
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра організації та економіки фармації 
 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Соціальна фармація» 

 

Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 90 годин, 3 кредити.  

Семестр: IX 

5 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра організації та економіки фармації 

Одеса, вул. М. Малиновського, 37 

Викладач(-і) 

Д.фарм.н., проф. Ліана УНГУРЯН 

К.фарм.н., доц.Оксана БЄЛЯЄВА 

 

 

Контактна 

інформація 

E-mail: oksana.belyayeva@onmedu.edu.ua 

liana.unguryan@onmedu.edu.ua 
 

Консультації: з 14.30 до 16.00 щовівторка, з 09.00 до 13.00 

щосуботи 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення нормативної дисципліни єсоціальні аспекти 

фармацевтичної діяльності, зокрема  механізми удосконалення доступності 

фармацевтичної допомоги населенню, формування соціальної відповідальності 

фармацевтичних фахівців. 

Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання загальних 

знань з таких навчальних дисциплін як«Вступ у фармацію», «Фармацевтичне 

право та законодавство», «Основи економіки», «Етика та деонтологія у 

фармації», «Інформаційні технології у фармації», «Організація та економіка у 

фармації», «Фармакоекономіка». 

mailto:oksana.belyayeva@onmedu.edu.ua
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Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами фармацевтичного 

маркетингу та сприяє формуванню навичків застосування теоретичних знань у 

процесі подальшого навчання та у професійній діяльності. 

 Метою є: набуття здобувачем вищої освіти знань щодо щодо соціально-

економічних аспектів фармацевтичної діяльності у сучасних умовах, а також 

формування професійно-важливих навичок щодо забезпечення доступності 

фармацевтичної допомоги населенню 

 

Очікувані результати. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

знати організаційні та методологічні принципи визначення доступності 

фармацевтичної допомоги населенню, її види та фактори впливу; медико-

соціальні показники розвитку суспільства;показники потреби фармацевтичної 

допомоги особам похилого віку, хворим на важкі та орфанні захворювання; 

правові та етичні норми взаємодії суб’єктів системи фармацевтичного 

забезпечення;основи соціальної політики держави, її механізми, методи, 

показники ефективності; соціальну відповідальність організацій; етично-

правові норми фармацевтичної діяльності, поведінки та 

відповідальностіспособи підвищення соціальної привабливості аптечного 

закладу в сучасних умовах; нормативну базу стратегії держави в боротьбі із 

соціально-небезпечними інфекційними та паразитарними хворобами;принципи 

складання фармацевтичної інформації та створення інформаційної продукції 

для потреб аптечного закладу, відвідувачів аптек; законодавчі вимоги до 

інформації та реклами ЛЗ та супутніх аптечних товарів;напрямки 

комп’ютеризації фармацевтичного підприємства;порядок надання 

інформаційної допомоги пацієнтам; особливості безкоштовного та пільгового 

відпуску лікарських засобів окремим групам населення та категоріям 

пацієнтів;поняття безпеки лікарських засобів;державні соціальні гарантії щодо 

забезпечення професійних прав, пільг та доходів фармацевтичних 

працівників;закони України про оподаткування заробітної плати; соціальні 

нарахування на заробітну плату;  

вміти проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній 

на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню    професійну 

діяльність як соціально значущу для здоров’я людини; застосовувати знання з 

загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності; позиціонувати свою 

професійнудіяльність та особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; 

формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних і виробничих 

інтересів; дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, споживачами,ефективно працювати у команді; здійснювати 
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комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та 

закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та іншими товарами аптечного 

асортименту; враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у 

суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати 

ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхуваннята реімбурсації вартості ліків; здійснювати оптимальний вибір  ЛЗ 

із застосуванням порівняльної характеристики оригінальних (інноваційних) ЛЗ  

та генеричних ЛЗ, розробляти пакети соціальних програм для аптечного 

закладу. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатись у формі лекцій 

(10 год) та семінарських (30 год), організації самостійної роботи студентів (50 

год).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні практичних занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи формування соціальної політики у забезпеченні 

населення лікарськими засобами. 

