
 





ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни «Соціальна фармація» складена відповідно до освітньої 

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

завершальною у комплексі фармацевтичних управлінсько-економічних навчальних дисциплін, що 

формують магістрів фармації. 
 

 

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 Залік  

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 10 10 

Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 8 

практичні заняття 18 4 

семінарські занняття - - 

лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 54 78 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
4 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

Відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета: узагальнити та поглибити знання про соціальні аспекти провадження діяльності в галузі 

фармації в сучасних умовах; сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та 

навичок; створити теоретичну базу для поглибленого вивчення окремих аспектів діяльності 

фармацевтичних підприємств в сучасних економічних умовах; створити базу, яка визначає 

професійну компетентність та загальну ерудицію провізорів. 

 

Завдання: узагальнення соціальних аспектів діяльності аптечного закладу та опрацювання шляхів 

підвищення його соціальної привабливості. 

В результаті вивчення освітнього компоненту здобувач вищої освіти повинен знати: 

- основи соціальної політики у забезпеченні населення лікарськими засобами; 

- соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження лікарських засобів у 

виробництво; 

- підходи до впровадження медичного страхування населення в Україні; 



- особливості безкоштовного та пільгового відпуску лікарських засобів соціально 

незахищеним групам населення в Україні; 

- державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг та доходів 

фармацевтичних працівників; 

- законодавчі вимоги до інформації та реклами лікарських засобів та супутніх аптечних 

товарів; 

- напрями підвищення соціальної привабливості аптечного закладу в сучасних умовах. 

 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

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 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК 4 Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 

лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 

фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями 

конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування. 

СК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 

лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а 

також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та 

інструментальних критеріїв обстеження хворого. 

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. 

СК 13 Здатність продемонструвати та застосовувати у практичній діяльності комунікативні 

навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології, 

що засновані на моральних зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах професійної 

поведінки та відповідальності відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних 

працівників України і керівництв ВООЗ. 

 

Результати навчання (РН):  

РН2 Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в професійному 

середовищі й громадській сфері щодо проблем фармацевтичної галузі. 

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

РН 6 Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному 

ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і 

виробничих інтересів. 

РН 7 Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів. 

РН 10 Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 

споживачами, ефективно працювати у команді. Дотримуватися принципів деонтології 

та етики у професійній діяльності. 

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 «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ» 

 

Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики у забезпеченні населення 

лікарськими засобами. 

Цілі, цінності, пріоритети, ключові функції, стратегії, проблеми та завдання системи охорони 

здоров’я України в сучасних умовах. Особливості фінансування системи охорони здоров’я. 

Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки. 

Складові оцінки якості медичної і фармацевтичної допомоги. Становлення та розвиток соціальної 

фармації. 

 

Тема 2. Соціальне значення лікарських засобів. 

Соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження лікарських засобів у 

виробництво.Узагальнення процедур проходження державної реєстрації для різних груп 

лікарських засобів. Впровадження спрощеної процедури державної реєстрації для іноваційних та 

соціально значимих лікарських засобів (для лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІД, орфанних 

захворювань та ін.). Практичне використання АТС-DDD як методу оцінки споживання лікарських 

засобів. 

 

Тема 3. Стратегічні пріоритети формування системи фармацевтичної безпеки України. 

Визначення та структура національної безпеки України. Критерії економічної безпеки держави. 

Підходи, що застосовуються при визначення порогових значень. Методика розрахунку 

індикаторів соціальної безпеки. Індикатори припустимості рівня загроз економічної і соціальної 

безпеки. Складові частини дохідної і витратної частин державного і місцевих бюджетів. Основні 

показники діяльності фармацевтичної служби України. 

 

Тема 4. Медичне страхування як складова соціальної політики держави. 

Механізм формування ефективної системи соціально-економічних відносин у суспільстві. Форми 

та функції медичного страхування. Підходи до впровадження медичного страхування населення в 

Україні. Нормативно-правове забезпечення медичного страхування населення. Гарантований 

рівень медичних послуг. Державна страхова медицина. Формулярна система. Механізм рефундації 

коштів аптекам за відпущені лікарські засоби. 

 

Тема 5. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення. 

