
  

 

 

  



  

 

  



  

                                               1.Опис навчальної дисципліни. 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

9,75 

Галузь знань 

22 Охорона здоров’я 

 

 

Нормативна 

   Модулів – 4 

Спеціальність 

(професійне    спрямування): 

226 Фармація 

Рік підготовки: 

  Змістових модулів – 8 3-й 

  Індивідуальне 

  науково-дослідне 

  завдання___________ 

                      (назва) 

Семестр 

  Загальна кількість     

  годин – 293        

5-6-й 

Лекції 

  Тижневих годин для 

   денної форми 

  навчання:   

  аудиторних - 172    

  самостійної роботи  

  студента - 121 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

62 год. 

Практичні 

110 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

121 год. 

Індивідуальні 

завдання: - 



  

Вид контролю:  

іспит 

 

 

 

 

 

 



  

2.Мета та завдання навчальної дисципліни. 

 

Мета навчальної  дисципліни полягає в підготовці студентів до практичної 

роботи на аптечних підприємствах різних видів та форм власності,  виконанні 

функціональних обов’язків на посадах, які можуть займати фармацевти, за умов 

реформування системи охорони здоров’я та наближення її до європейських 

стандартів. 

Завдання : дисципліна «Організація та економіка фармації» відноситься до 

циклу професійно-практичних дисциплін, вивчення якої дає змогу майбутнім 

фахівцям — фармацевтам професійно вирішувати забезпечення населення 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення. 

Після вивчення дисципліни студент повиннен знати: 

— основні нормативні документи з питань охорони здоров’я, функціонування 
аптечних (фармацевтичних) підприємств різних форм власності і господарювання; 
— організацію діяльності аптечних закладів; 

— порядок постачання аптечних установ; 

— особливості забезпечення населення лікарськими засобами в сучасних 
умовах; 
— правила виписування та порядок приймання рецептів; 
— правила відпуску лікарських засобів з аптек; 

— порядок здійснення контролю якості лікарських засобів в Україні; 
— основні принципи організації системи фармацевтичної інформації; 
— основні поняття фармакоекономіки; 
— порядок здійснення внутрішньогосподарського обліку та звітності; 
— порядок проведення інвентаризації; 
— порядок нарахування заробітної плати; 

— сутність основних економічних показників торгівельної діяльності аптеки. 
Студент повинен вміти: 

— 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 за рецептами та безрецептурний 
відпуск;  
— здійснювати облік рецептури; 

— організовувати   роботу    на    посадах,    які    можуть    займати 
фармацевти,  аптечних складах (оптових фармацевтичних фірмах); 

— вести облік робочого часу; 
— вести 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 торгівельно-фінансової діяльності аптек



  



  

3.Програма навчальної дисципліни. 

 

Модуль 1. Організація діяльності аптечних закладів. 

Змістовий модуль 1. Організаційна структура та регламентація діяльності аптечних 
закладів. Охорона праці та санітарні вимоги при роботі в аптечних закладах.  

Тема 1. Історія розвитку фармації. Міжнародні стандарти регулювання різних видів 

фармацевтичної діяльності (GPP — належна фармацевтична практика).  

Тема 2. Законодавчі акти України, які регламентують фармацевтичну діяльність у 

галузі забезпечення лікарськими засобами населення. Ліцензування. 

Тема 3. Аптека, як заклад охорони здоров'я, торгово-виробниче підприємство та 

суб'єкт підприємницької діяльності, її  завдання та функції аптеки. Типи та види 

аптек. 

Тема 4. Матеріальна відповідальність аптечних працівників, її юридична основа та 

документальне оформлення.  Охорона праці та вступний інструктаж з охорони праці. 

Тема 5. Організація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення стаціонарних хворих. Санітарні вимоги до прибирання приміщень 

аптеки.Вимоги до особистої гігієни персоналу при роботі в аптеках.  

Тема 6. Аптечний склад, його структура,обладнання, основні завдання та функції. 

Штат і відділи складу. Комлектація замовлень та відпуск товару із складу, 

оформлення супровідних документів. Організація постачання товару в аптечні 

заклади. 

Тема 7. Організація постачання  аптек наркотичними, психотропними, отруйними та 

сильнодіючими засобами, прекурсорами і охорона праці при роботі з ними. 

Запобіжні заходи з охорони праці під час зберігання та роботи з 

вибухонебезпечними, легкозаймистими та горючими товаро – матеріальними 

цінностями. 

