
 



 



ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Фармакоекономіка» складена відповідно до освітньої 

програми «Фармація, промислова фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров'я  

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю Екзамен   

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 7 7 

Кількість аудиторних годин: 45 12 

лекції 27 8 

практичні заняття 18 4 

семінарські занняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 45 78 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ , КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок визначати 

терапевтичну оцінку лікарського засобу на основі результатів фармакоепідеміологічних 

досліджень, для підвищення якості медичної допомоги, раціонального оцінювання витрат на 

охорону здоров'я споживачами і лікувально-профілактичними закладами. 

 

Завдання: 

 засвоїти значення фармакоекономіки в сучасній системі охорони здоров'я, 

практичній діяльності фахівців фармацевтичної галузі; 

 використовувати різні методи фармакоекономічних досліджень; 

 аналізувати результати фармакоекономічиих досліджень для вибору оптимальної 

медичної технології серед існуючих альтернатив, підвищення якості медичної 

допомоги,оптимального використання коштів споживачів; 

 використовувати основні методи фармакоепідеміологічних досліджень; 

 застосовувати інформаційні джерела для визначення ефективності та безпечності 

лікарських засобів, немедикаментозних медичних технологій; 



 аналізувати економічні аспекти терапевтичної та небажаної дії ліків, 

немедикаментозних медичних технологій; 

 здійснювати раціональний відбір лікарських засобів з урахуванням показників 

вартості та терапевтичної ефективності, фармакоекономічиих та фармакоепідеміологічних 

показників для оптимізації лікарського забезпечення; 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 6.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися 

іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну 

діяльність. 

ЗК 10.Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з експертами з 

інших галузей знань/видів економічної діяльності. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 11.Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і 

функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, 

показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. 

 

Результати навчання (РН):  

РН 3.Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 17.Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки 

та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) на лікарські засоби 

та інші товари аптечного асортименту. 

РН 19.Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного 

забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в 

умовах медичного страхування та реімбурсації вартості ліків. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФАРМАКОЕКОНОМІКА» 

 

Тема 1. Фармакоекономіка як наука, її мета та завдання. Основні 

фармакоекономічнікатегорії. 

Фармакоекономіка як наука: мета, задачі, предмет та об'єкти вивчення. 

Фармакоекономіка як суттєва складова доказової медицини. Споживачі результатів 

фармакоекономічиих досліджень. Характеристика основних фармакоекономічиих категорій: 

дієвість (efficacy),клінічна ефективність (effectiveness) та безпечність (safety) лікарських засобів. 

Комплаєнс (compliance), витрати (cost), економічна ефективність (benefit), користь (utility) з 

позиції фармакоекономіки. Їх значення для проведення фармакоекономічиих досліджень. Метод 

математичного моделювання - “аналіз рішень”. 

Тема2.Фармакоепідеміологія: суть та завдання. Основні фармакоепідеміологічні категорії. 

Фармакоенідеміологія як сучасна прикладна наука: мета та задавдання, практичне 

значення. Об'єктивна необхідність проведення фармакоепідеміологічних досліджень.Види 

фармакоепідеміологічних досліджень (проснективні іа ретроспективні, якісні та кількісні).Методи 



фармакоепідеміологічних досліджень, їх характеристика. Вибір показників ефективності 

медичних технологій при проведенні фармакоепідеміологічних досліджень. Їх значення для 

проведення фармакоепідеміологічних досліджень. Сучасні методи збору, аналізу та систематизації 

інформації про небажану та побічну дію лікарських засобів. Міжнародний досвід обміну 

інформацією про побічну дію ліків. Система фармакологічного нагляду в Україні: законодавча 

база, організаційна структура, 

основні задачі та напрямки діяльності. Порядок надання звітів про побічні дії лікарських засобів. 

Міжнародний досвід обміну інформацією про побічну дію лікарських засобів..Інформаційні 

джерела: поняття та класифікація. Оцінка якості клінічної інформації відповідно до технологій 

доказової медицини. Рівні доказів в медицині та фармації.Фармакоінформатика як джерело 

аргументів доказової медицини при виборі оптимального рішення в медичній практиці, організації 

лікарського забезпечення. 

Тема 3.Витрати як фармакоекономічна категорія. Система фармакологічного нагляду в 

Україні.  

Класифікація фармакоекономічиих витрат. Види, призначення та характеристика 

прямих медичних витрат (фіксовані, середні, варіабельні, маргінальні, 

иеобчиcлювальні).Характеристика прямих немедичних витрат. Непрямі витрати. Релевантність 

витрат стосовно хворого і держави. Принципи відшкодування витрат на лікарські засоби в Україні 

та в інших країнах світу. Розрахунок витрат при проведенні фармакоекономічних досліджень. 

