




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

Статистика  

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 

Курс 2 

Семестр - - 3 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 

Обсяг кредитів - - 3 

Обсяг годин, в тому числі - - 90 

Аудиторні - - 36 

Модульний контроль - - - 

Семестровий контроль - - - 

Самостійна робота - - 54 

Форма семестрового контролю іспит - 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблена підготовка фахівців-

менеджерів, здатних ідентифікувати і розв’язувати складні нестандартні завдання і 

проблеми у сфері управління охороною здоров’я, формування знань щодо методів збору, 

обробки та аналізу інформації про соціально–економічні явища і процеси у ситуаціях 

невизначеності соціально-економічного середовища. 

Предмет навчальної дисципліни – статистичне управління сферою охорони 

здоров’я  

Міждисциплінарні зв’язки – публічне управління, право в публічному 

управлінні, статистика, стратегічне управління, регіональна політика та місцеве 

самоврядування, економічна політика та фінансовий менеджмент в публічному 

управлінні, розробка і прийняття управлінських рішень, управління проектами, 

державна політика в сфері охорони здоров’я 

Завданнями дисципліни є:  

- Знання сучасних підходів до публічного управління та адміністрування, 

концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання професійних задач, 

підвищення ефективності управлінської праці; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ЗНАТИ: 

- Знання теоретичних та прикладних засад публічної політики, фінансів, 

медичного права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами у сфері охорони здоров’я;  

- Знання ділової української мови для вільного спілкування і ведення діловодства 

у межах посадових обов’язків; 

- Знання законодавства 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: 

- аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в Україні; 



визначати проблеми і оцінювати переваги і можливі загрози на різних рівнях 

управління;  

- організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у координації і 

взаємозв’язку з різними суб’єктами управління на рівнях держави-регіону-міста -

закладу охорони здоров’я; 

- використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері охорони 

здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів); 

- представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я; 

- використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування охороною здоров’я. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні управлінські задачі та 

проблеми у професійній діяльності керівника закладу охорони 

здоров’я, що передбачає проведення досліджень для визначення 

показники сталого розвитку сфери охорони здоров’я на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях 

управління 

Загальні 

компетентності  

Здатність ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології в управлінській діяльності керівника 

закладу охорони здоров’я  

Фахові 

компетентності 

спеціальності  

 Здатність ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології в управлінській діяльності керівника 

закладу охорони здоров’я  

Здатність працювати  в нормативно-правовому полі 

законодавства України, готувати аналітичні довідки, пропозиції, 

доповіді, здійснювати нормативно-правові процедури в 

управлінській діяльності керівника медичного закладу, 

самостійно готувати інші професійні тексти (угоди, контракти)  

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  

Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів для продуктивної праці персоналу, забезпечення 

сприятливих умов праці  

3.2. Результатом навчання є:  
- знання та розуміння теоретичних та прикладних засад публічної політики, 

фінансів, медичного права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами у сфері охорони здоров’я; 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично 

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності 

(ситуаціях ризику, конфлікту, морального вибору); 



- здатність здійснювати ефективну комунікацію на засадах соціальної 

відповідальності. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р

ак
ти

ч
н

і 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
а
л
ь
н

і 

Змістовий модуль 1 

Механізми антикризового управління медичними організаціями 

Теоретичні та прикладні засади 

публічної політики, фінансів, медичного 

права, основ та технологій прийняття 

управлінських рішень, управління 

ресурсами у сфері ОЗ з підходу 

статистичних досліджень. 

23 4 - 5 - - 14 

Суть і значення статистичного 

спостереження. Статистичні дані, вимоги до 

них. Джерела та інформаційні форми 

спостереження. Звітність і спеціально 

організоване спостереження 

21 2 - 5 - - 14 

Організація діяльності статистичного 

відділу закладу ОЗ у координації і 

взаємозв’язку з статистичним 

департаментом охорони здоров’я на рівнях 

держави-регіону-міста -закладу ОЗ  

26 4 4 5 - - 13 

Статистична обробка статистичних 

показників в полі інформаційного 

забезпечення. Взаємозв'язок, як результат 

відбиття взаємодії суспільних явищ, які 

вивчаються статистикою 

20 2 - 5 - - 13 

Іспит 4 - - - - - - 

Усього 90 12 4 20 - - 54 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та прикладні засади публічної політики, 

фінансів, медичного права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами у сфері ОЗ з підходу статистичних досліджень 

 

Предмет, методи і завдання статистики. Історія виникнення статистики. 