Змістовий модуль 2. Державна система забезпечення якості лікарських засобів і 
виробів медичного призначення. 

Тема 8. Державна система забезпечення та  контролю якості лікарських засобів.  

Поводження із зіпсованими фармацевтичними товарами. 

Тема 9. Поняття про належну лабораторну практику. Нормативні документи, які   

регламентують вимоги до якості лікарських засобів. Організація роботи  

лабораторій з контролю якості лікарських засобів. 



  

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Охорона 

праці при зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

Тема 10. Міжлікарняна та лікарняна аптеки, їх завдання, функції. Відділ запасів та 

його функції. Організація виписування товару для отримання та приймання в аптеці, 

супровідні документи. 

Тема 11. Організація вхідного контролю якості при роздрібній реалізації. Правила 

зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Тема 12. Виписування та відпуск ЛЗ та виробів медичного призначення, 

документальне оформлення відпуску товарів в інші відділи аптеки, дрібнороздрібну 

мережу  та відділенням лікувально-профілактичних закладів. 

Тема 13. Таксування вимог-накладних та їх облік, реєстрація. Заготовки та фасування 

у аптеці. Дооцінка та знижка, їх документальне оформлення. Охорона праці при 

зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

 

Модуль 2.Організація рецептурного та без рецептурного відпуску 
лікарських засобів. 

Змістовий модуль 4. Організація роботи аптеки з рецептурою. 

Тема 1. Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та функції. Штат відділу. 
Оснащення приміщення та робочого місця для приймання рецептів та відпуску ЛЗ. 

Тема 2. Рецепт та його значення в сучасних умовах, форми рецептурних бланків та їх 

оформлення, особливості виписування та оформлення рецептів на ЛЗ, які містять 

наркотичні, отруйні, сильнодіючі ЛЗ та прекурсори. Перелік категорій населення, які 

мають право на пільгове забезпечення ЛЗ. 

Тема 3. Порядок відпуску лікарських засобів за рецептами з аптек та їх структурних 

підрозділів. 

Тема 4. Визначення вартості індивідуальних лікарських засобів. Загальні правила  та 

особливості таксування рецептів.Тариф, його сутність, порядок визначення його при 

таксуванні рецептів. 

Тема 5. Облік амбулаторної рецептури. 

Тема 6. Організація виготовлення та забезпечення контролю якості ліків в аптечних 

умовах. Організація та оснащення асистенської кімнати та робочих місць для 

виготовлення. Вимоги до техніки безпеки і виробничої санітарії при виготовленні 

лікарських засобів. 



  

Тема 7. Організація внутрішньоаптечного контролю якості лікарських засобів. 

Характеристика видів внутрішньоаптечного контролю. Правила оформлення до 

відпуску екстемпоральних лікарських засобів, їх відпуск. 

Змістовий модуль 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

Тема 8. Організація роботи аптеки для забезпечення реалізації лікарських засобів 

без рецептів та інших груп товарів. Законодавчі акти, що регламентують 

безрецептурний відпуск в Україні. Фармацевтична опіка. Організація діяльності 

аптечних пунктів. 

Тема 9. Інформаційне забезпечення реалізації лікарських засобів. Заонодавчі акти 

України, що регламентують рекламну діяльність у фармацевтичній галузі, основні 

вимоги до рекламування ЛЗ. Санітарно – просвітня робота в аптеках. 

Модуль 3. Облік та звітність аптек. 

Змістовий модуль 6. Організація обліку в аптечних закладах. 

Тема 1. Основні поняття фармакоекономіки та обліку. 

Тема 2. Рух товарно - матеріальних цінностей в 

аптечних закладах. 

Тема 3. Оптова та роздрібна торгівля, види реалізації товару, документальне 

оформлення. 

Тема 4. Інші види витрат товару та їх документальне оформлення: ведення обліку 

витрат медичних товарів на господарчі потреби, першу медичну допомогу. 

Тема 5. Ведення обліку тари, лікарської рослинної сировини, допоміжного 

матеріалу, малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Змістовий модуль 7.  Облік руху грошових коштів та звітність аптек. 

Тема 6. Організація грошового обігу та обліку грошових коштів, основні завдання. 

Характеристика прибуткових та видаткових касових операцій, їх документальне 

оформлення. Організація роботи касира та його обов'язки. 