Тема 2. Соціальне значення лікарських засобів 

Тема 3. Стратегічні пріоритети формування системи фармацевтичної безпеки 

Тема 4. Медичне страхування як складова соціальної політики держави 

Тема 5. Соціально-економічні підходи до забезпечення населення лікарськими 

засобами та медичними виробами 

Тема 6. Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг 

та доходів фармацевтичних працівників. Фармацевтичне самоврядування. 

Тема 7. Соціальна фармація і право. Соціальна відповідальність 

фармацевтичного бізнесу 

Тема 8. Соціальний маркетинг в умовах сучасного фармацевтичного ринку. 

Тема 9. Соціальна роль менеджменту у фармацевтичних організаціях 
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Тема 10. Соціально – фармацевтичні аспекти у наданні фармацевтичної 

допомоги окремим категоріям хворих. Відповідальне самолікування і 

фармацевтична опіка 

Перелік рекомендованої літератури: 

1. Організація та економіка фармації. Ч. 1. Організація 

фармацевтичного забезпечення населення:: нац. підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г. Л. Панфілова  та ін.; за ред. А.С. 

Немченко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. – (Національний 

підручник). 

2. Організація та економіка фармації. Ч. 2. Ситеми обліку в фармації : 

нац. підруч. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, О. П. 

Гудзенко  та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. 

– 416 с. (Національний підручник). 

3. Основи економіки фармації:  навч. посіб. Для студ. вищ. навч. закл. 

/ А.С. Немченко, В.М. Назаркіна, Г.Л. Панфілова  [та ін.]; за ред. А.С. 

Немченко, 2 видання – Х.,2017. 

4. Організація  діяльності аптек із забезпечення населення і закладів 

охорони здоров’я лікарськими засобами та товарами аптечного асортименту 

Ч.1: Навчальний посібник для студентів денної форми навчання / Л.М. 

Унгурян, О.І. Бєляєва, М.С. Образенко та  ін. // За ред. Л.М. Унгурян. –  Одеса: 

Одес. нац. мед. ун-т, 2020. - 92 с. - Мова укр. 

5. Соціальна фармація: тексти лекцій. Навчальний посібник для 

студентів денної/заочної форми навчання / Л.М. Унгурян, О.І. Бєляєва // За ред. 

Л.М. Унгурян. –  Одеса: Одес. нац. мед. ун-т, 2018. - 110 с. - Мова укр. 

6. Фармакоекономіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV 

рівнів акредитації/ Яковлєва Л. В. та ін.; за ред. Л. В. Яковлєвої. Вінниця: Нова 

книга, 2017. 207 с. 

Додаткова література: 

1. Основні законодавчо - правові акти, що регламентують діяльність 

аптечних закладів. Довідник / Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В. та 

ін. - Одеса : ОНМедУ . - 2020. – 150 с.  

2. Pharmaceutical Law and Legislation : the text book for applicants for 

highereducation / А.А. Kotvitskaya, I.V. Kubarieva, A.V. Volkovaetal. Kharkiv : 

NUPh : GoldenPages, 2019.204 p.  

3. Зайченко Г.В., Горчакова Н.О., Савченко Н.В., Дяченко В.Ю., 

Шумейко О.В., Кава Т.В. Медична рецептура. Навчальний посібник 

длястудентів медичних і фармацевтичних спеціальностей, викладачів, лікарів, 

провізорів і фармацевтів. К.: Книга-плюс, 2018.− 72 с. 

4. Вивчення основних етапів становлення та розвитку соціальної 

фармації у світі та в Україні [Текст] / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, І. О. 