Система державних закупівель лікарських засобів, виробів медичного призначення та технічних 

засобів реабілітації в Україні. Порядок фінансування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань. Здійснення фармацевтичного забезпечення державних, комунальних та 

приватних лікувально-профілактичних закладів. Особливості встановлення роздрібної вартості на 

лікарські засоби, вироби медичного призначення, супутні аптечні товари при різних формах 

відпуску. Порівняльний аналіз фармацевтичного забезпечення пільгових категорій населення в 

Україні та за кордоном. Волонтерська та гуманітарна допомога. 

 

Тема 6. Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг та доходів 

фармацевтичних працівників. Фармацевтичне самоврядування. 

Нормативно-правове регулювання дотримання професійних прав та забезпечення пільг для 

фармацевтичних працівників. Державні соціальні гарантії у сфері доходів населення. Критерії 

встановлення розміру посадових окладів адміністративно-управлінського і фармацевтичного 



персоналу аптечних закладів. Порядок нарахування різних видів виплат: заробітної плати, за 

роботу у святкові дні, за понаднормову працю, сумісництво, керівництво виробничою практикою, 

допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та ін. Порядок нарахування, утримання та 

сплати обов’язкових відрахувань з доходів фізичних осіб. Особливості застосування податкової 

соціальної пільги. Податкова знижка. Фармацевтичне самоврядування. 

 

Тема 7. Соціальна фармація і право. 

Протиріччя та невизначеності нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектору 

охорони здоров’я. Шляхи розв’язання практичних проблем, зумовлених законодавчими 

протиріччями. 

 

Тема 8. Соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу. 

Особливості місії суб’єктів фармацевтичного бізнесу. "Соціальні ролі" та етика бізнесу. Правила 

належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони 

здоров’я. Соціальні проекти та звіти. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти 

фармацевтичного забезпечення населення. Підвищення соціальної привабливості аптечного 

закладу в сучасних умовах. Розробка пакету соціальних ініціатив для аптечного закладу: механізм 

надання знижок окремим категоріям населення, картки постійних клієнтів, програми лояльності, 

накопичувальні бонуси та ін. 

 

Тема 9. Соціальний маркетинг в умовах сучасного фармацевтичного ринку. 

Взаємозв’язок суб’єктів фармацевтичного ринку України. Характеристика вітчизняних виробників 

лікарських засобів та аналіз обсягів їх виробництва. Порівняння сучасних методів аналізу товарної 

кон’юнктури ринку лікарських засобів. Порівняння сучасних методів аналізу цінової кон’юнктури 

ринку лікарських засобів. Застосування комп’ютерних технологій для аналізу ринку. Методи 

фармакоекономічного аналізу схем фармакотерапії. Вплив соціально-культурних факторів 

макросередовища на маркетингові програми фармацевтичних фірм. 

 

Тема 10. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних організаціях. 

Зміна парадигми управлінських рішень в ХХІ столітті. Роль застосування сучасних інформаційних 

технологій у всіх аспектах діяльності фармацевтичних організацій. Використання комп’ютерних 

технологій для пошуку інформації про лікарські засоби, про наявність препаратів на ринку, для 

співпраці з постачальниками та замовлення товару, для обліку поступлення і розходу товару, 

звітності, зв’язку з контролюючими органами та ін. Переваги і недоліки вільного доступу до 

інформації про застосування лікарських засобів широкого кола споживачів. 

 

Тема 11. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні фармацевтичної допомоги окремим 

категоріям хворих. 

Особливості надання фармацевтичної допомоги окремих категоріям хворих (пацієнтам 

онкологічного профілю, паліативним хворим, хворим на рідкісні захворювання). Ключові 

проблеми немедикаментозного застосування ліків та напрями їх подальшого вирішення. Соціальна 

роль провізора у недопущенні відпуску ліків з метою немедичного використання. Соціальна 

небезпека при немедичному використанні допінгу в спорті. 

 

Тема 12. Відповідальне самолікування і фармацевтична опіка. Безрецептурні лікарські засоби 

в реалізації концепції відповідального самолікування. 

Застосування фармацевтичної опіки при відпуску з аптек лікарських засобів, медичних виробів та 

супутніх товарів аптечного асортименту. Відповідальне самолікування і фармацевтична опіка. 

Безрецептурні лікарські засоби в реалізації концепції відповідального самолікування. 

Інформаційно-рекламне забезпечення відпуску з аптек лікарських засобів та інших товарів. 

Дотримання законодавчих вимог до реклами лікарських засобів та інших товарів. 

