
 



 



ВСТУП 
 
Робоча програма навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» складена 
для підготовки фахівців другого (магістерського ) рівня вищої освіти України галузі знань 
22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація».  
 

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 6 

Загальна кількість годин 180 

Форма підсумкового контролю Залік / Іспит 

                         Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 7,8 7,8 

Кількість аудиторних годин: 66 24 

лекції 36 8 

практичні заняття 30 16 

семінарські занняття - - 

лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 114 156 

Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2/3 

 
- 

Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  

списку 

відповідно до 
рекомендованого  

списку 
 
 



2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Організація та економіка фармації» 

є організаційно - економічні аспекти діяльності аптечних закладів. 
Міждисциплінарні зв’язки: 

Організація та економіка фармації тісно пов'язана з дисциплінами: фармацевтичний 
маркетинг та менеджмент, аптечна технологія лікарських засобів, фармацевтичне та 
медичне товарознавство, фармацевтичне правознавство, управління якістю, етика та 
деонтологія у фармації, 
фармакоекономіка, державне управління та регулювання фармацевтичної діяльності. 
Мета навчальної дисципліни 
Формування у студентів системи знань про організаційно-економічні аспекти 
фармацевтичної діяльності у сучасних умовах. 
Підвищення ролі провізора в системі охорони здоров’я. 
Підготовка фахівців фармації з урахуванням міжнародних вимог.     
 Завдання навчальної дисципліни  
Сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та навичок в галузі планування, 
організації, аналізу контролю і обліку діяльності аптечних закладів щодо організації 
надання якісної фармацевтичної допомоги населенню. 
Володіння нормами фармацевтичного законодавства. 
Володіння методами господарювання організацій. 
Створити базу, яка визначає професійну компетентність та загальну ерудицію провізорів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен знати: 
• Нормативно-правові акти, які регламентують фармацевтичну діяльність. 
• Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення. 

Національна лікарська (фармацевтична) політика. 
• Організація роботи оптової фармацевтичної фірми, аптечного складу. 
• Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров’я згідно вимог Належної 

аптечної практики (GРР). 
• Організація роботи аптеки з товарними запасами. 
• Організація безрецептурного відпуску ліків. 
• Організація рецептурного відпуску ЛЗ в аптеці. 
• Правила виписування рецептів, зберігання в аптеках та відпуску лікарських засобів, 

що містять наркотичні, психотропні речовини та прекурсори. 
• Організація фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного 

страхування. Спеціалізовані аптеки. 
• Організація системи контролю якості ліків та фармацевтичних товарів. 
• Організація системи обліку та звітності у аптеках (фармацевтичних фірмах). 

Бухгалтерський баланс як елемент господарського обліку в аптеці (фармацевтичній 
фірмі). 

• Облік руху товару у аптеках (фармацевтичних фірмах).Облік руху інших ТМЦ.  
• Облік основних засобів та нематеріальних активів у аптеках (фармацевтичних 

фірмах). 
• Облік руху грошових коштів у аптеках (фармацевтичних фірмах). 
• Організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у аптеках 

(фармацевтичних фірмах. 
• Форми та системи оплати праці та організація обліку заробітної плати у аптеках 

(фармацевтичних фірмах). 
• Основні принципи й методи формування системи цін на лікарські засоби. 
• Оподаткування аптек (фармацевтичних фірм). Податкова звітність 



• Первинна внутрішньогосподарська звітність аптек (фармацевтичних фірм). 
• основні економічні показники діяльності аптеки (товарообіг, рецептура, товарні 

запаси, торговельні накладення, витрати, прибуток, рентабельність); 
• Поняття «доходи» і «витрати» в господарській діяльності аптек (фармацевтичних 

фірм). Характеристика економічних показників торгово-фінансової діяльності 
аптек та фармацевтичних фірм. 