Тема 7. Основні поняття системи оплати праці фармацевтичних фахівців. 

Тема 8. Внутрішньогосподарська звітність аптек: товарні звіти структурних 

підрозділів аптеки, ‘‘Звіт про фінансо – господарську діяльність.’’ 



  

Тема 9. Інвентаризація товарно – матеріальних цінностей, її головні завдання, види, 

терміни і особливості проведення та документальне  оформлення. 

Модуль 4. Основи економічного аналізу та планування. 

Змістовий модуль 8. Основи економічного аналізу та планування торговельно-

фінансової діяльності аптек. 

Тема 1. Товарообіг, як основна економічна категорія у торговельній діяльності 

аптечних закладів. Види товарообігу. 

Тема 2. Аналіз та планування. Індекс цін, його значення в плануванні товарообігу в 

разі зміни цін. 

Тема 3. Характеристика та класифікація товарних запасів. Аналіз та 

плануваннятоварних запасів, збільшення загальної кількості товарних запасів. 

.Тема 4. Торговельні накладення — основне джерело формування доходу аптек 

Тема 5. Характеристика та аналіз витрат аптечних закладів. 

Тема 6. Прибуток, як результат торгово-фінансової діяльності аптек і 

фармацевтичних фірм.Види прибутку, чинники та значення. 

 

 

 

 

 

4.Структура навчальної дисципліни 
 

№ 

п/п 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього У тому числі 

л п лаб інд с.р. 

 Модуль 1. Організація діяльності аптечних закладів. 

1 Змістовий модуль 1. Організаційна структура та регламентація 
діяльності аптечних закладів. Охорона праці та санітарні вимоги при 



  

роботі в аптечних закладах.  

1.1 Організація діяльності аптек. Вступний 

інструктаж   з охорони праці. 

14 4 4 - - 6 

1.2 Організація забезпечення 

лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення стаціонарних 

хворих. Охорона праці та виробнича 

санітарія при виготовленні лікарських 

засобів. 

    12 2 4 - - 6 

1.3 Організація постачання аптечних 

закладів. Охорона праці при роботі з 

наркотичними, психотропними, 

отруйними та сильнодійними 

засобами. 

16 2 8 - - 6 

 Разом за змістовим модулем 1.  42 8 16 - - 18 

2 Змістовий модуль 2. Державна система забезпечення якості 
лікарських засобів і виробів медичного призначення. 

2,1 Державна система забезпечення 
якості лікарських засобів і виробів 
медичного призначення. 

17 4 4 - - 9 

 Разом за змістовим модулем 2. 17 4 4 - - 9 

3 Змістовий модуль 3.  Організація роботи аптеки з товарними запасами. 

3,1 Організація роботи відділу запасів. 

Охорона праці при зберіганні окремих 

груп лікарських засобів. 

43 8 16 - - 19 

 Разом за змістовим модулем 3. 43 8 16 - - 19 

 Усього за модулем 1. 102 20 36 - - 46 

 Модуль 2. Організація рецептурного та 

безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

4 Змістовий модуль 4. Організація роботи аптеки з рецептурою. 

4,1 Організація роботи аптеки з 
рецептурою. 

50 12 18 - - 20 



  

 Разом за змістовим модулем 4. 50 12 18 - - 20 

5 Змістовий модуль 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських 

засобів. 

 Організація безрецептурного відпуску 
лікарських засобів. 

12 4 4 - - 6 

 Разом за змістовим модулем 5. 12 4 4 - - 6 

 Усього за модулем 2. 66 16 24 - - 26 

 Модуль 3. Облік та звітність аптек. 

6 Змістовий модуль 6. Організація обліку в аптечних закладах. 

6.1 Ведення обліку надходження та 

витрат товарно-матеріальних 

цінностей. 

44 10 20 - - 14 

 Разом за змістовим модулем 6. 44 10 20 - - 14 

7 Змістовий модуль 7. Облік обігу грошових коштів та звітність аптек. 

7.21 Облік обігу грошових коштів. 14 2 8 - - 4 

7.2 Основні поняття системи оплати праці 

фармацевтичних фахівців. 

8 2 4 - - 2 

7.3 Внутрішньогосподарська звітність 
аптек. 

8 2 4 - - 2 

7.4 Інвентаризація. 9 2 4 - - 3 

 Разом за змістовим модулем 7. 39 8 20 -  11 

 Усього за модулем 3. 83 18 40 - - 25 

 Модуль 4. Основи економічного аналізу та планування. 

