
Анотація на вибіркову дисципліну  
ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226. «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — узагальнити та поглибити знання про організаційно-економічні, 
медико-фармацевтичні і соціально-суспільні заходи, які  спрямовані на 
збереження, поліпшення та усунення фізичних і, як наслідок, моральних 
страждань людей з використанням лікарських препаратів і виробів медичного 
призначення.  
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як етика і деонтологія 
у фармації, вступ у фармацію, організація та економіка фармації, 
фармацевтичний менеджмент та маркетинг, фармацевтичне та медичне 
товарознавство, клінічна фармація та фармацевтична опіка та інтегрується з 
ними. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати основні елементи руху товару 
і організовувати роботу аптеки; здатність використовувати маркетингові 
прийоми при реалізації товарної політики аптеки. 
Програмні результати навчання: 
знати: специфіку взаємовідносин 'лікар-провізор-споживач лікарських засобів, 
морально-етичні принципи, які стосуються професійної діяльності 
фармацевтичного працівника, методи фармацевтичного консультування, 
фармацевтичної опіки; правові основи законодавства України про охорону 
здоров'я громадян та нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів 
та фармацевтичної діяльності в Україні; основні принципи клініко-
фармакологічного підходу до вибору лікарських препаратів для фармакотерапії 
основних захворювань; принципи оцінки ефективності фармацевтичної 
допомоги; принципи фармацевтичної логістики . 
уміти: будувати спілкування з споживачами лікарських препаратів з 
урахуванням психологічного стану і особливостей; користуватися діючої 
нормативно-правовою базою, яка регламентує медичну і фармацевтичну 
діяльність, обіг лікарських засобів, в тому числі наркотичних засобів, 
психотропних речовин і лікарських засобів, які перебувають на предметно-
кількісному обліку; визначати типи і рівні каналів руху товару; оцінювати  
раціональність розміщення аптечної мережі в регіоні; визначати потребу і 
величину попиту на лікарські засоби 



володіти: навичками фармацевтичного консультування споживачів; навичками 
пошуку інформації за нормативною, довідковою та науковою літературою для 
вирішення професійних завдань. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Поняття «фармацевтична допомога». Зміст та форми надання фармацевтичної 
допомоги. Рівні надання фармацевтичної допомоги. Класифікація 
фармацевтичної допомоги. Законодавчі акти України, які регламентують 
фармацевтичну діяльність у галузі забезпечення лікарськими засобами 
населення.  Організація руху аптечного товару; аптека – роздрібна ланка 
фармацевтичної галузі. Товарна політика у фармацевтичному маркетингу. 
Методи визначення потреби та вивчення попиту на лікарські препарати. 
Забезпечення лікарськими засобами амбулаторних та стаціонарних хворих. 
Орієнтація фармацевтичної допомоги на певні захворювання. Контроль якості  
надання фармацевтичної допомоги. Оцінка ефективності фармацевтичної 
допомоги. Фармацевтична логістика.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


