованим пацієнтам:  

А. Безпосередньо лікувально-профілактичними закладами;  

- порядок взаємодії між страховими організаціями та медичними закладами 

– схеми роботи; 

- Підготовка медичного і адміністративного персоналу до надання послуг 

застрахованим особам.  

- Деякі випадки зловживання в сфері ДМС.  

Б. Система медичного асистанса.  

Організація, діяльність, ефективність роботи.  

Альтернативні форми страхування. 

 

 



 

  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СТРАХОВИКА ТА МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

 

Тема 4. Управління якістю страхових медичних послуг  

Характеристика ринку ДМС в Україні. Інструменти забезпечення якості 

медичних послуг. Внутрішній контроль якості страхових медичних послуг. 

Організація зовнішнього контролю якості страхових медичних послуг. Основні 

причини відмови у виплаті СК за надані медичні послуги в ЛПЗ. Фінансові аспекти 

експертиза якості медичної допомоги страховими організаціями. Роль страхових 

організацій у зовнішньому контролі якості медичної допомоги. 

 

Тема 5. Взаєморозрахунки страховика та медичних закладів.  

Документообіг, що забезпечує надання та облік медичних послуг за 

договорами ДМС. Особливості угоди на надання послуг між медичними закладами 

та страховиком. Взаєморозрахунки та контроль за проведенням взаєморозрахунків. 

Облік страхових медичних послуг. Класифікатор послуг. 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів, лікарів-інтернів, 

слухачів. 

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 модульного 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. Що таке страхування та медичне страхування?  

2. Мета та завдання медичного страхування.  

3. На яких принципах будуються системи медичного страхування?  

4. Які існують системи фінансування охорони здоров’я в світі?  

5. В чому переваги соціального медичного страхування?  

6. Який досвід медичного страхування в світовій практиці?  

7. Охарактеризуйте міжнародний досвід впровадження обов’язкового (соціального) 

медичного страхування  

8. В чому полягають переваги та недоліки обов’язкового (соціального) медичного 

страхування?   

9. В чому полягають проблеми та ризики запровадження обов’язкового 

(соціального) медичного страхування в Україні?  

10. Дайте характеристику добровільного медичного страхування.  

11. Проведіть аналіз міжнародного досвіду запровадження добровільного 

медичного страхування.  

12. Який стан та перспективи розвитку добровільного медичного страхування в 

Україні?  

13. Порівняйте переваги, недоліки та можливі ризики впровадження обов’язкового 

(соціального) та добровільного (приватного) медичного страхування в Україні. 

14. Історія розвитку страхової медицини  

15. В чому суть добровільного та обов’язкового страхування?  

16. Який зміст базової програми обов’язкового медичного страхування?  

17. Які права та обов’язки страховиків, страхувальників та застрахованих?  

18. Які угоди укладаються при добровільному та обов’язковому страхуванні?  

19. Що означитиме перехід на страхову медицину для України? 

20. Поясніть поняття « обов’язкового (соціального) медичного страхування».  

21. Опишіть міжнародний досвід впровадження обов’язкового (соціального) 

медичного страхування.  

22. Обґрунтуйте переваги та недоліки обов’язкового (соціального) медичного 



 

  

 

страхування в країнах.   

23. Охарактеризуйте особливості фінансування обов’язкового (соціального) 

медичного страхування в країнах Європейського Союзу.  

24. Поясніть дію принципів надання послуги та відшкодування за медичне 

обслуговування.  

25. Розкрийте суть системи обов’язкового (соціального) медичного страхування 

Німеччини.  

26. Які найважливіші страхові медичні послуги існують в Німеччині?  

27. Наведіть основні принципи фінансування лікарень, що функціонують в 

Німеччині? 

28. Охарактеризуйте види медичного страхування, що існують у Німеччині?  

29. Охарактеризуйте механізм розрахунку пацієнта з лікарем і страхової компанії з 

пацієнтом у даній країні.  

30. Розкрийте суть системи обов’язкового (соціального) медичного страхування 

Франції. 31. Яка частка населення Франції охоплена медичним страхуванням?  

32. Наведіть основні ризики здоров'я, які покриває медичне страхування у Франції.  

33. Розкрийте суть системи обов’язкового (соціального) медичного страхування 

Сполучених Штатів Америки.  

34. Розкрийте суть системи обов’язкового (соціального) медичного страхування 

Японії.  

35. Яка система організації медичного страхування діє в Японії?  

36. Що представляє собою громадська система охорони здоров'я Японії?  

37. Розкрийте суть системи обов’язкового (соціального) медичного страхування 

Росії.  