Статистичне дослідження, як теоретична та практична засада публічної політики, 

фінансів, медичного права, основ та технологій прийняття управлінських рішень, 

управління ресурсами у сфері ОЗ з підходу статистичних досліджень. Сучасне значення 

терміну «статистика». Предмет статистики та його особливості. Закон великих чисел і 



його роль у статистиці. Статистична сукупність, одиниці сукупності та їх характерні 

риси. Статистичні закономірності та форми їх вияву. Основні етапи статистичного 

дослідження. Методи статистики. Основні завдання статистики та її організація. 

Основні користувачі статистичної інформації. Зв'язок теорії статистики з галузевими 

статистиками. 

Статистичне спостереження. Суть і значення статистичного спостереження. 

Статистичні дані, вимоги до них. Джерела та інформаційні форми спостереження. 

Звітність і спеціально організоване спостереження. План статистичного спостереження. 

Програмно методологічні питання плану статистичного спостереження. Мета, об'єкт, 

одиниця спостереження. Одиниця сукупності. Вимоги щодо викладання ознак. 

Організаційні питання плану статистичного спостереження. Система контролю 

результатів спостереження. Види та способи спостереження. Класифікація 

спостереження за ступенем охоплення одиниць (суцільне і не суцільне) сукупності і 

часом реєстрації даних (поточне, періодичне, одноразове). Види не суцільного 

спостереження та їх характеристики. Способи отримання даних. Помилки 

статистичного спостереження та заходи їх усунення. 

Узагальнюючі статистичні показники. Організація діяльності статистичного 

відділу закладу ОЗ у координації і взаємозв’язку з статистичним департаментом 

охорони здоров’я на рівнях держави-регіону-міста -закладу ОЗ. Суть і види 

статистичних показників. Класифікація показників за способом обчислення (первинні 

та похідні), за ознакою часу (інтервальні і моментні). Взаємообернені показники. 

Система статистичних показників. Абсолютні статистичні величини, їх види та одиниці 

вимірювання. Значення абсолютних величин у статистичному дослідженні. Відносні 

величини та їх значення. Форми вираження відносних величин. Види відносних 

величин і способи їх обчислення. Відносні величини динаміки, виконання договірних 

зобов'язань (плану), планового завдання, структури, координації, порівняння, 

інтенсивності. Взаємозв'язок абсолютних і відносних величин. 

Статистичні методи вимірювання взаємозв’язків. Загальний зв'язок явищ. Види 

і форми зв'язків. Статистична обробка статистичних показників в полі інформаційного 

забезпечення. Взаємозв'язок, як результат відбиття взаємодії суспільних явищ, які 

вивчаються статистикою. Завдання статистичного вивчення зв'язку. Методи вивчення 

зв'язків: метод паралельних даних, метод аналітичних групувань, графічний і 

балансовий методи. Кореляційний і регресійний аналіз статичного зв'язку соціально-

економічних явищ.  

 

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. Статистика як суспільна наука: її сутність, предмет і значення.  

2. Основні поняття і категорії статистики, їхня характеристика.  

3. Класифікація ознак у статистиці.  

4. Особливості статистичної методології.  

5. Основні стадії статистичного дослідження.  

6. Організація статистики в Україні.  

7. Сутність і значення статистичного спостереження.  

8. Програмно-методологічні засади статистичного спостереження.  

9. Організаційні питання статистичного спостереження.  

10. Послідовність проведення статистичного спостереження.  

11. Особливості форм, видів та способів статистичного спостереження.  

12. Помилки спостереження та помилки репрезентативності.  