Вміти: 
1. Користуватися нормативною, довідковою, навчальною та науковою літературою для 
вирішення професійних задач; 
2. Використовувати фармацевтичну інформацію в професійній діяльності; 
3. Організовувати свою роботу на посадах, які можуть займати провізори в аптеках; 
4. Здійснювати відпуск лікарських засобів населенню, лікувально-профілактичним та 
іншим закладам; 
5. Дотримуватися норм фармацевтичної етики та деонтології під час виконання своїх 
посадових обов’язків; 
6. Здійснювати приймання рецептів; 
7. Контролювати якість лікарських засобів під час їх приймання, зберігання, 
виготовлення та відпуску; 
8. Здійснювати відпуск лікарських засобів по рецептам та безрецептурний відпуск; 
9. Здійснювати облік рецептури; 
10. Організовувати свою роботу на посадах, які можуть займати Провізори на аптечних 
складах (оптових фармацевтичних фірмах); 
11. Вести облік робочого часу; 
12. Вести внутрішньогосподарський облік операцій, пов’язаний з рухом товарно-
матеріальних цінностей в аптечних закладах; 
13. Проводити касові операції з застосуванням РРО; 
14. Складати звітність структурних підрозділів аптеки та товарного звіту аптеки; 
15. Проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та відображати її 
результати в обліковій документації; 
16. Аналізувати основні показники торгівельно-фінансової діяльності аптек. 
17. Визначати дні запасу товару, складати замовлення, розраховувати норматив 
товарних запасів. 
18. Аналізувати та планувати витрати обігу. 
19. Розраховувати прибуток та рентабельність діяльності підприємства. 
20. Формувати роздрібні ціни на ГЛЗ та вироби медичного призначення. 
21. Планувати діяльність аптеки та структурних підрозділів. 

 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 5 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 
ЗК 6 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 3 Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору 
галузі охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими 
засобами для реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики 
захворювань населення. 
ФК 8 Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення, закладів 
охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту й 
впровадити в них відповідні системи звітності й обліку (управлінського, статистичного, 
бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, 



Належної аптечної практики (GPP) та здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне 
діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства. 
ФК 9 Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності 
аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни 
на лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно до чинного 
законодавства України. 
ФК 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. 
ФК 17  Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове управління 
асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками 
суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з 
урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, управляти 
ризиками в системі фармацевтичного забезпечення. 
ФК 18  Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю 
фармацевтичних підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, здійснювати аудит 
якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції. 
 
Результати навчання:  
ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на 
гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як 
соціально значущу для здоров’я людини. 
ПРН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 6. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на 
фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування 
суспільних і виробничих інтересів. 
ПРН 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, 
«Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 
інформаційно-комунікаційні технології. 
ПРН 16 Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 
забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими 
товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, 
адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу. 
ПРН 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. 
ПРН 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. 
ПРН 26. Визначати основні органолептичні, фізичні, хімічні фізико-хімічні та 
фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи їх 
стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами чинної 
Державної фармакопеї України. 
ПРН 27. Виконувати вимоги національних нормативно-правових актів, міжнародних 
та європейських стандартів та рекомендацій, відповідно до яких здійснюється державне 
регулювання обігу лікарських засобів. 
 
 



3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ 

 
Тема 1.Основні законодавчо – нормативні акти, що регламентують фармацевтичне 
забезпечення населення. 
Основні законодавчо – нормативні акти, що регламентують фармацевтичне забезпечення 
населення. Конституційне право на охорону здоров’я: Конституція України (статті 24, 27, 
49, 50); Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» (розділ 6).  
Державне регулювання відносин у сфері розробки, створення, реєстрації, виробництва та 
реалізації лікарських засобів: Закон України «Про лікарські засоби» (розділ 1-6). 
 
Тема 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення. Державне управління 
і регулювання обігу лікарських засобів. Організація діяльності аптек як закладів 
охорони здоров'я. 
Соціально-економічне значення фармацевтичної діяльності.  
Поняття «фармацевтичне забезпечення», «фармацевтична допомога», «фармацевтична 
послуга». 
 Національна лікарська політика (НЛП): головні цілі і пріоритети. Завдання, основні 
принципи створення, порядок впровадження НЛП в Україні та інших країнах світу.  
Організаційна структура фармацевтичної галузі та її державне регулювання в Україні, 
рівні управління.  
Законодавчо-нормативна база, що регламентує фармацевтичну діяльність в Україні. 
Ліцензування фармацевтичної діяльності у країнах ЄС, СНД, інших країнах. Вимоги та 
норми ЄС до фармацевтичної діяльності. Особливості ліцензування фармацевтичної 
діяльності в Україні.  
Поняття про аптечні заклади та аптечну мережу. Основні принципи розвитку та 
розміщення аптечної мережі. Організація роботи аптечних закладів різних форм власності 
та господарювання в умовах ринку. Аптека як заклад охорони здоров’я та як суб’єкт 
господарювання. Основні завдання та функції аптеки.. Класифікація аптек. Спеціалізація 
аптек. Організаційна структура аптеки та основні функції її відділів і структурних 
підрозділів. Приміщення, обладнання та устаткування аптек. Штат аптеки. Матеріальна 
відповідальність працівників аптек, її види, юридична база й документальне оформлення. 
 