8 Змістовий модуль 8. Основи економічного аналізу та планування 

торговельно-фінансової діяльності аптек. 

8.1 Характеристика та аналіз товарообігу, 

товарних запасів, торговельних 

накладень. 

22 4 6 - - 12 

8.2 Характеристика та аналіз витрат, 

прибутку та рентабельності. 

20 4 4 - - 12 



  

 Разом за змістовим модулем 8. 42 8 10 - - 24 

 Усього за модулем 4. 42 8 10 - - 24 

                                                                                                                                                                                                                                  Усього 293 

 

62 

 

110 

 

- - 121 

 



  

5. Календарний план лекційних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть  

годин 

Дата 

Модуль 1. Організація діяльності аптечних закладів. 

Змістовий модуль 1. Організаційна структура та регламентація діяльності 

аптечних закладів. Охорона праці та санітарні вимоги при роботі в аптечних 

закладах. 

1 Тема 1.Історія розвитку фармації. Міжнародні стандарти 

регулювання різних видів фармацевтичної 

діяльності.Законодавчі акти України, які регламентують 

фармацевтичну діяльність у галузі забезпечення ЛЗ 

населення. Ліцензування. 

2  

2 Тема 2.Аптека,як заклад охорони здоров’я, торгово- 

виробниче підриємство та суб’єкт підприємницької 

діяльності, її завдання та функції аптеки. Типи і види аптек. 

Матеріальна відповідальність аптечних працівників, іі 

юридична основа. Охорона праці та вступний інструктаж з 

охорони праці. 

2  

3 Тема 3 Організіція забезпечення лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення стаціонарних хворих. 

Санітарні вимоги до прибирання приміщень аптеки. Вимоги 

до особистої гігієни персоналу при роботі в аптеках. 

Аптечний склад, його стуктура, завдання та функції. 

2  

4 Тема 4 Організація постачання аптек наркотичними, 

психотропними, отруйними та сильнодіючими засобами, 

прекурсорами і охорона праці при роботі з ними. 

2  

Змістовий модуль 2. Державна система забезпечення якості лікарських засобів і 

виробів медичного призначення. 

5 Тема 5. Державна система забезпечення та  контролю якості 

лікарських засобів. Поводження із зіпсованими 

фармацевтичними товарами. 

2  



  

6 Тема 6. Поняття про належну лабораторну практику. 

Нормативні документи, які регламентують вимоги до якості 

лікарських засобів. Організація роботи лабораторій з 

контролю якості лікарських засобів. 

2  

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Охорона 

праці при зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

7 Тема 7. Міжлікарняна та лікарняна аптеки, їх завдання, 

функції. Відділ запасів та його функції. Організація 

виписування товару для отримання та приймання в аптеці, 

супровідні документи. 

2  

8 Тема 8. Організація вхідного контролю якості при роздрібній 

реалізації. Правила зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного призначення. 

2  

9 Тема 9. Виписування та відпуск ЛЗ та виробів медичного 

призначення, документальне оформлення відпуску товарів 

в інші відділи аптеки, дрібнороздрібну мережу  та 

відділенням лікувально-профілактичних закладів. 

2  

10 Тема 10. Таксування вимог-накладних та їх облік, 

реєстрація. Заготовки та фасування у аптеці. Дооцінка та 

знижка, їх документальне оформлення. Охорона праці при 

зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

2  

Модуль 2. Організація рецептурного та безрецептурного 

відпуску лікарських засобів. 

Змістовий модуль 4. Організація роботи аптеки з рецептурою. 

11 Тема 11. Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та 

функції. Штат відділу. Оснащення приміщення та робочого 

місця для приймання рецептів та відпуску ЛЗ. 

2  

12 Тема 12. Рецепт та його значення в сучасних умовах, форми 

рецептурних бланків та їх оформлення, особливості 

виписування та оформлення рецептів на ЛЗ, які містять 

наркотичні, отруйні, сильнодіючі ЛЗ та прекурсори. Перелік 

категорій населення, які мають право на пільгове 

2  



  

забезпечення ЛЗ. 

13 Тема 13. Порядок відпуску лікарських засобів за рецептами 

з аптек та їх структурних підрозділів. Облік амбулаторної 

рецептури. 

