




1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами нявчання 

заочна 

УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ  

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 

Курс 1  

Семестр - - 3 

Кількість змістовних модулів за розподілом 2 

Обсяг кредитів - - 3 

Обсяг годин, в тому числі - - 90 

Аудиторні - - 24 

Модульний контроль - - - 

Семестровий контроль - - - 

Самостійна робота - - 66 

Форма семестрового контролю залік - 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблена підготовка фахівців-

менеджерів з функціонування управління сферою охорони здоров’я у надзвичайних 

ситуаціях 

Предмет навчальної дисципліни – управління сферою охорони здоров’я у 

надзвичайних ситуаціях 

Міждисциплінарні зв’язки – публічне управління, право в публічному 

управлінні, статистика, стратегічне управління, регіональна політика та місцеве 

саморегулювання. 

Завданнями дисципліни є:  

- знання та розуміння сучасних підходів до публічного управління та 

адміністрування для розв’язання професійних задач, підвищення ефективності 

управлінської праці;  

- 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 цивільного захисту суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я;  

- забезпечення готовності сил і засобів до дій, забезпечення реалізації заходів щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій на суб’єктах 

господарювання у сфері охорони здоров’я та реагування на надзвичайні ситуації; 

- організацію та проведення моніторингу і прогнозування виникнення 

надзвичайних ситуацій та їх розвитку у сфері охорони здоров’я, визначення ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій на суб’єктах господарювання у сфері охорони 

здоров’я відповідно до повноважень; 

- надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій; 

взяття участі у рятувальних та інших невідкладних роботах з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні ВМІТИ: 



– визначити основні завдання забезпечення планування заходів цивільного захисту 

відповідно до функціонального призначення підсистеми; 

– провести організацію та проведення навчань (тренувань) з підготовки суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я та сил цивільного захисту; 

– 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;   

– провести навчання працівників суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;  

– провести навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідно до функціонального призначення підсистеми; 

– вміти здійснити оцінку здійснення заходів щодо укриття персоналу та хворих 

(пацієнтів), суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я у захисних спорудах 

цивільного захисту; розроблення та забезпечення виконання програм і планів з питань 

цивільного захисту; 

– розробити пропозиції щодо створення, збереження і раціональне використання 

резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них.  

– використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування охороною здоров’я, цифрові технології, базу 

даних eHealth Україна;  

– 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;  

– аналізувати проблеми у період масштабної пандемії та подолання її негативних 

наслідків, перспективи виходу із кризових ситуацій; оцінювати можливі загрози на 

різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

3.1. Програмні компетентності:  

Інтегральна 

компетентність 

здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та закладів охорони здоров’я різних форм власності 

на різних стадіях розвитку та у кризових ситуаціях 

Загальні 

компетентності  

Здатність до подальшого навчання, яке значною 

мірою є автономним та самостійним; до безперервного 

професійного розвитку лікаря і менеджера 

Здатність адаптуватися до змінних умов управлінської 

діяльності, генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх 

реалізації, розробляти та управляти проектами у складних і 

непередбачуваних умовах 

Здатність ефективно використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології  

Здатність працювати у команді, налагоджувати 

соціальну взаємодію, співробітництво у ситуаціях 

невизначеності, попереджати та розв’язувати конфлікти 

Здатність управляти різнобічною комунікацією, до 

самоаналізу управлінської діяльності, ефективного 

самоменеджменту та саморозвитку 



Фахові 

компетентності 

спеціальності  

Здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та закладів охорони здоров’я різних форм власності 

на різних стадіях  розвитку та у кризових ситуаціях 

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 до ефективного використання та розвитку 

ресурсів для продуктивної праці персоналу, безперервного 

професійного розвитку медичних працівників, забезпечення 

сприятливих умов праці 

3.2. Результатом навчання є:  
Знання та розуміння сучасних підходів до публічного управління та 

адміністрування, концепції, теорії управління людськими ресурсами для розв’язання 

професійних задач, підвищення ефективності управлінської праці. 

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.  