Тема 3.  Організація санітарного режиму та фармацевтичного порядку в аптеці 
Загальні вимоги до приміщень та устаткування аптечних закладів.  
Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до прибирання приміщень, догляду за 
устаткуванням аптечних закладів. Вимоги до особистої гігієни персоналу аптечних 
закладів, що не здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів. Вимоги до 
приміщень, устаткування аптечних закладів та санітарно-гігієнічні вимоги при 
виробництві (виготовленні) ліків в умовах аптеки. Вимоги до особистої гігієни персоналу 
аптечних закладів, що здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів. 
Санітарно- гігієнічні вимоги при виготовленні нестерильних лікарських форм. Порядок 
контролю за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в аптечних закладах. 
 
Тема 4. Організація рецептурного відпуску ліків. Особливості відпуску та обліку 
лікарських засобів деяким категоріям хворих. 
Порядок організації рецептурного відпуску ліків в Україні.  
Загальні правила виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного 
призначення. Форми рецептурних бланків. Особливості щодо заповнення рецептурних 
бланків. Строки дії рецептів. Поняття електронного рецепту.  



Правила виписування електронного рецепту. Порядок обліку рецептів в аптеці. Строки їх 
зберігання.  
Особливості виписування рецептів для деяких категорій хворих. Правила виписування 
рецептів пільговим категоріям пацієнтів - хворим із затяжними і хронічними 
захворюваннями, в тому числі тим, які мають право на безоплатне чи пільгове 
забезпечення; на лікарські засоби вартість яких підлягає державному відшкодуванню 
(повністю або частково).  
Правила виписування рецептів на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації. 
Особливості відпуску та обліку лікарських засобів для деяких категорій хворих 
 
Тема 5. Організація виготовлення екстемпоральних лікарських засобів та 
внутрішньоаптечного контролю якості. 
Організація робочого місця провізора з прийому рецептів та відпуску ЛЗ індивідуального 
виготовлення.  
Загальні вимоги до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки - 
індивідуальне виробництво (виготовлення) лікарських засобів за рецептами лікарів, на 
замовлення (вимогу) лікувально-профілактичних закладів та виробництво (виготовлення) 
внутрішньоаптечної заготовки. Приміщення та обладнання аптек, що займаються 
виробництвом (виготовленням) лікарських засобів. Вимоги до працівників аптек, що 
здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів. 
Завдання внутрішньоаптечного контролю якості ліків. Організація внутрішньоаптечного 
контролю. Попереджувальні заходи, що проводяться у аптеці для запобігання браку при  
виготовленні ліків. Гарантування та оцінка якості лікарських засобів. Форми 
внутрішньоаптечного контролю якості лікарських препаратів.  
Особливі вимоги до контролю якості ін’єкційних розчинів та лікарських форм для 
немовлят. Облік результатів. 
 
Тема 6. Організація предметно-кількісного обліку лікарських засобів. 
Законодавчо-нормативна база, що регламентує предметно-кількісний облік лікарських 
засобів у аптеках. Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному 
обліку. Особливості предметно-кількісного обліку лікарських засобів. Організація 
предметно-кількісного обліку  в аптеках та лікувально-профілактичних закладах.  
Класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.  
Державне регулювання обігу наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів. Порядок ліцензування господарської діяльності з обігу наркотичних 
лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також спеціальних 
рецептурних бланків форми №3.  
Вимоги до приміщень для зберігання наркотичних (психотропних) ЛЗ та спеціальних 
рецептурних бланків. Особливості зберігання наркотичних лікарських засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів. Особливості перевезення наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів. 
 
