
Анотація на дисципліну  
СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - 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. 
Дисципліна базується на вивченні студентами таких дисциплін, як: організація 
та економіка фармації, менеджмент і маркетинг у фармації, фармацевтичне 
правознавство, охорона праці в галузі та інтегрується з ними. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність застосовувати на практиці узагальнені  знання 
про сучасний стан соціальних аспектів діяльності аптечного закладу; здатність 
опрацювання шляхів підвищення соціальної привабливості діяльності 
аптечного закладу. 
Програмні результати навчання: 
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; 
уміти: встановлювати роздрібні ціни на фармацевтичні товари з врахуванням 
нормативних та ринкових підходів до ціноутворення; оформлювати документи 
на оплату ліків, відпущених на пільгових та безоплатних умовах; розраховувати  
податкову знижку для працівників аптек при умові оплати за навчання, 
лікування, благочинні внески та ін.; проводити фармацевтичну опіку при 
відпуску з аптеки медичних виробів та супутніх аптечних товарів; надавати 
фармацевтичну допомогу окремим категоріям хворих;  
володіти: навичками узагальнювати положення нормативних документів, що 
стосуються соціальних аспектів діяльності фармацевтичних підприємств; 
знаннями щодо моделювання різних підходів до ціноутворення на лікарські 



засоби; навичками застосовування комп’ютерних технологій в усіх аспектах 
фармацевтичної діяльності; навичками  формування пакету «соціальної 
привабливості» аптечного закладу. 
Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи формування соціальної 
політики у забезпеченні населення лікарськими засобами. Соціальне значення 
лікарських засобів. Стратегічні пріоритети формування системи 
фармацевтичної безпеки України. Медичне страхування як складова соціальної 
політики держави. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Державні соціальні 
гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг та доходів фармацевтичних 
працівників. Фармацевтичне самоврядування. Соціальна фармація і право.  
Соціальна відповідальність фармацевтичного бізнесу. Соціальний маркетинг в 
умовах сучасного фармацевтичного ринку. Соціальна роль менеджменту у 
фармацевтичних організаціях. Соціально-фармацевтичні аспекти у наданні 
фармацевтичної допомоги окремим категоріям хворих. Відповідальне 
самолікування і фармацевтична опіка. Безрецептурні лікарські засоби в 
реалізації концепції відповідального самолікування. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.  
 
 

 

 

 