2  

14 Тема 14. Визначення вартості індивідуальних лікарських 

засобів. Загальні правила  та особливості таксування 

рецептів. 

Тариф, його сутність, порядок визначення його при 

таксуванні рецептів. 

2  

15 Тема 15. Організація виготовлення та забезпечення 

контролю якості ліків в аптечних умовах. Організація та 

оснащення асистенської кімнати та робочих місць для 

виготовлення. Вимоги до техніки безпеки і виробничої 

санітарії при виготовленні лікарських засобів. 

2  

16 Тема 16. Організація внутрішньоаптечного контролю якості 

лікарських засобів. Характеристика видів 

внутрішньоаптечного контролю. Правила оформлення до 

відпуску екстемпоральних лікарських засобів, їх відпуск. 

2  

Змістовий модуль 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

17 Тема 1. Організація роботи аптеки для забезпечення 

реалізації лікарських засобів без рецептів та інших груп 

товарів. Законодавчі акти, що регламентують 

безрецептурний відпуск в Україні. Фармацевтична опіка. 

Організація діяльності аптечних пунктів. 

2  

18 Тема 2. Інформаційне забезпечення реалізації лікарських 

засобів. Заонодавчі акти України, що регламентують 

рекламну діяльність у фармацевтичній галузі, основні 

вимоги до рекламування ЛЗ. Санітарно – просвітня робота в 

аптеках. 

2  

Модуль 3. Облік та звітність аптек. 

Змістовий модуль 6. Організація обліку в аптечних закладах. 



  

19 Тема 3. Основні поняття фармакоекономіки та обліку. 2  

20 Тема 4. Рух товарно - матеріальних цінностей в 

аптечних закладах. 

2  

21 Тема 5. Оптова та роздрібна торгівля, види реалізації 

товару, документальне оформлення. 

2  

22 Тема 6. Інші види витрат товару та їх документальне 

оформлення: ведення обліку витрат медичних товарів на 

господарчі потреби, першу медичну допомогу. 

2  

23 Тема 7. Ведення обліку тари, лікарської рослинної 

сировини, допоміжного матеріалу, малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

2  

Змістовий модуль 7.  Облік руху грошових коштів та звітність аптек. 

24 Тема 8. Організація грошового обігу та обліку грошових 

коштів, основні завдання. Характеристика прибуткових та 

видаткових касових операцій, їх документальне 

оформлення. Організація роботи касира та його обов'язки. 

2  

25 Тема 9. Основні поняття системи оплати праці 

фармацевтичних фахівців. 

2  

26 Тема 10. Внутрішньогосподарська звітність аптек: товарні 

звіти структурних підрозділів аптеки, ‘‘Звіт про фінансо – 

господарську діяльність.’’ 

2  

27 Тема 11. Інвентаризація товарно – матеріальних цінностей, 

її головні завдання, види, терміни і особливості проведення 

та документальне  оформлення. 

2  

Модуль 4. Основи економічного аналізу та планування. 

Змістовий модуль 8. Основи економічного аналізу та планування торговельно-

фінансової діяльності аптек. 

28 Тема 12. Товарообіг, як основна економічна категорія у 

торговельній діяльності аптечних закладів. Види 

товарообігу. Торговельні накладення – основне джерело 

2  



  

формування доходу аптек. 

29 Тема 13. Аналіз та планування. Індекс цін, його значення в 

плануванні товарообігу в разі зміни цін. 

2  

30 Тема 14. Характеристика та класифікація товарних запасів. 

Аналіз та плануваннятоварних запасів, збільшення загальної 

кількості товарних запасів. Характеристика та аналіз витрат 

аптечних закладів. 

2  

31 Тема 15. Прибуток, як результат торгово-фінансової 

діяльності аптек і фармацевтичних фірм.Види прибутку, 

чинники та значення. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Календарний план практичних занять. 

 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть  

годин 

Дата 



  

Модуль 1. Організація діяльності аптечних закладів. 

Змістовий модуль 1. Організаційна структура та регламентація діяльності 

аптечних закладів. Охорона праці та санітарні вимоги при роботі в аптечних 

закладах. 

1 Тема 1. Організація діяльності аптек. Вступний інструктаж з 
охорони праці. 

2  

2 Тема 2. Матеріальна відповідальність та санітарно-
протиепідемічнний режим у аптеці. 