38. Які передумови запровадження обов’язкового (соціального) медичного 

страхування в Україні? 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну 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 

 

1. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Основні методи навчання: словесні (тематичні лекції, бесіди, пояснення, 

коментування, розповіді-описи, робота з нормативними документами): наочні 

методи (ілюстрації, демонстрації); проблемного викладу матеріалу 

 



 

  

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1.  Тема 1. Разработка управленческих решений как составная часть 

функций менеджмента 
2 

2.  Тема 2. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого 

решения 
2 

3.  Тема 3. Моделирование управленческих решений 2 

4.  Тема 4. Методы, используемые в процессе принятия решения 2 

5.  Тема 5. Оценка ответственности при разработке управленческих 

решений. 
4 

Усього годин 12 

 

Тематичний план практичних/семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

з/в 

1. Тема 1. Разработка управленческих решений как составная часть 

функций менеджмента 
2 

2 Тема 2. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческого 

решения 
4 

3 Тема 3. Моделирование управленческих решений 6 

4 Тема 4. Методы, используемые в процессе принятия решения 6 

5 Тема 5. Оценка ответственности при разработке управленческих 

решений. 
6 

6 Іспит  4 

Усього годин 28 

 

8. Рекомендовані джерела 
Основна: 

1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про страхування 7 березня 1996 року N 85/96-ВР (зміни, 

внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI, діють по 31 грудня 2008 року) 

www.rada.gov.ua  

2.  Матеріали проекту Європейського Союзу «Сприяння реформі вторинної 

медичної допомоги в Україні» http://www.eu-shc.com.ua/  

3.  Соціальна медицина та організація охорони здоровя / Під заг. ред. 

Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 680 с.  

4. Москаленко В.Ф. Принципи побудови оптимальної системи охорони здоров’я: 

український контекст. Монографія.- К.: «Книга плюс», 2008.- 320 с.  

5.  Рудень В.В. Страхова медицина і медичне страхування: Навч. посібник .- Львів: 

Обласна книжкова друкарня, 1999.- 304с.  

6. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского союза / 

Моссиалос Э., Томпсон С. Пер. С англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2006.- 224 с.  

7. Общественное здоровье и здравоохранение (проблемы теории, истории, 

методологии предмета).Краткий курс. / Под ред. Ю.П.Лисицин. – М.: Федеральный фонд 

ОМС, 2006. – 328с.  

8. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебное пособие / Под ред. 

Г.И.Куценко, А.И.Вялков. - М.: Медицина, 2003. - 495 с.  



 

  

 

9. Charles Normand, Axel Weber Социальное страхование здоровья (руководство по 

планированию).- ВОЗ.-1994.- 241с.  

10. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук, ред. С. С. Осадець. - 

Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 599 с.  

11. Основы страховой деятельности: Учебник / Отв. ред. проф. Т.А.Федорова.- М.: 

Издательство БЕК, 2002. - 768 с.  

12. Экономика здравоохранения: Учебное пособие / Под ред. И.М.Шеймана. - М.: 

ТЕИС, 2001. -324 с.  

13. Saltman R., Busse R., Figueras J. Social health insurance systems in western Europe.- 

Open University Press, World Health Organization, 2004.- 298р.  

14. Телюков А.В. Организация и техника страхования здоров’я (Медицина и 

страхование). – М.:, 1992. -72 с.  

 

Додаткова:  

1. Гришин В.В. Регулирование процессов становления страховой медицины. М.: 

Наука, 1997. – 352 с.  

2. Система страхования в здравоохранении. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Ю.П.Лисицин. – М.: Федеральный фонд ОМС, 2001. – 224 с.  

3. Моссиалос Э., Диксон А., Фигерас Ж., Кутцин Д. /Пер. с англ. — М: Издательство 

«Весь Мир», 2002. — 352 с.  

4. Програмні тестові питання з соціальної медицини та охорони здоров’я /За ред. 

Ю.В.Вороненка. - вид. друге, переробл. та доп. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. - 316 с. 

 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. http://moz.gov.ua – Міністерство охорони здоров'я України 

2. http://medi.ru/doc/82.htm - Экономика здравоохранения 

3. http://www.iso9000.ru/ - ISO 9000. Современный менеджмент качества 

4. http://www.hrm.ru - Специализированный сайт для менеджеров по персоналу 

5. www.who.int – Всесвітня Організація охорони здоров’я 

6. http://fipo.dsmu.edu.ua/fipo.html - Деканат післядипломного навчання та інтернатури 

Донецького національного медичного університету  

7. www.medstandards.org.ua – проект ЄС «Підтримка розвитку системи медичних стандартів в 

Україні»  

8. www.healthfin.kiev.ua – проект ЄС «Фінансування і управління у сфері охорони здоров’я в 

Україні»  

9. Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

10. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до електронних документів: 

http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

11. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу до електронних 

ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

12. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим доступу до 

електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

 

http://www.moz.gov.ua/
http://medi.ru/doc/82.htm
http://www.iso9000.ru/
http://www.hrm.ru/
http://fipo.dsmu.edu.ua/fipo.html
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