 



  

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с лаб с.р. л с лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Теоретичні основи 

формування соціальної політики у 

забезпеченні населення лікарськими 

засобами. 

8 2 1 0 5 7 0 0 0 7 

Тема 2. Соціальне значення 

лікарських засобів. 
8 2 1 0 5 7 0 0 0 7 

Тема 3. Стратегічні пріоритети 

формування системи фармацевтичної 

безпеки України. 

8 2 1 0 5 8 1 0 0 7 

Тема 4. Медичне страхування як 

складова соціальної політики 

держави. 

8 2 1 0 5 7 1 0 0 6 

Тема 5. Соціально-економічні 

підходи до забезпечення населення 

лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення. 

8 2 1 0 5 8 1 1 0 6 

Тема 6. Державні соціальні гарантії 

щодо забезпечення професійних 

прав, пільг та доходів 

фармацевтичних працівників. 

Фармацевтичне самоврядування. 

8 2 1 0 5 8 1 0 0 7 

Тема 7. Соціальна фармація і право. 7 1 2 0 4 7 0 1 0 6 

Тема 8. Соціальна відповідальність 

фармацевтичного бізнесу. 
7 1 2 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 9. Соціальний маркетинг в 

умовах сучасного фармацевтичного 

ринку. 

7 1 2 0 4 7 1 0 0 6 

Тема 10. Соціальна роль 

менеджменту у фармацевтичних 

організаціях. 

7 1 2 0 4 8 1 0 0 7 

Тема 11. Соціально-фармацевтичні 

аспекти у наданні фармацевтичної 

допомоги окремим категоріям 

хворих. 

7 1 2 0 4 8 1 1 0 6 

Тема 12. Відповідальне 

самолікування і фармацевтична 

опіка. Безрецептурні лікарські засоби 

в реалізації концепції 

відповідального самолікування. 

7 1 2 0 4 8 0 1 0 7 

Усього годин 90 18 18 0 54 90 8 4 0 78 

 

  



5.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики у 

забезпеченні населення лікарськими засобами. 
1 0 

2 Тема 2. Соціальне значення лікарських засобів. 1 0 

3 Тема 3. Стратегічні пріоритети формування системи фармацевтичної 

безпеки України. 
1 0 

   4 Тема 4. Медичне страхування як складова соціальної політики 

держави. 
1 0 

5 Тема 5. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 
1 1 

6 Тема 6. Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних 

прав, пільг та доходів фармацевтичних працівників. Фармацевтичне 

самоврядування. 

1 0 

7 Тема 7. Соціальна фармація і право. 2 1 

8 Тема 8. Соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу. 2 0 

9 Тема 9. Соціальний маркетинг в умовах сучасного фармацевтичного 

ринку. 
2 0 

10 Тема 10. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних 

організаціях. 
2 0 

11 Тема 11. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні 

фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих. 
2 1 

12 Тема 12. Відповідальне самолікування і фармацевтична опіка. 

Безрецептурні лікарські засоби в реалізації концепції 

відповідального самолікування. 

2 1 

 

 

 

6.САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики у 

забезпеченні населення лікарськими засобами. 
5 7 

2 Тема 2. Соціальне значення лікарських засобів. 5 7 

3 Тема 3. Стратегічні пріоритети формування системи фармацевтичної 

безпеки України. 
5 7 

   4 Тема 4. Медичне страхування як складова соціальної політики 

держави. 
5 6 

5 Тема 5. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 
5 6 

6 Тема 6. Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних 

прав, пільг та доходів фармацевтичних працівників. Фармацевтичне 

самоврядування. 

5 6 

7 Тема 7. Соціальна фармація і право. 4 6 

8 Тема 8. Соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу. 4 6 

9 Тема 9. Соціальний маркетинг в умовах сучасного фармацевтичного 

ринку. 
4 7 

10 Тема 10. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних 4 6 



організаціях. 

11 Тема 11. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні 

фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих. 
4 7 

12 Тема 12. Відповідальне самолікування і фармацевтична опіка. 

Безрецептурні лікарські засоби в реалізації концепції 

відповідального самолікування. 

4 6 

 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження, методи 

графічного контролю, методи програмованого і лабораторного контролю. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

студентами та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється 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; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 

завдань за змістовними модулями; 

 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 

роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного 

матеріалу даної частини курсу.  