Тема 7. Організація безрецептурного відпуску. 
Організація безрецептурного відпуску в Україні, країнах ЄС та ін. ОТС- препарати. 
Вимоги до безрецептурних препаратів.  
Права та обов’язки провізора з відпуску ліків без рецептів. 
Організація фармацевтичної опіки. Концепція відповідального самостійного лікування – 
передумови виникнення, сутність, значення. Вiдповiдальне самолiкування як сучасна 
форма взаємовідносин між пацієнтом та провізором.  
Протоколи провізора (фармацевта). Організація аптекою санітарно-просвітницької роботи. 
 



Тема 8. Організація оптової реалізації лікарських засобів. Організація роботи аптеки 
з запасами. Організація роботи аптечного складу ( бази). 
Відділ запасів у організаційній структурі аптеки. Завдання та функції відділу, штат. 
Методики визначення оптимального товарного запасу та складання графіку закупівлі. 
Визначення поточної потреби ЛЗ.  
Організація замовлення лікарських засобів, оформлення відповідної документації. 
Організація приймання товару. Організація зберігання лікарських засобів та товарів 
аптечного асортименту відповідно до вимог нормативної документації. Особливості 
зберігання наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин та прекурсорів. 
Відпуск товарів відділам та структурним пiдроздiлам аптеки, лікувально-профілактичним 
та іншим закладам. Організація внутрішньоаптечного виробництва ліків.  
Виготовлення внутрішньоаптечної заготовки (ВАЗ). Облік лабораторно-фасувальних 
робіт. Організація оптової торгівлі ЛЗ та товарами аптечного асортименту.  
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими 
засобами. Порядок відкриття, реєстрація і нормативно-правове регулювання діяльності 
оптової фірми.  
Аптечні склади (бази) – завдання та функції. Організаційна структура та функції основних 
відділів аптечних складів (баз). Вимоги до приміщень, оснащення, персоналу, санітарно-
гігієнічні нормативи. Порядок приймання товарів та організація контролю якості 
лікарських засобів, що надходять до аптечного складу (бази). 
 
Тема 9. Державна система забезпечення контролю якості лікарських засобів. 
Забезпечення якості ЛЗ як міжнародна проблема.  
Законодавча база, організаційна структура, рівні управління державної системи 
забезпечення якості в Україні.  
Порядок реєстрації ЛЗ. Стандартизація та сертифікація фармацевтичної продукції. 
Сертифікація виробників ліків та дистриб’юторів за міжнародними стандартами. Поняття 
«сертифікат якості виробника», сертифікат лабораторного аналізу (висновок щодо якості). 
Зміст та призначення сертифікатів, порядок їх зберігання. 
 Організація вхідного контролю якості ліків та фармацевтичних товарів на аптечних 
складах (базах), оптових фірмах, у аптеках. Права та обов’язки Уповноваженої особи. 
 
Тема 10. Організація зовнішньоторговельної діяльності аптечних підприємств 
Поняття зовнішньоекономічної діяльності. Особливості ввезення в Україну лікарських 
засобів та товарів аптечного асортименту. Порядок декларування імпортних товарів. 
 
 

МОДУЛЬ 2.ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ФАРМАЦІЇ 
 
Тема 11. Основи економіки та системи обліку в фармації. Система обліку та  
звітності  в аптечних закладахУкраїни. 
Характеристика законодавчо-нормативної бази, що регламентує порядок організації 
обліку і звітності в аптечних закладах.  
Види обліку та звітності у аптеках: управлінський,  бухгалтерський, фінансовий, 
статистичний, податковий. Облікові вимірники.  
Облікова політика. Використання даних обліку для аналізу, планування та прийняття 
управлінських рішень. 
Електронний документ. Роль бухгалтерського обліку в управлінні аптечними закладами. 
Вимоги до бухгалтерського обліку. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 
Предмет, об’єкт та метод бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського 
обліку: документація, інвентаризація, оцінка та калькуляція, система рахунків.  
 