Знання та розуміння 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, які регламентують професійну діяльність керівника закладу охорони 

здоров’я.  
Знання та розуміння основ психології управління, зокрема у кризових і ситуаціях 

невизначеності, у т.ч. у період пандемії; методів і засобів формування корпоративної 

культури і підтримки соціально-психологічного стабільності у закладі охорони 

здоров’я. 

Уміти визначати та характеризувати основні історичні етапи розвитку державного 

управління в Україні, аналізувати позитивні тенденції, проблеми, зокрема у період 

масштабної пандемії та подолання її негативних наслідків, перспективи виходу із 

кризових ситуацій. 

Уміти аналізувати основні напрями реформування галузі охорони здоров’я в 

Україні, механізми діяльності функціональної підсистеми медичного захисту 

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

можливі загрози на різних рівнях управління у період надзвичайної ситуації. 

Уміти організовувати діяльність закладів охорони здоров’я у період 

надзвичайної ситуації (небезпечної події), у координації і взаємозв’язку з МОЗУ, 

місцевими органами влади, центрами екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф, іншими уповноваженими органами. 

Уміти 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 якість медичного 

обслуговування і розвиток колективу. 

Уміти використовувати у практичній діяльності знання стандартів у сфері 

охорони здоров'я (державних соціальних нормативів та галузевих стандартів).  



Уміти представляти органи публічного управління на регіональному й 

муніципальному рівнях та презентувати для широкого загалу результати діяльності 

закладу охорони здоров'я.  

Уміти використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, 

ризиками, проектами, змінами, якістю у сфері охорони здоров’я. 

У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного 

підходу уміти готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я . 

У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного 

підходу уміти готувати документи, розробляти бізнес-плани щодо розвитку публічного 

урядування та адміністрування закладами охорони здоров’я. 

Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері 

публічного управління та адміністрування охороною здоров’я, цифрові технології, базу 

даних eHealth Україна. 

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), здійснювати етично 

виправдану професійну поведінку в різних ситуаціях управлінської діяльності 

(ситуаціях ризику, надзвичайного стану, конфлікту, морального вибору). 

Здатність організовувати діяльність закладу охорони здоров’я у надзвичайних 

ситуаціях (у режиму надзвичайного стану), розробляти та реалізовувати заходи щодо 

підтримання готовності усіх підпорядкованих  ланок до операціональних дій за 

призначенням. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для заочної форми навчання 
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Змістовий модуль 1 

Організація медичного захисту населення за умов надзвичайних ситуацій 

Здійснення заходів цивільного захисту 

суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я 

22 2 4 - - - 16 

Організація та проведення моніторингу і 

прогнозування виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх розвитку у сфері охорони 

здоров’я 

24 2  - 5 - - 17 

Забезпечення планування заходів цивільного 

захисту відповідно до функціонального 

призначення підсистеми 
19 2 - - - - 17 

Навчання працівників суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я 

щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

25 4  - 5 - - 16 

Разом 90 10 4 10 - - 66 

Залік 4 - - - - - - 

Усього 90 10 4 10 - - 66 



5. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Організація медичного захисту населення за умов 

надзвичайних ситуацій 
 

Здійснення заходів цивільного захисту суб’єктів господарювання у сфері охорони 

здоров’я.  

Забезпечення готовності сил і засобів до дій, забезпечення реалізації заходів щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій на суб’єктах 

господарювання у сфері охорони здоров’я та реагування на надзвичайні ситуації.  

Організація та проведення моніторингу і прогнозування виникнення надзвичайних 

ситуацій та їх розвитку у сфері охорони здоров’я, визначення ризиків виникнення 

надзвичайних ситуацій на суб’єктах господарювання у сфері охорони здоров’я 

відповідно до повноважень. Надання медичної допомоги постраждалим внаслідок 

надзвичайних ситуацій. Взяття участі у рятувальних та інших невідкладних роботах з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

Забезпечення планування заходів цивільного захисту відповідно до 

функціонального призначення підсистеми. Організація та проведення навчань 

(тренувань) з підготовки суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я та сил 

цивільного захисту. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

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

залучення МОЗ до виконання мобілізаційних завдань в особливий період.  

