
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Організація і економіка фармації» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни   Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 1-4 (перший - четвертий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість 

годин 

4,0 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде 

вивчатися 

(предмет 

навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організаційно-

економічні аспекти фармацевтичної діяльності в сучасних умовах 

фармацевтичного ринку.  

Чому це цікаво 

/потрібно вивчати 

(мета) 

Мета вивчення дисципліни полягає в підготовці студентів до 

практичної роботи аптечних підприємств різних видів та форм 

власності, до виконання функціональних обов’язків на посадах, які 

можуть займати фармацевти за умови реформування системи 

охорони здоров’я та наближення її до європейських стандартів.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знання основних нормативних документів з питань охорони 

здоров’я, функціонування аптечних (фармацевтичних) 

підприємств різних форм власності і господарювання; 

користуватися нормативною, довідковою, навчальною та 

науковою літературою для вирішення професійних 

задач;використовувати фармацевтичну інформацію в професійній 

діяльності;організовувати свою роботу на посадах, які можуть 

займати фармацевти в аптеках; здійснювати відпуск лікарських 

засобів населенню, лікувально-профілактичним та іншим 

закладам; дотримуватися норм фармацевтичної етики та 

деонтології під час виконання своїх посадових обов’язків; 

здійснювати приймання рецептів; контролювати якість лікарських 

засобів під час їх приймання, зберігання, виготовлення та 

відпуску; здійснювати відпуск лікарських засобів по рецептам та 

безрецептурний відпуск; здійснювати облік рецептури; 

організовувати свою роботу на посадах, які можуть займати 

фармацевти на аптечних складах (оптових фармацевтичних 

фірмах); вести облік робочого часу; вести 

внутрішньогосподарського облік операцій, пов’язаний з рухом 

товарно-матеріальних цінностей в аптечних закладах;проводити 

касові операції з застосуванням РРО; складати звітність 

структурних підрозділів аптеки та товарного звіту аптеки; 

проводити інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей та 

відображати її результати в обліковій документації; аналізувати 



основні показники торгово-фінансової діяльності аптек. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Здатність використовувати у професійній діяльності знання 

нормативно-правових, законодавчих актів України та 

рекомендацій Міжнародної фармацевтичної федерації. Здатність 

організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та 

закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами 

медичного призначення відповідно до вимог Належної аптечної 

практики та нормативно-правових актів у сфері державного 

нагляду. Здатність брати участь у виробничій діяльності аптек 

щодо виготовлення лікарських засобів за рецептами лікарів і 

замовленнями лікувально-профілактичних закладів. Здатність 

брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах 

фармацевтичних підприємств, включаючи вибір технологічного 

процесу відповідного обладнання згідно з вимогами Належної 

виробничої практики (GMP). Здатність організовувати діяльність 

аптеки із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я 

лікарськими засобами, виробами медичного призначення 

відповідно до вимог Належної аптечної практики та нормативно-

правових актів у сфері державного нагляду. Здатність 

організовувати систему звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних 

закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне 

діловодство, документування та управління якістю згідно з 

нормативно-правовими актами України. Здатність забезпечувати 

належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного 

призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та 

правил Належної практики зберігання (GSP) в закладах охорони 

здоров’я. Здатність застосовувати знання та уміння для 

розв’язання завдань, пов’язаних з етапами обігу лікарських засобів 

в умовах закладів, установ та підприємств (виробництв) 

фармацевтичної галузі незалежно від форм власності. Здатність 

здійснювати фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску 

безрецептурного лікарського засобу. Здатність проводити 

санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики захворювань та поліпшення здоров’я. Здатність 

здійснювати професійну діяльність у відповідності до вимог 

санітарно-гігієнічного режиму, охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення 

населення. Національна лікарська політика. Інформаційне 

забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі. 

Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров'я згідно з 

вимогами Належної аптечної практики (НАП). Організація 

безрецептурного відпуску ліків. Організація рецептурного 

відпуску ліків. Правила визначення вартості (таксування)  

екстемпоральних лікарських препаратів. Облік рецептури. 