Джерела інформації для ідентифікації та розрахунку витрат при проведенні фармакоекономічиих 

досліджень. Сучасні методи збору, аналізу та систематизації інформації про небажану та побічну 

дію лікарських засобів. Система фармакологічного нагляду в Україні: законодавча база, 

організаційна структура,основні задачі та напрямки діяльності. Порядок надання звітів про побічні 

дії лікарських засобів. Система моніторінгу повідомлень про небажані ефекти лікарських засобів в 

Україні та інших країнах світу. 

Тема 4.Фармакоекономічний аналіз. Метод «загальна вартість захворювання». 

Метод «мінімізації витрат». 

Методичні підходи до проведення фармакоекономічного аналізу, запропоновані 

Міжнародним суспільством фармакоекономічних досліджень і результатів лікування 

(ІSPOR).Етапи проведення фармакоекономічного аналізу. Структура звіту про проведення 

фармакоекономічного аналізу. Загальна характеристика фармакоекономічного методу «загальна 

вартість захворювання»: мета, особливості проведення, методика розрахунків, перевагі недоліки 

методу, сфера застосування. Фармакоекономічна оцінка лікування за методом «загальна вартість 

захворювання». Принципи використання результатів фармакоекономічного аналізу за методом 

«загальна вартість захворювання» для розрахунку тарифів на окремі медичні послуги, медичні 

технології, схеми медикаментозної терапії. Розрахунки тарифів. 

Загальна характеристика фармакоекономічного методу «мінімізація витрат»: мета, умови 

проведення, особливості методу, основні етапи проведення, методика розрахунків, переваги і 

недоліки методу, сфера практичного застосування. Фармакоекономічний аналіз схем 

медикаментозної терапії та інших медичних технологій за допомогою методу «мінімізація витрат» 

на прикладі окремих захворювань. Використання методу «мінімізація витрат» при порівнянні 

оригінальних та генеричних лікарських препаратів. 

Тема5.Методи фармакоекономічного аналізу «витрати ефективність» та«витрати-

корисність», «витрати-користь (вигода)». 

Загальна характеристика фармакоекономічного методу «витрати-ефективність»: 

мета, умови проведення, особливості методу, основні етапи проведення, методика 



розрахунків, переваги і недоліки методу, сфера практичного застосування. Вимоги до вибору 

одиниць ефективності терапії при проведенні фармакоекономічних досліджень заметодом 

«витрати-ефективність». Розрахунок вартості одиниці ефективності (коефіцієнтуефективності 

витрат - СЕR) і його використання при виборі оптимальної медичної технології серед існуючих 

альтернатив. 

Загальна характеристика фармакоекономічного методу «витрати-корисність (утилітарність)»: 

мета, особливості методу, основні етапи проведення, методика розрахунків, переваги і недоліки 

методу, сфера практичного застосування. Розрахунок коефіцієнту корисності витрат -CUR і його 

використання при виборі оптимальної медичної технології серед існуючих альтернатив. 

Розрахунок вартості додаткової одиниці корисності(ICUR). Особливості вибору одиниць 

корисності при різнихзахворюваннях. „Якість життя» як критерій корисності (утилітарності) 

медичних технологій. Інструменти для оцінки якості життя. 

Загальна характеристика фармакоекономічного методу «витрати-користь (вигода)»: мета, 

особливості методу, основні етапи проведення, методика розрахунків, переваги і недоліки методу, 

сфера практичного застосування. Пряма, непряма та невідчутна користь медичних технологій. 

Поняття «чистої» користі та методологія її розрахунків при проведенні фармакоекономічних 

досліджень. 

Тема6.Аналіз чуттєвості результатів фармакоекономічних досліджень: поняття, види (моно- 

та поліваріантний аналіз), етапи проведення, практичне значення, сфера застосування. 

Достовірність результатів фармакоекономічних досліджень як необхідна умова їх 

практичного використання. Об'єктивні фактори, що впливають на варіабельність результатів 

фармакоекономічних досліджень. Джерела інформації про можливі коливання вихідних 

параметрів при проведенні фармакоекономічних досліджень. 

 

4.Структура навчальної дисципліни  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Фармакоекономіка 

як наука, її мета та завдання. 

Основні фармакоекономічні 

категорії. 

15 4 3 0 8 15 2 0 0 
 

13 

Тема2.Фармакоепідеміологія: 

суть та завдання. Основні 

фармакоепідеміологічні 

категорії. 

15 4 3 0 8 15 1 1 0 13 

Тема 3. Витрати як 

фармакоекономічна категорія. 