13. Арифметичний і логічний контроль за матеріалами спостереження.  

14. Зміст, завдання і техніка статистичного зведення. Класифікація зведення 

у статистиці.  

15. Статистичні групування та їх завдання. Види статистичних групувань. 

16. Методи проведення вторинного групування.  

17. Статистична таблиця. Підмет і присудок статистичної таблиці.  

18. Статистичні правила побудови таблиць.  

19. Сутність і значення статистичних показників. Класифікація статистичних 

показників.  

20. Абсолютні величини, їх види та характеристика.  

21. Види та методика розрахунку відносних статистичних величин.  



22. Середні величини, їх сутність та значення.  

23. Середня арифметична як найбільш поширений вид середньої величини, її 

види.  

24. Середня гармонійна, її види та практика статистичного застосування.  

25. Сутність рядів розподілу. Види рядів розподілу та їх особливості.  

26. Визначення моди й медіани в дискретному варіаційному ряду.  

27. Визначення моди й медіани в інтервальному ряду.  

28. Сутність варіації ознаки. Абсолютні показники, за допомогою яких 

вимірюються відхилення від середньої.  

29. Відносні характеристики варіації, їх особливості та порядок обчислення.  

30. Види дисперсій та правило їх складання (розкладання).  

31. Сутність взаємозв’язків, причинно-наслідковий зв’язок. Факторні і 

результативні ознаки.  

32. Сутність функціонального зв’язку та його особливості.  

33. Стохастичний зв’язок та його прояв.  

34. Особливості  кореляційного  взаємозв’язку  та  його  статистичне 

вивчення.  

35. Методи визначення зв’язків і залежностей суспільних явищ та їх 

характеристика.  

36. Рівняння регресії та теоретичні рівні результативної ознаки.  

37. Обчислення параметрів регресії та їх аналітична інтерпретація.  

38. Обчислення коефіцієнта детермінації, індексу кореляції, лінійного 

коефіцієнта кореляції.  

39. Ряди динаміки, їх елементи та характеристика.  

40. Види рядів динаміки та їх особливості.  

41. Вимоги до порівнянності всіх рівнів ряду динаміки.  

42. Ланцюгові і базисні показники динаміки, взаємозв’язок між ними.  

43. Середні показники ряду динаміки та порядок їх обчислення.  

44. Основні методи визначення тенденції ряду динаміки.  

45. Сутність сезонних коливань та сезонної хвилі. Порядок обчислення 

індексів сезонності.  

46. Індекси у статистиці, їх сутність та значення.  

47. Класифікація індексів у статистиці.  

48. Сутність вибіркового спостереження та практика його використання.  

49. Основні завдання та етапи вибіркового спостереження.  

50. Види вибіркового спостереження та їх характеристика.  

51. Послідовність проведення вибіркового спостереження та обробки його 

результатів.  

52. Сутність помилок спостереження та причини їх виникнення.  

53. Обчислення граничної похибки вибірки для найбільш поширених 

способів формування вибіркової сукупності. 

54. Визначення необхідної чисельності вибірки для різних способів відбору 

одиниць у вибіркову сукупність.  

55. Поняття статистичного графіка. Основні елементи графіка та його 

особливості.  

56. Види статистичних графіків за загальним призначенням, функціонально-

цільовим призначенням, формою графічних образів, типом системи координат, 

способом побудови і видом.  

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, робота з нормативними 

документами і статистичними базами даних), наочні методи (ілюстрації, демонстрації), 

практичні методи: статистичного спостереження, зведення і групування первинного 

статистичного матеріалу; визначення узагальнюючих зведених показників; складання 

таблиць. 

Основні форми оцінювання: Усне опитування модульні контрольні роботи, 

розрахункові задачі, залік. 

 

Тематичний план лекцій 

 

№ 

лекції 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Історія виникнення статистики. Суть і значення статистичного 

спостереження. Статистичні дані, вимоги до них. 
2 

2. 