2  

3  Тема 3. Нормативно-правова документація, що дає право 

роботи в аптеці. 

2  

4 Тема 4.  Міжлікарняна та лікарняна аптека, завдання, 

функції, структура, оснащення та асептичний блок. 

2  

5 Тема 5. Організація лікарського забезпечення стаціонарних 

хворих, обладнання та оснащення приміщень, зберігання 

запасів товарно-матеріальних цінностей. 

2  

6 Тема 6. Приймання, таксування, реєстрація вимог-

замовлень ЛПЗ, комлектація та відпуск ЛЗ. 

2  

7 Тема 7. Організаційна структура складу. Приймання, 

реєстрація, зберігання, якість та відпуск товарно-

матеріальних цінностей. 

2  

8 Тема 8. Особливості зберігання і відпуску наркотичних, 

отруйних речовин, психотропних ЛЗ та прекурсорів на 

аптечному складі. Охорона праці при роботі з ними та 

сильнодіючими ЛЗ.  

2  

Змістовий модуль 2. Державна система забезпечення якості лікарських засобів і 

виробів медичного призначення. 

9 Тема 1. Державна система забезпечення якості лікарських 
засобів та виробів медичного призначення. Нормативні 
документи, які регламентують вимоги до якості ЛЗ. 

2  

10 Тема 2. Організація роботи лабораторій з контролю якості 

ЛЗ та документальне оформлення при перевірці якості ЛЗ в 

аптеці.  

2  

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Охорона 



  

праці при зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

11 Тема 1. Робота з прайс-листами. Організація замовлення 

лікарських засобів та  виробів медичного призначення від 

постачальників. 

2  

12 Тема 2. Організація приймання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, що надійшли до аптеки. 

2  

13 Тема 3. Організація вхідного контролю лікарських засобів 

при роздрібній реалізації. 

2  

14 Тема 4. Робота із супровідними документами. 2  

15 Тема 5. Формування та позначення роздрібних цін. 

Реєстрація супровідних  документів. 

2  

16 Тема 6. Організація зберігання лікарських засобів та виробів 

медичного  призначення. Охорона праці в процесі 

зберігання окремих груп лікарських засобів. 

2  

17 Тема 7. Оформлення документів на відпуск товарно-

матеріальних цінностей до  інших відділів аптеки, 

структурних підрозділів, ЛПЗ тощо. 

2  

18 Тема 8. Організація лабораторно-фасувальних робіт, їх 
облік. 

2  

Модуль 2. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску 

лікарських засобів 

Змістовий модуль 4. Організація роботи аптеки з рецептурою. 

19 Тема 1.   Рецептурно-виробничий відділ, його завдання та 
функції. Штат відділу. 

2  

20 Тема 2. Ознайомлення з організацією та оснащенням 

робочого місця для приймання рецептів. 

2  

21 Тема 3. Організація приймання рецептів, перевірка, 

таксування їх у відповідності регламентуючим документам. 

Законодавча база, що регламентує рецептурний відпуск 

ліків в Україні. Правила визначення вартості лікарських 

засобів. 

2  



  

22 Тема 4. Порядок формування тарифів за виготовлені 

лікарські форми в аптеці. 

2  

23 Тема 5. Реєстрація та зберігання рецептів, облік 
неправильно виписаних рецептів. 

2  

24 Тема 6. Приймання, таксування та проведення предметно-

кількісного обліку відпущених рецептів, до складу яких 

входять отруйні, наркотичні, психотропні речовини, їх 

аналоги, прекурсори. 

2  

22 Тема 7. . Приймання, перевірка правильності оформлення, 

таксування, реєстрація пільгових та безкоштовних рецептів.  

2  

26 Тема 8. Особливості реєстрації та обліку рецептів на ЛЗ, що 

відпускають безоплатно та на пільгових умовах. 

2  

28 Тема 10. Організація роботи з приготування лікарських 

засобів. Внутрішньоаптечний контроль якості лікарських 

засобів. Контроль та  перевірка оформлення ліків при 

відпуску. 

2  

Змістовий модуль 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

1 Тема 1. Ознайомлення з організацією роботи аптечних 

пунктів, їх обладнанням, оснащенням, асортиментом та 

порядком зберігання лікарських засобів. 

2  

2 Тема 2. Оформлення документів на одержання товарно-

матеріальних цінностей з аптеки. 

2  

Модуль 3. Облік та звітність аптек 

Змістовий модуль 6. Організація обліку в аптечних закладах. 