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю студет отримує 

максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 балів, за 

підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав менше 30 

балів, не допускається до заліку (підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

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

шкал: 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

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 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 



9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

 

Вага кожної теми в межах одного модулю є однаковою. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за поточну навчальну 

діяльність при вивченні освітнього компоненту вираховується шляхом ділення найбільшої 

кількості балів (100), що відповідають оцінці «відмінно - 5», на кількість тем без урахування балів 

за виконану контрольну  роботу. 

 Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність, є 

критерієм допуску до модульного підсумкового контролю складає 60, що відповідає оцінці 

«задовільно - 3». 

 
Підсумковий  контроль 

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною програмою, 

виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну навчальну 

діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не відвідав 

частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, передбачених 

робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до індивідуального 

навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до визначеного 

терміну. 

Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у формі семестрового заліку. 

Залік – це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння здобувачем вищої освіти 

навчального матеріалу виключно на підставі результатів виконання ним певних видів робіт на 

практичних заняттях та під час самостійної роботи. Підсумковий контроль проводиться після 

вивчення всіх тем на останньому занятті з дисципліни. Залік з дисципліни виставляється за 

результатами поточного контролю та виражається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 

зараховано».  

Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється в двох формах: поточний 

контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (залік). 

Підсумковий модульний контроль здійснюється шляхом тестового контролю рівня 

теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному здобувачу вищої освіти пропонуються 

30 тестових завдань. Результат оцінюється за 100 бальною шкалою та множиться на коефіцієнт 

0,4. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 

Після опанування освітнім компонентом "Соціальна фармація" здобувач вищої освіти має 

бути здатен продемонструвати вміння узагальнювати положення нормативних документів, що 

стосуються соціальних аспектів діяльності фармацевтичних підприємств; моделювати різні 

підходи до ціноутворення на лікарські засоби; застосовувати комп’ютерні технології в усіх 

аспектах фармацевтичної діяльності; формувати пакет «соціальної привабливості» аптечного 

закладу. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Основні положення соціальної політики у забезпеченні населення лікарськими засобами. 

2. Цілі, цінності, пріоритети, ключові функції, стратегії, проблеми та завдання системи охорони 

здоров’я України в сучасних умовах. 

3. Особливості фінансування системи охорони здоров’я. 

4. Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 

роки. 

5. Складові оцінки якості медичної і фармацевтичної допомоги. 

6. Становлення та розвиток соціальної фармації. 

7. Соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження лікарських засобів у 

виробництво. 

8. Узагальнення процедур проходження державної реєстрації для різних груп лікарських засобів. 

9. Впровадження спрощеної процедури державної реєстрації для іноваційних та соціально 

значимих лікарських засобів. 

10. Практичне використання АТС-DDD як методу оцінки споживання лікарських засобів. 

11. Основні принципи формування системи фармацевтичної безпеки України. 

12. Визначення та структура національної безпеки України. 

13. Критерії економічної безпеки держави. 

14. Підходи, що застосовуються при визначення порогових значень. 

15. Методика розрахунку індикаторів соціальної безпеки. 

16. Індикатори припустимості рівня загроз економічної і соціальної безпеки. 

17. Складові частини дохідної і витратної частин державного і місцевих бюджетів. 

18. Основні показники діяльності фармацевтичної служби України. 

19. Механізм формування ефективної системи соціально-економічних відносин у суспільстві. 

20. Форми та функції медичного страхування. 

21. Підходи до впровадження медичного страхування населення в Україні. 

22. Нормативно-правове забезпечення медичного страхування населення. 

23. Гарантований рівень медичних послуг. 

24. Державна страхова медицина. 

25. Формулярна система. 

26. Механізм рефундації коштів аптекам за відпущені лікарські засоби. 

27. Система державних закупівель лікарських засобів, виробів медичного призначення та 

технічних засобів реабілітації в Україні. 

28. Порядок фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. 

29. Здійснення фармацевтичного забезпечення державних, комунальних та приватних лікувально-

профілактичних закладів. 

30. Особливості встановлення роздрібної вартості на лікарські засоби, вироби медичного 

призначення, супутні аптечні товари при різних формах відпуску. 

31. Порівняльний аналіз фармацевтичного забезпечення пільгових категорій населення в Україні 

та за кордоном. 

32. Волонтерська та гуманітарна допомога. 