Тема 12. Основні принципи та методи формування системи цін на лікарські засоби. 
Ціноутворення на лікарські засоби як національна та міжнародна проблема. Поняття 
вартості та ціни на ліки. Види цін, їх функції. Основні принципи ціноутворення на 
лікарські засоби. 
Механізми державного регулювання цін та тарифів. Моніторинг цін. Структура цін на 
лікарські засоби промислового виробництва. Методика розрахунку торгових націнок та 
формування роздрібних цін  на готові лікарські засоби та вироби медичного призначення. 
Референтне ціноутворення. 
 
Тема 13. Облік руху запасів. Облік руху основних засобів та нематеріальних активів 
у аптеках. 
Сутність та завдання обліку запасів в аптечних закладахОблік запасів в аптечних закладах. 
Класифікація запасів в аптечних закладах. Оцінка запасів та її характеристика.  
Класифікація основних засобів. Нематеріальні активи. Облік надходження та руху 
основних засобів. Первісна, залишкова та ліквідаційна вартість основних засобів. 
Документальне оформлення руху малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
 
Тема 14. Облік доходів та витрат аптеки, результатів діяльності аптечних закладів. 
Поняття витрат виробництва та обігу як економічної категорії. Фактори, що впливають на 
суму та рівень витрат. Витрати, що враховуються при визначенні собівартості реалізованої 
продукції. Організація комплексу заходів, спрямованих на зниження витрат аптечних 
закладів.  
Прибуток та рентабельність аптечних закладів.  
 
Тема 15. Облік руху готівкових розрахунків. Облік руху безготівкових розрахунків. 
Грошові кошти структурі оборотних засобів аптечних закладів. Організація обігу 
грошових коштів. Касові операції: класифікація, документальне оформлення. Порядок 
ведення касової книги та обов'язки касира. Правила проведення розрахунків зі 
споживачами.  
Реєстратори розрахункових операцій (РРО). Порядок реєстрації та застосування РРО.  
Форми розрахункових документів. Порядок здавання готівкової виручки до банку. 
Встановлення ліміту каси. Контроль за дотриманням касової дисципліни. 
 Інвентаризація каси. Відповідальність за порушення встановленого законодавством 
порядку розрахунків. 
Організація роботи з банком. Види банківських рахунків та порядок відкриття рахунків в 
установах банків. Електронний грошовий обіг. Оформлення розрахунків з фізичними і 
юридичними особами. Дебіторсько - кредиторська заборгованість.  
 
Тема 16. Форми та системи оплати праці. Облік оплати праці в аптечних закладах. 
Форми та системи оплати праці. 
Встановлення посадових окладів та надбавок працівникам аптечних закладів. Структура 
та характеристика фонду заробітної плати (основна, додаткова, інші виплати). Організація 
обліку праці та заробітної плати. Гарантійні та компенсаційні виплати. Обов’язкові 
утримання з фонду заробітної плати. 
 
Тема 17. Організація та проведення інвентаризації активів та зобов'язань в аптечних 
закладах. 
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. Організація інвентаризації лікарських 
засобів, які знаходяться на предметно-кількісному обліку.  
Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних і 
швидкозношуваних предметів.  
Підведення підсумків інвентаризації та правила списання природного збитку.  



Відображення результатів інвентаризації на бухгалтерських рахунках.  
 
Тема 18. Фінансова звітність суб`єктів господарювання у фармації. Аналіз фінансово-
господарської діяльності аптечних закладів. 
Поняття, види і склад фінансової звітності. 
Основні показники господарської і фінансової діяльності аптечного підприємства та  
методи їх визначення. Прибуток, як показник ефективності діяльності підприємства. 
 Розрахунок рентабельності.  
Аналіз фінансового стану аптечного закладу. Сутність та значення економічного аналізу у 
сучасних умовах. Об’єкт, предмет та методи економічного аналізу. Джерела інформації, 
що використовуються для проведення економічного аналізу. 
 Методики планування товарообігу. Планування нормативу товарних запасів. 
 
Тема 19. Аудит діяльності аптечних закладів. 
Сутність та предмет аудиту. Принципи аудиту. Види аудиту. Нормативне регулювання 
аудиторської діяльності.Аудиторський висновок. 
 