Порядок обігу в аптечних закладах лікарських засобів, що містять 
контрольовані речовини. Організація системи забезпечення якості ліків  

та фармацевтичних товарів. Організація роботи аптеки з товарними 

запасами. Організація роботи оптової фармацевтичної фірми та 

аптечного складу. Організація зовнішньоторговельної діяльності 

аптечних (фармацевтичних) підприємств. Система обліку та звітності в 

аптечних закладах. Бухгалтерський облік як інформаційна система в 

аптечних закладах. Облік руху товару в аптечних закладах. Облік руху 



інших ТМЦ. Облік основних засобів та нематеріальних активів у 

аптечних закладах. Облік руху грошових коштів   в аптечних закладах. 

Форми та системи оплати праці та організація обліку заробітної плати в 

аптечних закладах. Організація інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей (лікарських засобів) в аптечних закладах. Первинна 

внутрішньогосподарська звітність   аптечних закладів. Державна 

статистична звітність. Фінансова звітність суб’єктів господарювання у 

фармації. Основи фармацевтичної економіки. Характеристика 

економічних показників торгово-фінансової діяльності аптечних 

закладів. Аналіз фінансово-господарської діяльності аптечних закладів. 

Планування діяльності аптек (фармацевтичних фірм). Основні принципи 

й методи формування системи цін на лікарські засоби. Оподаткування  

аптечних закладів. Фінансово-кредитна система в умовах ринкової 

економіки. Кредитування аптечних закладів. Аудиторський контроль: 

сутність, призначення. Організація проведення аудиторської перевірки. 

Аудит фінансової звітності. Аудит розрахунків з бюджетом. Аналіз 

фінансового стану підприємства на базі даних фінансової звітності. 

Фармацевтичне забезпечення населення в умовах медичного 

страхування. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з латинської мови, технології ліків, охорони праці в галузі, 

основи менеджменту та маркетингу в фармації, фармакології, 

основ економічної теорії отримані на початковому рівні(короткий 

цикл) вищої освіти молодший бакалавр 

Пореквізити Знання з організації і економіки фармації можуть бути 

використані під час вивчення фармакології, фармацевтичної хімії, 

фармакогнозії та технології ліків, основи менеджменту та 

маркетингу у фармації, основи медичного та фармацевтичного 

товарознавства в наступному семестрі.  

Інформацій

незабезпече

ння 

з фонду  

Література: 

Організація та економіка фармації: навчально-методичний 

посібник / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, 

Н.П. Завадська. 2-е вид. К.: Медицина, 2021. 224с. 

Громовик Б.П. Організація роботи аптек. Вінниця: Нова книга, 

2005. 272 с. 

Громовик Б.П., Терещук С.І. Практикум з організації та економіки 

фармації. Вінниця: Нова книга, 2004. 447 с. 

Немченко А.С., Котвіцька А.А., Панфілова Г.Л. та ін. Організація 

фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб. Х.: Авіста 

ВЛТ, 2007. 488 с. 

Немченко А.С. Основи економіки та системи обліку у фармації. 

Х.: Золоті сторінки, 2005. 503 с. 

Терещук С.І., Новикевич А.М., Чухрай І.Л. Система 

бухгалтерського обліку в аптеках: навч. посіб. Вінниця: Нова 

книга, 2003. 280 с. 

Державна фармакопея України. 2-е видання (ДФУ 2.0). Х., 2016.  

Практикум з організації та економіки фармації: навч. посіб. / За 

ред. Н.М. Косяченко. К.: Медицина, 2015. 280 с. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 



Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Кабінет Організації і економіки фармації №4, 

Навчальна аптека, яка обладнана комп’ютером, касовим апаратом, 

макетами лікарських засобів різних фармакологічних груп, 

сейфом, холодильником, наочними стендами 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік,тестування, іспит 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

 

БРАГАР НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail:lot-2@i.ua 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Н.О.Брагар 