Статистичне дослідження, як теоретична та практична засада 

публічної політики, фінансів, медичного права, основ та 

технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами у сфері ОЗ з підходу статистичних досліджень. 

2 

3. 
Суть і значення статистичного спостереження. Статистичні дані, 

вимоги до них. Джерела та інформаційні форми спостереження. 
2 

4. 

Організація діяльності статистичного відділу закладу ОЗ у 

координації і взаємозв’язку з статистичним департаментом 

охорони здоров’я на рівнях держави-регіону-міста -закладу ОЗ.  

2 

5. 

Загальний зв'язок явищ. Види і форми зв'язків. Статистична 

обробка статистичних показників в полі інформаційного 

забезпечення. 

2 

6. 

Взаємозв'язок статистичних показників як результат відбиття 

взаємодії суспільних явищ, які вивчаються статистикою. Суть і 

види статистичних показників. Класифікація показників за 

способом обчислення і за ознакою часу. 

2 

 Всього 12 

 

 



Тематичний план практичних занять 

 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Статистичні дані, вимоги до них. Джерела та інформаційні 

форми спостереження. Звітність і спеціально організоване 

спостереження. План статистичного спостереження. 

5 

2. 

Суть і види статистичних показників. Класифікація показників 

за способом обчислення (первинні та похідні), за ознакою часу 

(інтервальні і моментні). Взаємообернені показники. 

5 

3. 

Система статистичних показників. Абсолютні статистичні 

величини, їх види та одиниці вимірювання. Значення 

абсолютних величин у статистичному дослідженні. Відносні 

величини та їх значення. 

5 

4. 

Завдання статистичного вивчення зв'язку. Методи вивчення 

зв'язків: метод паралельних даних, метод аналітичних 

групувань, графічний і балансовий методи. 

5 

 Всього 20 

 

Тематичний план семінарських  занять 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Предмет статистики та його особливості. Статистичні 

закономірності та форми їх вияву. Основні етапи 

статистичного дослідження. 

4 

 Всього 4 
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Базова: 

1. Ковтун Н.В. Теорія статистики: Підручник. К.: Знання, 2012. 399с.  

2. Мармоза А.Т. Теорія статистики: Підручник. К.: Центр учбової літератури, 

2013. 592 с.  

3. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2017. 412 с.  

4. Опря А.Т. Статистика: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2017. 536 с.  

5. Пальян З.О., Єріна А.М. Статистика. Підручник  К.: КНЕУ, 2010. 322с.  

6. Статистика: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни / Кушнір Н.Б., Кузнєцова Т.В., Красовська Ю.В. та ін. К.: Центр учбової 
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учбової літератури, 2017. 442 с.  

Додаткова: 

8. Про державну статистику: Закон України // Голос України. 1992. 21 жовтня 

1992.  

9. Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Теорія статистики: Підручник. К.: Знання, 2010, - 

239 с.  



10. Лугінін О.Є. Статистика. Підручник. 2-е видання, перероблене та доповнене. 

К.: Центр учбової літератури, 2007. 608 с  

11. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика. Теоретичні основи і 

прикладні аспекти: навчальний посібник. Львів: «Інтелект-Захід», 2001. 276 с. 
 

9. Додаткові ресурси - інформаційні ресурси: 

1. Міністерство охорони здоров’я України URL: http://moz.gov.ua 

2. Журнал «Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я  

України» - URL: https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny 

3. Науково-практичний журнал «Україна. Здоров’я нації». URL:  

http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab6e0 

4. Журнал «Медична справа». URL: https://www.medsprava.com.ua/about 

5. Журнал «Медичне право». URL: http://medicallaw.org.ua/zhurnal-

medychne-pravo/zhurnal/ 

6. Державний Фармакологічний Центр МОЗ України URL: http://pharma-

center.kiev.ua  

7. Нормативная документация МОЗ Украины. URL: http:// zakon.rada.gov.ua  

8. Современный менеджмент качества  URL: http://www.iso9000.ru/ - ISO 

9000.  

9. Єдиний медичний простір URL: http://inmeds.com.ua/medical-libraries/922/  
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