Тема 20. Оподаткування аптечних закладів. 
Характеристика податків як соціально-економічної категорії.  
Податкова система України. Класифікація податків та зборів. Податкова звітність. 
Порядок оподаткування прибутку аптеки та фармацевтичної фірми. Характеристика 
податку на додану вартість і акцизного збору. Спрощена система оподаткування, обліку та 
звітності



 

4.Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л пр с.р л пр с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
Тема 1. Основні законодавчо – 
нормативні акти, що регламентують 
фармацевтичну діяльність в Україні. 

9 1 1 7 9 0 1 8 

Тема 2. Організація фармацевтичного 
забезпечення населення. Державне 
управління і регулювання обігу 
лікарських засобів. Організація 
діяльності аптек як закладів охорони 
здоров’я. 

9 1 1 7 9 1 0 8 

Тема 3. Організація санітарного режиму 
та фармацевтичного 
порядку в аптеці. 

9 1 1 7 9 0 1 8 

Тема 4. Організація роботи аптеки з 
рецептурного відпуску ліків. 
Особливості відпуску та обліку ЛЗ 
деяким категоріям 
хворих. 

9 1 1 7 9 0 1 8 

Тема 5. Організація виготовлення 
екстемпоральних лікарських засобів та 
внутрішньоаптечного контролю якості. 

9 2 1 6 9 0 1 8 

Тема 6. Організація предметно- 
кількісного обліку лікарських засобів. 9 2 1 6 9 1 1 7 

Тема 7. Організація безрецептурного 
відпуску лікарських засобів 9 2 1 6 9 0 1 8 

Тема 8. Організація роботи аптеки з 
запасами. Організація роботи 
аптечного складу (бази).  

9 2 1 6 9 1 0 8 

Тема 9. Державна система забезпечення 
якості ЛЗ. 9 2 1 6 9 1 0 8 

 Тема 10. Організація 
зовнішньоторговельної діяльності 
аптечних (фармацевтичних) 
підприємств. 

9 2 1 6 9 0 1 8 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ФАРМАЦІЇ. 
Тема 11. Система обліку та 
звітності в аптечних закладах України. 9 2 2 5 9 1 0 8 

Тема 12. Основні принципи та 
 методи формування системи цін       
налікарські засоби. 

9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема 13. Облік руху запасів. Облік руху 
основних засобів та нематеріальних 
активів у аптеках. 

9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема 14. Облік доходів та витрат, 
результатів діяльності аптечних 
закладів. 

9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема 15. Облік руху готівкових 
розрахунків. Облік руху безготівкових 
розрахунків.  

9 2 2 5 9 0 1 8 



 

Тема 16. Форми та системи оплати 
праці. Облік оплати праці в аптечних  
закладах. 

9 2 2 5 9 1 1 7 

Тема 17. Організація та проведення 
інвентаризації активів та зобов'язань в 
аптечних закладах. 

9 2 2 5 9 0 1 8 

Тема 18. Фінансова звітність суб`єктів 
господарювання у фармації. Аналіз 
фінансово-господарської діяльності 
аптечних закладів. 

9 2 2 5 9 1 1 7 

Тема 19. Аудит діяльності 
аптечних закладів. 9 2 2 5 9 1 1 7 

Тема 20. Оподаткування аптечних 
закладів. 9 2 2 5 9 0 1 8 

Усього за дисципліну 180 36 30 114 180 8 16 156 
 
  

5.Теми практичних занять 
 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
Тема 1. Основні законодавчо – нормативні акти, що регламентують 
фармацевтичну діяльність в Україні. 1 1 

Тема 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення. 
Державне управління і регулювання обігу лікарських засобів. 
Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров’я. 