Навчання працівників суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я щодо 

поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; навчання населення щодо 

поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації відповідно до 

функціонального призначення підсистеми. Здійснення заходів щодо укриття персоналу 

та хворих (пацієнтів), суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я у захисних 

спорудах цивільного захисту; розроблення та забезпечення виконання програм і планів 

з питань цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання 

резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль- залік 

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 організація медичного захисту 

населення за умов надзвичайних ситуацій. 

2. Об’єкти і суб’єкти медичного захисту населення за умов надзвичайних 

ситуацій.  

3. Місце медичного захисту населення за умов надзвичайних ситуацій в 

організаційній структурі медичного закладу.  

4.Методи і прийоми організація медичного захисту населення за умов 

надзвичайних ситуацій. 

5. Система забезпечення медичного захисту населення за умов надзвичайних 

ситуацій лікувального закладу. 

6. Призначення і види медичного захисту населення за умов надзвичайних 

ситуацій. Методи їх оцінки. 

7. Зміст надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних 

ситуацій. 

8. Аналіз звіту про забезпечення планування заходів цивільного захисту 

відповідно до функціонального призначення підсистеми.  

9. Критерії і методика оцінки незадовільної структури організація медичного 

захисту населення за умов надзвичайних ситуацій. 

10. Система показників створення, збереження і раціонального використання 

резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям та 

реагування на них влікувальному закладі.  

11. Комплексний аналіз медичного захисту населення за умов надзвичайних 

ситуацій в лікувальному закладі. 

12. Значення надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних 

ситуацій та їх класифікація. 

13. Зміст і завдання управління медичним захистом населення за умов 

надзвичайних ситуацій.  

14. Управління участю у рятувальних та інших невідкладних роботах з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 



15. Управління навчанням населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідно до функціонального призначення підсистеми. 

16. Аналіз системи показників створення, збереження і раціонального 

використання резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним 

ситуаціям та реагування на них влікувальному закладі. 

17. Надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій 

18. Реалізація сучасної системи лікувально-евакуаційного забезпечення 

населення у районах катастроф. 

19. Організація та проведення навчань (тренувань) з підготовки суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я та сил цивільного захисту. 

20. Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого 

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

МОЗ до виконання мобілізаційних завдань в особливий період.  

21. Навчання працівників суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я 

щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

22. Забезпечення готовності сил і засобів до дій, забезпечення реалізації заходів 

щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і небезпечних подій на суб’єктах 

господарювання у сфері охорони здоров’я та реагування на надзвичайні ситуації. 

23. Світова практика організації медичного захисту населення за умов 

надзвичайних ситуацій.  

24. Визначення стандартів у сфері охорони здоров'я (державних соціальних 

нормативів та галузевих стандартів) у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

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 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

Основні методи навчання: лекція (проблемна, інтерактивна), практичне 

навчання, практичні заняття у малих групах, дискусійний метод, проектне навчання, 

використанням тренінгів, сase stady, дискусій, ігрових ситуацій. 

 

Тематичний план лекцій 

№ 

лекції 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Сутність, функції, мета, завдання та значення організація 

медичного захисту населення за умов надзвичайних ситуацій 
2 

2. 

Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення сталого функціонування суб’єктів 

господарювання у сфері охорони здоров’я, або залучення МОЗ 

2 



до виконання мобілізаційних завдань в особливий період. 

3. 
Світова практика організації медичного захисту населення за 

умов надзвичайних ситуацій. 
2 

4. 

Навчання працівників суб’єктів господарювання у сфері 

охорони здоров’я щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації 

2 

5. 

Навчання  населення щодо поведінки та дій у разі виникнення 

надзвичайної ситуації відповідно до функціонального 

призначення підсистеми 

2 

 Всього 10 

 

Тематичний план практичних занять 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 
Надання медичної допомоги постраждалим внаслідок 

надзвичайних ситуацій 
5 

2. 

Управління навчанням населення щодо поведінки та дій у разі 

виникнення надзвичайної ситуації відповідно до 

функціонального призначення підсистеми. 

5 

 Всього 10 

 

Тематичний план семінарських  занять 

№ 

заняття 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Управління навчанням населення щодо поведінки та дій у разі 

виникнення надзвичайної ситуації відповідно до 

функціонального призначення підсистеми. 

4 

 Всього 4 
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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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