
  



 

1. Загальна інформація про дисципліну 

 

Силабус освітнього компоненту 

«Соціальна фармація»  

Спеціальність: 226 Фармація, промислова фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я  

Освітня програма: Фармація, промислова фармація 

Рівень вищої освіти  магістр 

Статус дисципліни Обов’язкова/ вибіркова 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

(Moodle) 

https://mku.edu.ua Moodle 

Викладач (ПІБ, науковий 

ступінь, наукове званняя, 

посада) 

 Висоцька Лариса Валеріївна, кандидат фармацевтичних наук, 

доцент кафедри 

Контактна інформація 

викладача (телефон, E-mail 

викладача) 

(+38 050 644 9266), 

 

Консультації Дні консультацій за графіком проведення консультацій / або за 

попередньою домовленістю 

Мова викладання українська 

2. Опис дисципліни 

Анотація дисципліни Освітній компонент «Соціальна фармація» є завершальним у 

комплексі фармацевтичних управлінсько-економічних навчальних 

дисциплін, що формують магістрів фармації теоретико-

методологічні основи соціально-економічних аспектів здійснення 

професійної діяльності в галузі фармації та удосконалення 

механізмів доступності фармацевтичної допомоги. Вивчення 

дисципліни спрямоване на формування у здобувачів вищої 

фармацевтичної освіти достатнього обсягу теоретичних знань і 

практичних навичок для планування й здійснення робіт з 

удосконалення якості надання фармацевтичної допомоги та 

формування соціальної відповідальності фармацевтичних 

працівників.  

Пререквізити Міждисциплінарні зв'язки вивчення «Соціальної фармації» базуються 

на загальних знаннях з таких освітніх компонентів, як «Етика та 

деонтологія у фармації», «Фармацевтичне право та законодавство», 

«Організація та економіка фармації», «Фармацевтичний менеджмент і 

маркетинг», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», 

«Фармакоекономіка».  

Постреквізити - 

Формат проведення 

дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з 

елементами електронного навчання через систему Moodle), 

дистанційний. Для заочної форми здобуття освіти можливим є 

поєднання очного та дистанційного форматів викладання 

дисципліни. 

Мета викладання 

дисципліни  

Метою викладання дисципліни «Соціальна фармація» є формування у 

здобувачів вищої освіти системних знань щодо соціально-економічних 

аспектів організації фармацевтичного забезпечення населення на 

макро- та мікроекономічному рівнях, а також формування професійно-



важливих навичок щодо впровадження соціально-економічних 

механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги 

населенню.  

3. Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

Загальні компетентності 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, 

предметні) компетентності 

 

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. 

4. Програмні результати навчання відповідно до освітньої програми 

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. 

5. Ознаки дисципліни 

Семестр Кількість 

кредитів 

Загальна 

кількість 

годин 

Аудиторна 

робота 

Самостійна 

робота 

Вид 

підсумкового 

контролю 

10 3 90 12 78 Залік 

6. Обсяг дисципліни 

Види навчальної роботи Загальна кількість годин 

Лекції 8 

Семінарські заняття 4 

Самостійна робота 78 

Всього 90 

7. План вивчення навчальної дисципліни 

Тема Кількість годин 

лекції семінарські 

заняття 

самостійн

а робота 

Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики 

у забезпеченні населення лікарськими засобами. 
- - 7 

Тема 2. Соціальне значення лікарських засобів. - - 7 

Тема 3. Стратегічні пріоритети формування системи 

фармацевтичної безпеки України. 
1 - 7 

Тема 4. Медичне страхування як складова соціальної 

політики держави. 
1 - 6 

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 - 7 

Тема 7. Соціальна фармація і право. - 1 6 

Тема 8. Соціальна відповідальність фармацевтичного 

бізнесу. 
1 - 6 

Тема 9. Соціальний маркетинг в умовах сучасного 

фармацевтичного ринку. 
1 - 6 

Тема 10. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних 

організаціях. 
1 - 7 

Тема 11. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні 

фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих. 
1 1 6 

Тема 12. Відповідальне самолікування і фармацевтична 

опіка. Безрецептурні лікарські засоби в реалізації концепції 

відповідального самолікування. 