1 0 

Тема 3. Організація санітарного режиму та фармацевтичного порядку в 
аптеці. 1 1 

Тема 4. Організація роботи аптеки з рецептурного відпуску ліків. 
Особливості відпуску та обліку ЛЗ деяким категоріям хворих. 1 1 

Тема 5. Організація виготовлення екстемпоральних лікарських засобів 
та внутрішньоаптечного контролю якості. 6 1 

Тема 6. Організація предметно- кількісного обліку лікарських засобів. 6 1 
Тема 7. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів 6 1 
Тема 8. Організація роботи аптеки з запасами. Організація роботи 
аптечного складу (бази).  6 0 

Тема 9. Державна система забезпечення якості ЛЗ. 6 0 
 Тема 10. Організація зовнішньоторговельної діяльності аптечних 
(фармацевтичних) підприємств. 6 1 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ФАРМАЦІЇ. 
Тема 11. Система обліку та 
звітності в аптечних закладах України. 2 0 

Тема 12. Основні принципи та 
 методи формування системи цін       налікарські засоби. 2 1 

Тема 13. Облік руху запасів. Облік руху основних засобів та 
нематеріальних активів у аптеках. 2 1 

Тема 14. Облік доходів та витрат, результатів діяльності аптечних 
закладів. 2 1 

Тема 15. Облік руху готівкових 
розрахунків. Облік руху безготівкових розрахунків.  2 1 

Тема 16. Форми та системи оплати праці. Облік оплати праці в 
аптечних  закладах. 2 1 

Тема 17. Організація та проведення інвентаризації активів та 
зобов'язань в аптечних закладах. 2 1 

Тема 18. Фінансова звітність суб`єктів господарювання у фармації. 2 1 



 

Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних закладів. 
Тема 19. Аудит діяльності 
аптечних закладів. 2 1 

Тема 20. Оподаткування аптечних 
закладів. 2 1 

Усього за дисципліну   
 
 

5.Самостійна робота 
 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
Тема 1. Основні законодавчо – нормативні акти, що регламентують 
фармацевтичну діяльність в Україні. 7 8 

Тема 2. Організація фармацевтичного забезпечення населення. 
Державне управління і регулювання обігу лікарських засобів. 
Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров’я. 

7 8 

Тема 3. Організація санітарного режиму та фармацевтичного 
порядку в аптеці. 7 8 

Тема 4. Організація роботи аптеки з рецептурного відпуску ліків. 
Особливості відпуску та обліку ЛЗ деяким категоріям 
хворих. 

7 8 

Тема 5. Організація виготовлення екстемпоральних лікарських засобів 
та внутрішньоаптечного контролю якості. 9 8 

Тема 6. Організація предметно- кількісного обліку лікарських засобів. 9 7 
Тема 7. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів 9 8 
Тема 8. Організація роботи аптеки з запасами. Організація роботи 
аптечного складу (бази).  9 8 

Тема 9. Державна система забезпечення якості ЛЗ. 9 8 
 Тема 10. Організація зовнішньоторговельної діяльності аптечних 
(фармацевтичних) підприємств. 9 8 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ ТА СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ФАРМАЦІЇ. 
Тема 11. Система обліку та 
звітності в аптечних закладах України. 5 8 

Тема 12. Основні принципи та 
 методи формування системи цін       налікарські засоби. 5 8 

Тема 13. Облік руху запасів. Облік руху основних засобів та 
нематеріальних активів у аптеках. 5 8 

Тема 14. Облік доходів та витрат, результатів діяльності аптечних 
закладів. 5 8 

Тема 15. Облік руху готівкових 
розрахунків. Облік руху безготівкових розрахунків.  5 8 

Тема 16. Форми та системи оплати праці. Облік оплати праці в 
аптечних  закладах. 5 7 

Тема 17. Організація та проведення інвентаризації активів та 
зобов'язань в аптечних закладах. 5 8 

Тема 18. Фінансова звітність суб`єктів господарювання у фармації. 
Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних закладів. 5 7 

Тема 19. Аудит діяльності 
аптечних закладів. 5 7 

Тема 20. Оподаткування аптечних 
закладів. 5 8 



 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання (не передбачені ОП). 
 

8. 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-трансферної 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. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль 
(письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит). 
 Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною 
шкалою 
 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 іспиту(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 

ECT
S 
оцін
ка 

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)  
   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.  
Оцінювання  поточного тестового контролю з дисципліни: 
«5» - 100-91% правильних відповідей; 
«4» - 90-71% правильних відповідей; 
«3» - 70-60,5% правильних відповідей; 
«2» - менш 60% правильних відповідей. 
 
     Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі 
заліку і складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100 
балів. 
 
 

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. 
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.  
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