33. Нормативно-правове регулювання дотримання професійних прав та забезпечення пільг для 

фармацевтичних працівників. 

34. Державні соціальні гарантії у сфері доходів населення. 

35. Порядок нарахування різних видів виплат: заробітної плати, за роботу у святкові дні, за 

понаднормову працю, сумісництво, керівництво виробничою праактикою, допомоги у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю та ін. 

36. Порядок нарахування, утримання та сплати обов’язкових відрахувань з доходів фізичних осіб. 

37. Особливості застосування податкової соціальної пільги. 

38. Податкова знижка. 

39. Фармацевтичне самоврядування. 



40. Протиріччя та невизначеності нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектору 

охорони здоров’я. 

41. Шляхи розв’язання практичних проблем, зумовлених законодавчими протиріччями. 

42. Особливості місії суб’єктів фармацевтичного бізнесу. 

43. "Соціальні ролі" та етика бізнесу. 

44. Правила належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам 

охорони здоров’я. 

45. Соціальні проекти та звіти. 

46. Морально-етичні та соціально-психологічні аспекти фармацевтичного забезпечення населення. 

47. Підвищення соціальної привабливості аптечного закладу в сучасних умовах. 

48. Розробка пакету соціальних ініціатив для аптечного закладу. 

49. Взаємозв’язок суб’єктів фармацевтичного ринку України. Характеристика вітчизняних 

виробників лікарських засобів та аналіз обсягів їх виробництва. 

50. Порівняння сучасних методів аналізу товарної кон’юнктури ринку лікарських засобів. 

51. Порівняння сучасних методів аналізу цінової кон’юнктури ринку лікарських засобів. 

52. Застосування комп’ютерних технологій для аналізу ринку. 

53. Методи фармакоекономічного аналізу схем фармакотерапії. 

54. Вплив соціокультурних факторів макросередовища на маркетингові програми фармацевтичних 

фірм. 

55. Роль застосування сучасних інформаційних технологій у всіх аспектах діяльності 

фармацевтичних організацій. 

56. Використання комп’ютерних технологій у фармацевтичній діяльності. 

57. Особливості надання фармацевтичної допомоги окремих категоріям хворих (пацієнтам 

онкологічного профілю, паліативним хворим, хворим на рідкісні захворювання). 

58. Ключові проблеми немедикаментозного застосування ліків та напрями їх подальшого 

вирішення. 

59. Соціальна роль провізора у недопущенні відпуску ліків з метою немедичного використання. 

60. Соціальна небезпека при немедичному використанні допінгу в спорті. 

61. Застосування фармацевтичної опіки при відпуску з аптек лікарських засобів, медичних виробів 

та супутніх товарів аптечного асортименту. 

62. Відповідальне самолікування і фармацевтична опіка. 

63. Безрецептурні лікарські засоби в реалізації концепції відповідального самолікування. 

64. Інформаційно-рекламне забезпечення відпуску з аптек лікарських засобів та інших товарів. 

65. Дотримання законодавчих вимог до реклами лікарських засобів та інших товарів. 

 

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Опрацювати алгоритм розрахунку роздрібних цін на лікарські засоби та інші аптечні товари з 

врахуванням нормативних та ринкових підходів до ціноутворення. 

2. Промоделювати ринковий підхід до ціноутворення на аптечні товари. 

3. Встановити роздрібні ціни для фармацевтичних товарів. 

4. Встановити граничні роздрібні ціни з ПДВ для лікарських засобів, які відпускаються за 

пільговими та безкоштовними рецептами, приватним та державним лікувально-профілактичним 

закладам. 

5. Оформити документи на оплату ліків, відпущених на пільгових та безоплатних умовах. 

Розрахувати податкову знижку для працівників аптек при умові оплати за навчання, лікування, 

благочинні внески та ін. 

6. Опрацювати алгоритм фармацевтичної опіки при відпуску з аптеки медичнихи виробів та 

супутніх аптечних товарів. 

7. Опрацювати алгоритм надання фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих 

(пацієнтам онкологічного профілю, паліативним хворим, з орфанними захворюваннями). 

 

 



 

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських(практичних) 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 

"Відмінно" – 5 

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. Студент 

володіє способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче 

застосування знань при переформатуванні запитання.  У відповіді майже не 

трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

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 та аргументованою є доказова база. Студент 

вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній ситуації. У 

відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 

3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

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. Студент використовує лише 

окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та 

мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" 

– 2 

Студент 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 семінарських занять, 

завдання для самостійної та індивідуальної робот, презентації результатів дослідження, тестові 

завдання,  контрольні роботи. 