- 1 7 

Загальна кількість годин 8 4 78 

8. Самостійна робота здобувача 

Тема 
Завдання для самостійної роботи 

здобувачів 

Рекомендована 

література 

Тема 1. Теоретичні основи 

формування соціальної політики у 

забезпеченні населення лікарськими 

засобами. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 6, 8, 9-11 



Тема 2. Соціальне значення 

лікарських засобів. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

1, 2, 9-11 

Тема 3. Стратегічні пріоритети 

формування системи фармацевтичної 

безпеки України. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 3, 6, 8, 9-11 

Тема 4. Медичне страхування як 

складова соціальної політики держави. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 4-6, 9-11 

Тема 5. Соціально-економічні підходи 

до забезпечення населення 

лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 6, 7, 9-11 

Тема 6. Державні соціальні гарантії 

щодо забезпечення професійних прав, 

пільг та доходів фармацевтичних 

працівників. Фармацевтичне 

самоврядування. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

1, 2, 6, 9-11 

Тема 7. Соціальна фармація і право. Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 6, 9-11 

Тема 8. Соціальна відповідальність 

фармацевтичного бізнесу. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

1, 2, 3, 9-11 

Тема 9. Соціальний маркетинг в 

умовах сучасного фармацевтичного 

ринку. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 6, 8, 9-11 

Тема 10. Соціальна роль менеджменту 

у фармацевтичних організаціях. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 9-11 

Тема 11. Соціально-фармацевтичні 

аспекти у наданні фармацевтичної 

допомоги окремим категоріям хворих. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 6, 9-11 

Тема 12. Відповідальне самолікування 

і фармацевтична опіка. Безрецептурні 

лікарські засоби в реалізації концепції 

відповідального самолікування. 

Самостійне опрацювання літератури з 

теми заняття, виконання практичного 

завдання, обробка результату 

2, 9-11 

9. Технічне та програмне забезпечення (обладнання) 

Робоча навчальна програма з дисципліни. Мультимедійне забезпечення лекцій.  Методичні 

рекомендації до лекцій, практичних занять, самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  Тестові 

та контрольні завдання до практичних занять, завантажені на навчальну платформу Moodle.  

Комп’ютерний клас на 20 робочих місць, підключених до локальної мережі університету із 

прямим виходом в мережу Інтернет. У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) 

для оперативної комунікації з адміністрацією, методистом та викладачем з приводу проведення 

занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку для комунікації з 

адміністрацією, методистом, викладачами та підготовки рефератів, доповідей, презентацій. 

10. Список літератури 

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.  

3. Лебедь С.О. Історичні аспекти та сучасний стан фальсифікації лікарських 

засобів в Україні та світі: монографія; за науковою редакцією професора Б.П. 

Громовика / С.О. Лебедь. – Рівне: Волин. обереги, 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 Україні /А.А.Котвіцька, І.В.Кубарєва, І.О.Сурікова// 

Фармацевтичний часопис. -2017. -№3(43). – С.70-76.  

6. Немченко А.С. Організація фармацевтичного забезпечення населення / 

А.С.Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С.Немченко.- 

Харків: Авіста-ВЛТ, 2007.-488 с. 

7. Громовик Б.П. Організація роботи аптек: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

– 3-тє вид., доопр.та доповн. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 288 с. 

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. 
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10. Ткаченко Н. О. Соціальна відповідальність у професійній діяльності фахівців 

фармації : монографія / Н. О. Ткаченко; за науковою редакцією професора Б. П. 

Громовика. – Запоріжжя : Вид-во ЗДМУ, 2018. – 217 с.  

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. 
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Мороз, Н. Чухрай. – Львів: Наутілус, 2000 – 320 с. Громовик Б.П., Терещук С.І., 

Чухрай І.Л. 
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11. Політика навчальної дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Соціальна фармація» формує у здобувача вищої освіти 

уявлення про основи соціальної політики у забезпеченні населення лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення; використання нормативно-правової бази з питань регулювання 

соціальних та економічних аспектів провадження фармацевтичної діяльності; проведення 

комплексного аналізу основних соціально-економічних показників ефективності фармацевтичного 

забезпечення населення; дотримання основних принципів соціальної відповідальності при здійсненні 

професійної діяльності фахівцями у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.  

Підготовка та участь у практичних заняттях передбачає: ознайомлення з програмою навчальної 

дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми; конспекту лекцій, а також 

позицій, викладених у підручниках, монографічній та іншій науковій літературі, тощо. 

Результатом підготовки до заняття повинно бути змістовне володіння здобувачем вищої освіти 

матеріалом теми, якій присвячено відповідне заняття. Для вивчення теми та правильного 

виконання завдань слід брати до уваги методичні рекомендації щодо підготовки до теми 

(заняття), зазначені у конспекті лекцій з курсу. На практичних заняттях присутність здобувачів 

вищої освіти є обов’язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. 

Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали 

завдання або показали відсутність знань з основних питань теми. Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути 

зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального 

процесу.  

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни здійснюється на 5-му році навчання. 

Підсумковий контроль знань магістрів здійснюється по завершенню вивчення дисципліни 

заліком. Оцінка успішності магістрів з дисципліни є рейтинговою, виставляється за 

багатобальною шкалою і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні. 