Сурікова // Фармацевтичний часопис. - Тернопіль, 2017. - N 3. - С. 70-76 
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5. 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 

 

Електронні інформаційні ресурси 

1. Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws  

2. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: /http:// mozdocs.kiev.ua 

3. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск двадцятий. / МОЗ 

України, 2020. − Інтернет ресурс - 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20200314_0183.html 

4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників : 

наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 

№ 336 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://dnaop.com 

5. Офіційний сайт агентства : https://hta.ua/shho-take-hta 

6. Нацiональнабiблiотека України iменi В.I. Вернадського 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ 

7. Фармацевтична енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://www.pharmencyclopedia.com.ua. 

8. FDA [Е-resource]. - Access:https://www.fda.gov 

9. WHO [Е-resource]. - Access:https://www.who.int 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

До контрольних заходів належить поточний контроль. Поточна 

навчальна діяльність здобувачів контролюється на семінарських заняттях. 

Викладач оцінює якість виконання здобувачами вищої освіти виступів, 

доповідей, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою 

позицію тощо. 

Підсумковий контроль: Диференційований залік проводиться на 

останньому занятті з освітньої компоненти шляхом співбесіди зі здобувачем. 

 

Оцінювання поточної навчальної діяльності на семінарському занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 

- методи: опитування, оцінка виступу 

- максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 

2. Оцінка практичних навичок з теми заняття:  

- методи: оцінювання правильності виконання практичних навичок  

- максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 

http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20200314_0183.html
https://dnaop.com/
https://hta.ua/shho-take-hta
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/
https://www.fda.gov/
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Оцінка за одне семінарськезаняття є середньоарифметичною за всіма 

складовими і може мати лише цілу величину (5, 4, 3, 2), яка округлюється за 

методом статистики. 

 

Критерії поточного оцінювання на семінарському занятті 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

«5» Здобувач вільно володіє матеріалом, бере активну участь в 

обговоренні проблемних питань з теми заняття, висловлює свою 

думку з теми заняття 

«4» Здобувач добре володіє матеріалом, бере участь в обговоренні 

проблемних питань з теми заняття,  висловлює свою думку з теми 

заняття. 

«3» Здобувач недостатньо володіє матеріалом, невпевнено бере участь в 

обговоренні проблемних питань з теми заняття,  демонструє суттєві 

помилки. 

«2» Здобувач не володіє матеріалом, не бере участь в обговоренні 

проблемних питань, не демонструє знання теми заняття   

 

Здобувач допускається до диференційного заліку за умови виконання 

вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

отримав не менше 3,00 балів. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 

диференційного заліку 

 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно Здобувач освіти чітко і логічно відповів на поставлені 

екзаменаторами запитання. Ґрунтовно і всебічно знає зміст 

теоретичних питань, вільно володіє професійною та науковою 

термінологією. Логічно мислить і будує відповідь, вільно 

використовує набуті теоретичні знання.     

Добре Здобувач освіти достатньо  чітко і логічно відповів на 

поставлені екзаменаторами запитання.  Достатньо глибоко і 

всебічно знає зміст теоретичних питань, володіє професійною 

та науковою термінологією. Логічно мислить і будує відповідь, 

використовує набуті теоретичні знання. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає несуттєві помилки, які усуваються самим здобувачем, 

коли на них вказує екзаменатор.   

Задовільно Здобувач освіти у неповному обсязі надав відповіді 
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екзаменатору. Відповіді на додаткові та навідні запитання 

мають нечіткий, розпливчастий характер. Володіє основним 

обсягом теоретичних знань, неточно використовує професійну 

та наукову термінологію. Відчуває значні труднощі при 

побудові самостійної логічної відповіді. У відповідях мають 

місце суттєві помилки.  

Незадовільно Здобувач освіти не виконав завдання екзаменаційного білету, у 

більшості випадків не дав відповіді на додаткові та навідні 

запитання екзаменаторів. Не опанував основний обсяг 

теоретичних знань, виявив низький рівень володіння 

професійною та науковою термінологією. Відповіді на питання 

є фрагментарними, непослідовними, нелогічними, не може 

застосовувати теоретичні знання. У відповідях має місце значна 

кількість грубих помилок.  

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі та під час 

диференційованого заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 
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числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
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