 

 

Заочна форма навчання 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

 Змістовий модуль 1 

1  Практичні заняття  4 практичних занять, з оформленням протоколів 

4*10=40 

40 

2 Контрольна робота Виконується на платформі Moodle. 20 

3  Тестовий контроль 2 тести  

2*20=40 

40 

4 Реферати, наукові  додаткові 



статті, тези бали  

 Сумма балів за поточну роботу * на коефіцієнт 0,6 100* 0,6=60 

7 Залік  Тестовий контроль -  30 питань 

Бали за модульний контроль * на коефіцієнт 0,4 

40 

 Всього  100 

 

 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі студентами належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції.  

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання відповідних розділів соціальної 

фармації. Практичні заняття передбачають: 

1) узагальнення студентами нормативно-правової бази з різних аптектів здійснення 

фармацевтичної діяльності; 

2) вирішення ситуаційних задач, що мають практичне значення у подальшій професійній 

діяльності майбутнього провізора. 

Студент на практичних заняттях повинен обов'язково оформити протокол, де зазначити 

тему, мету дослідження, хід роботи, результати досліджень та зробити висновки. 

Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни   з 

метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування 

активних і інтерактивних методів навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі, кейс-

методу. 

 

11.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 
1. Ткаченко Н.О. Соціальна відповідальність у професійній діяльності фармацевтичних працівників/ 

Н.О.Ткаченко; за наук.ред.проф. Б.П.Громовика. – Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2018. – 217 с.  
2. Котвіцька А.А. Соціальна фармація як складова системи фармацевтичного забезпечення населення 

та міждисциплінарна наука /А.А.Котвіцька, І.В.Кубарєва, О.О.Суріков, А.В.Волкова. – Соціальна 

фармація в Україні: стан, проблеми та перспективи: матер.всеукр.наук.-практ.Інтернет-конференції за 

участю міжнародних спеціалістів, 3 квітня 2013 р.: За ред.А.А.Котвіцької та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 

2013. – С.14-28.  
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2018. – 320 с.  
4. Котвіцька А.А. Вивчення змісту та передумов формування концепції соціальної фармації в країнах 

світу та в Україні //А.А.Котвіцька, І.В.Кубарєва, І.О.Сурікова // Соціальна фармація в охороні 

здоров’я. – 2017. – Т.3,№ 4. – С.3-4.  



5. Котвіцька А.А. Вивчення основних етапів становлення та розвитку соціальної фармації у світі та 
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Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С.Немченко.- Харків: Авіста-ВЛТ, 2007.-488 с. 
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8. Громовик Б.П. Інформаційне супроводження процесу фармакотерапії у паліативній та хоспісній 

медицині : монографія / Б.П. Громовик, С.Є. Прокіп. – Львів: Ліга-Прес, 2015. – 96 с.  
9. Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні: колективна монографія. Випуск 2 / Б.П. 

Громовик, .В. Бушуєва, А.В. Горілик, [та ін.]; за наук. ред. Б.П. Громовика. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 

253 с.  
10. Ткаченко Н. О. Соціальна відповідальність у професійній діяльності фахівців фармації : 
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11. Унгурян Л.М. Фармацевтична практика: логістичні, інформаційні, нейроекономічні та соціальні 

аспекти: монографія / Л.М. Унгурян, Б.П. Громовик. – Львів: Простір-М, 2016. – 155 с.  

 

Допоміжна література 

12. Фармацевтичний маркетинг. Навчальний посібник. Б. Громовик, Г. Гасюк, Л. Мороз, Н. 
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Вінниця, Нова книга, 2009. – 816 с. 

14. Немченко А.С. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / А.С. Немченко, Г.Л. Панфілова. В.М. Чернуха та ін.; за ред. А.С. Немченко.- Харків: 

Вид-во НфаУ: Золоті сторінки, 2005. - 504 с. 
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2012. – 166 с.  
18. Фармацевтична допомога в геріатрії: прикладні аспекти: монографія / О.Є. Левицька, О.Р. 

Левицька, Б.П. Громовик, О.В. Парамош. – Львів: Растр-7. 2014. – 154 с.  
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