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності студентами, а саме: самостійне виконання 

всіх видів робіт, завдань, форм контролю, передбачених робочою програмою даної навчальної 

дисципліни; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання 

достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, 

використані методики досліджень і джерела інформації. 

12. Система оцінювання та вимоги 



Загальна система 

оцінювання курсу 

     Об’єктом оцінювання є рівень засвоєння програмного матеріалу 

дисципліни різного характеру та рівня складності на проміжних чи 

заключних етапах його вивчення.  

     Завданням оцінювання є перевірка: рівня засвоєння певного теоретичного 

матеріалу; набутих навичок виконання різного характеру практичних і 

розрахункових робіт з опорою на теоретичні знання; уміння самостійно 

опрацьовувати теоретичний матеріал і осмислювати зміст теми чи розділу; 

уміння публічно чи письмово представляти певний матеріал (презентація); 

уміння інтегрувати необхідні знання із дисциплін, вивчених  раніше; уміння 

аналізувати, синтезувати й оцінювати інформацію тощо.  

     Оцінювання поточного і семестрового контролю здійснюється за 100-

бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу 

(чотирибальну – «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» чи 

вербальну – «зараховано», «не зараховано») та шкалу ЄКТС 

Критерії 

оцінювання 

письмової роботи 

1. Повнота відповіді або виконання завдання; 

2. Рівень сформованості логічних умінь: елементарні дії; операція, правило, 

алгоритм; правила визначення понять; формулювання законів і 

закономірностей; структурування суджень, умовиводів, доводів, описів. 

Критерії 

оцінювання 

роботи здобувачів 

на семінарських 

заняття 

    Активна участь під час обговорення в аудиторії, здобувачі мають бути 

готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, 

висловлювати свою точку зору, дискутувати.  

     Під час дискусії важливі: 

 - повага до колег,  

- толерантність до інших та їхнього досвіду, 

 - сприйнятливість та неупередженість,  

- здатність не погоджуватися з думкою, але шанувати особистість опонента,  

- ретельна аргументація своєї думки та сміливість змінювати свою позицію 

під впливом доказів,  

- я-висловлювання, коли людина уникає непотрібних узагальнювань, описує 

свої почуття і формулює свої побажання з опорою на власні думки і емоції,  

- обов’язкове знайомство з першоджерелами.  

     Вітається творчий підхід у різних його проявах. Від здобувачів очікується 

зацікавленість участю у міських, всеукраїнських та міжнародних 

конференціях, конкурсах та інших заходах з предметного профілю. 

Критерії 

оцінювання 

роботи здобувачів 

на практичних 

заняттях 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Рівень навчально-пізнавальної діяльності. 

Критерії 

оцінювання 

самостійної 

роботи здобувачів 

 

1. Повнота відповіді або виконання завдання. 

2. Рівень самостійності здобувача. 

3. Сформованість навчально-інформаційних умінь. 

4.  Сформованість навчально-інтелектуальних умінь. 

5. Рівень сформованості фахових вмінь (вміння застосовувати на 

практиці набуті знання).  

Умови допуску 

до підсумкового 

контролю  

Підсумковий контроль у формі заліку, здійснюється на основі зарахування 

всіх виконаних здобувачами завдань (для цього отримані бали сумуються, а 

їх кількість не повинна бути меншою, ніж 50 % завдань 

 

Узагальнені критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

 

За Сума Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів 



шкалою 

ECST 

балів за нац. 

шкалою 

А 
90-100 

 
5 відмінно 

Глибокі знання передбаченого програмного матеріалу. 

Грамотні і логічні відповіді на поставлені запитання. 

Здобувач приймає правильні рішення при розв’язанні 

практичних завдань, бездоганно володіє прийомами роботи 

з устаткуванням, приладами та комп’ютером; самостійно 

оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, 

виявляти і відстоювати особистісну позицію. 

В 82-89 4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. 

С 
75-81 

 
4 добре 

Знання суттєвих ознак, понять, явищ, закономірностей, 

зв’язків між ними. Здобувач самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями 

(аналізом, синтезом, узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. 

D 
64-74 

 
3 задовільно 

Знання неповні, поверхневі. Здобувач відновлює основний 

навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє 

самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний 

вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними 

вміннями навчальної діяльності. 

E 
60-63 

 
3 задовільно 

Відповідь здобувача при відтворенні навчального матеріалу 

елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим 

уявленням про предмет вивчення. 

 

 

FХ 
35-59 

 

2 

незадовільно 
з можливістю 

повторного 

складання  

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві 

помилки у відповідях на питання, невміння застосувати 

теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.  

 

F 

1 -34 

 

2 

незадовільно 
з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

Незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві 

помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися 

при розв’язанні практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень.  

 

 