Система фармакологічного 

нагляду в Україні. 

15 4 3 0 8 14 1 0 0 13 

Тема 4. Фармакоекономічний 

аналіз. Метод «загальна 

вартість захворювання». 

Метод «мінімізації витрат» 

15 5 3 0 7 16 2 1 0 13 

Тема 5. Методи 15 5 3 0 7 15 1 1 0 13 



фармакоекономічного аналізу 

«витрати ефективність» 

та«витрати-корисність», 

«витрати-користь (вигода)» 

Тема 6. Аналіз чуттєвості 

результатів 

фармакоекономічних 

досліджень: поняття, види (моно- 

та поліваріантний аналіз), етапи 

проведення, практичне значення, 

сфера застосування. 

15 5 3 0 7 15 1 1 0 13 

Усього годин 90 27 18 0 45 90 8 4 0 78 

 

5.Теми практичних (лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Фармакоекономіка як наука, її мета та завдання. 

Основні фармакоекономічні категорії. 
3 0 

2 Тема2. Фармакоепідеміологія: суть та завдання. Основні 

фармакоепідеміологічні категорії. 
3 1 

3 Тема 3.Витрати як фармакоекономічна категорія. Система 

фармакологічного нагляду в Україні. 
3 0 

4 Тема 4.Фармакоекономічний аналіз. Метод «загальна вартість 

захворювання». Метод «мінімізації витрат» 
3 1 

5 Тема5.Методи фармакоекономічного аналізу «витрати 

ефективність» та«витрати-корисність», «витрати-користь 

(вигода)» 

3 1 

6 Тема 6. Аналіз чуттєвості результатів фармакоекономічних 

досліджень: поняття, види (моно- та поліваріантний аналіз), 

етапи проведення, практичне значення, сфера застосування. 

3 1 

 

6. Самостійна робота. 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Фармакоекономіка як наука, її мета та завдання. 

Основні фармакоекономічні категорії. 
8 

 

13 

2 Тема2.Фармакоепідеміологія: суть та завдання. Основні 

фармакоепідеміологічні категорії. 
8 13 

3 Тема 3.Витрати як фармакоекономічна категорія. Система 

фармакологічного нагляду в Україні. 
8 13 

4 Тема 4.Фармакоекономічний аналіз. Метод «загальна 

вартість захворювання».Метод «мінімізації витрат» 
7 13 

5 Тема5.Методи фармакоекономічного аналізу «витрати 

ефективність» та«витрати-корисність», «витрати-користь 

(вигода)» 

7 13 

6 Тема6.Аналіз чуттєвості результатів фармакоекономічних 

досліджень: поняття, види (моно- та поліваріантний аналіз), 

етапи проведення, практичне значення, сфера застосування. 

7 13 

 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання  

(не передбачені) 



 

8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 

 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 

дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 

усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 

доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 

перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 

відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 

наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 

передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 

Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 

освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 

даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 

поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100. 

Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 

що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90-100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82-89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75-81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67-74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60-66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35-59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 0-34 F 



подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

 

9. Критерії оцінювання результатів навчання 

    (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 

Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних(лабораторних) 

заняттях 

 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

\ 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 

викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 

переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві 

помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 

Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 

новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 

помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

     Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних (лабораторних) 

занять, завдання для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, 

контрольні роботи. 



 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 

1 Реферативне 

повідомлення 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 

науковість, обґрунтованість висновків 

20 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 

оформлення 

20 

3 Участь у груповій 

дискусії 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 

науковість, обґрунтованість висновків, 

повнота викладу матеріалу 

20 

4 Тести 

(підсумковий контроль) 

Правильність та повнота відповідей 40 

5 РАЗОМ  100 

 

10. Методи навчання 

 

  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 

самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні і групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 

Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 

активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 

симулятивних ігор, кейс-методу. 

 

11.  Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Заліська О.М. Фармакоекономіка: Підручник / За ред. Б.Л.Парновського. - Львів, Афіша, 2007.- 

374 с. 

2.Яковлєва Л.В. Фармакоекономіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів / Яковлєва Л.В. – Вінниця; Нова книга, 2009. − 208 с. 



3.Організація та економіка фармації : нац. підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. Ч. 2. Системи 

обліку в фармації / А. С. Немченко [та ін.] ; за ред. А.С Немченко ; рец.: А. B.Кабачна, М. С. 

Пономаренко ; МОЗ України, Нац. фарм. ун-т. - Харків : НФаУ Золотісторінки, 2016. - 416 с. 

4. Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів/ Інтернет ресурс - 

https://eml-ukraine.org.ua/ 

5.Наказ МОЗ України № 84 від 11.02.2016 Про затвердження Положення про Національний 

перелік основних лікарських засобів та Положення про експертний комітет з відбору та 

використання основних лікарських засобів 

6. Наказ МОЗ України № 1050 від 07.10.2016 «Про затвердження Положення про здійснення 

відбору лікарських засобів для внесення до Національного переліку основних лікарських засобів» 

7. Фармацевтична інформатика / Парновський Б.Л., Слабий М.В., Заліська О.М. та ін. – Львів: 

Кварт,. 2008. – 446 с. 

8.Денисюк В. І. Доказова внутрішня медицина. Таємниці, стандарти діагностики та лікування / В.І. 

Денисюк, О.В. Денисюк. - Вінниця : ДКФ, 2006. - 704 с. 

9. Фармакологія та клінічна фармакологія: метод. рек. Для семінар. занять для студ. мед. вузів / за 

ред. І.С. Чекмана. - Запоріжжя : ЗДМУ ;Київ. - Ч. 1 : Побічна дія лікарських засобів та 

фармакологічний нагляд за безпекою застосування ліків на Україні. - 2007. - 77 с. 

 

Допоміжна література 

1.Скакун М.П. Основи доказової медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 244 с. 

2.Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку: матеріали VІІI наук.-практ. конф., м. 

Харків, 26-27 листопада 2015 р. / редкол.: В.П. Черних та ін. –Х.: Вид-во нфау, 2015. –156 с. 

3. Ягудина Р. И. Современная методология анализа чувствительности в фармакоэкономических 

исследованиях / Ягудина Р. И., Куликов А. Ю., Новиков И. В. // Фармакоэкономика. – 2010. – Том 

3, №4. – С. 8-12. 

4. Фармакоекономіка в Україні: стан та перспективи розвитку : матеріали X наук.- практ. конф., м. 

Харків, 21 травня 2018 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 274 с. 

5. Вивчення споживання лікарських засобів за анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією та 

встановленими добовими дозами (АТС/DDD-методологія: методичні рекомендації /А.М. Морозов, 

Л.В. Яковлева, А.В. Степаненко та інш. –К.:Укрпатентінфо, 2013. –32 с. 

6. Германюк Т.А. Використання ABC-аналізу для раціонального планування витрат на 

фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами / Германюк Т.А., Івко 

Т.І., Прудиус П.Г.// Міжнародний ендокринологічний журнал.–2014.–№3 (59) –С.120-122. 

7.Державний формуляр лікарських засобів. Випуск девятий / ДП «Державний експертний центр 

МОЗ України». – Київ, 2017. – 1889 с. – URL : 

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar 

8. Основы экономики и системы учета в фармации : учеб. пособие для студ. высш. учебн.заведений / 

А.С. Немченко, А.Л. Панфилов, В.Н. Чернуха [и др.]; под ред. А.С. Немченко.- Вінниця : Нова 

книга, 2008. - 480 с. 

 

12.Посилання на інформаційні ресурси 

 

http://zakon.rada.gov.ua/ 

http://moz.gov.ua/ 

http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/ 

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://moz.gov.ua/
http://mtd.dec.gov.ua/index.php/uk/
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/


http://www.apteka.ua/ 

http://www.provisor.com.ua/ 

 

     

 

          В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з 

використанням платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  

лекційні заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, 

(https://mku.edu.ua/moodle) проводяться практичні (лабораторні) заняття та консультації, контроль 

самостійної роботи (див. додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) 

проводяться 10%  практичних занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

Додаток1 

Можливі види навчальної діяльності 

 

 Діяльність в аудиторії 

 

Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 

термінології, необхідної для 

опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 

на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 

запис. Пошук відповідей на 

питання. Відео-конференція. 

Перегляд фільмів 

Тренування Обговорення. Дебати. 

Питання-відповіді 

Питання для самоперевірки.  

Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 

завдання 

Завдання, що виконуються під 

час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 

Інтерактивні практичні 

завдання 

Оцінювання 

 

Контрольна робота. 

Опитування 

 

Інтерактивне тестування. Усна 

відповідь (відеозапис). 

Письмова робота 

Рефлексія 

 

Діалог, групове обговорення, 

короткі усні письмові 

повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 

Карти пам’яті. Підготовка 

мультимедійних презентацій 

Відповіді на рефлексивні 

питання 

Зворотний зв’язок 

 

Групові та індивідуальні 

консультації. Коментарі під час 

заняття від викладача 

 

Чат, форум, опитування, аудіо- 

та відео- текстові повідомлення 

з коментарем. Оцінювання 

результатів групової співпраці 

 

http://www.apteka.ua/
http://www.provisor.com.ua/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
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