3 Тема 1. Облік товарно-матеріальних цінностей, що 

надійшли до аптеки, згідно з супровідними  документами. 

2  

4 Тема 2. Встановлення роздрібних цін на одержані лікарські 

засоби та вироби медичного  призначення. Позначення ціни 

на уппаковках. Реєстрація товарно-матеріальних цінностей, 

що надійшли  до аптеки, в облікових документах. 

2  

5 Тема3. Ведення обліку роздрібної реалізації. Облік відпуску 2  



  

лікарських засобів за рецептами лікарів.  

6 Тема 4. Облік безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

Облік відпуску лікарських засобів через структурні 

підрозділи. 

2  

7 Тема 5. Ведення обліку безготівкового відпуску лікарських 

засобів лікувально- профілактичним закладам та іншим 

установам. 

2  

8 Тема 6. Облік по безкоштовному та пільговому відпуску 

лікарських засобів амбулаторним хворим. 

2  

9 Тема 7. Облік витрат товару на першу медичну допомогу, на 

господарські потреби. Облік товарних витрат на бій, брак, 

псування. Переоцінювання товарів. 

2  

10 Тема 10. Облік руху тари, лікарської рослинної сировини, 

допоміжних матеріалів, малоцінного інвентарю. Уцінка по 

лабораторно-фасувальних роботах. 

2  

11 Тема 11. Особливості обліку надходження отруйних, 

наркотичних і психотропних лікарських засобів та етилового 

спирту. 

2  

12 Тема 12. ЗаконодавствоУкраїни щодо обліку та звітності у 

аптеці. Види штрафів, стягнень та покарань. 

2  

Змістовий модуль 7.  Облік руху грошових коштів та звітність аптек. 

13 Тема1.Облік руху коштів. Порядок ведення касової книги. 

Документальне  оформлення прибуткових,  видаткових та 

реєстраціяя їх. 

2  

14 Тема 2. Здача грошей до банку та документальне 

оформлення. 

2  

15 Тема 3. Робота з РРО та порядок застосування реєстраторів і 

ведення книги обліку розрахункових операцій, розрахункові 

книжки. 

2  

16 Тема 4. Проведення обліку робочого часу працівників. 

Форми і облік оплати праці, відпусток в аптечних установах.  

2  



  

17 Тема 5. Нарахування, оподаткування  заробітної плати та 

розрахунок різних видів виплат. Утримання із заробітної 

плати.  

2  

18 Тема 6. Значення внутрішньогосподарської звітності 

аптечних закладів.. 

2  

19 Тема 7. Складання звітів структурних підрозділів аптеки. 

Складання товарного звіту аптечного пункту. 

2  

20 Тема 8. Визначення результатів фінансово-господарської 

діяльності аптек (складання місячного звіту аптеки). 

2  

21 Тема 9. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних 

цінностей, тари, грошових коштів та її документальне 

оформлення.  

2  

22 Тема 10. Проведення інвентаризації лікарських засобів, що 

на предметно - кількісному обліку. Порядок розрахунку 

природних втрат.Оформлення результатів інвентаризації. 

2  

Модуль 4. Основи економічного аналізу та планування. 

Змістовий модуль 8. Основи економічного аналізу та планування торговельно-

фінансової діяльності аптек. 

23 Тема 1. Товарообіг, як основна економічна категорія у 

торговельній діяльності аптечних закладів. 

2  

24 Тема 2. Аналіз та планування товарообігу аптеки. 

Класифікація та розрахунки нормативів товарних запасів.  

2  

25 Тема 3.  Особливості кредитування аптек. Розрахунок суми 

та рівня торговельних накладень.  

2  

26 Тема 4. Індекс цін, його значення в плануванні товарообігу в 

разі зміни цін. Аназіз витрат аптеки. Особливість витрат для 

аптека, які здійснюють виробничу функцію. 

2  

27 Тема 6. Операційний, балансовий та чистий прбуток. 

Розрахунок прибутку та рентабельності. Значення 

рентабельності для конкурентоспроможності. 

2  

 



  

7.  Лабораторна робота. 

_______ 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    8. Самостійна робота. 
 

№ 

з/п 

Назва теми К-сть  

годин 

Дата 

Модуль 1. Організація діяльності аптечних закладів. 

Змістовий модуль 1. Організаційна структура та регламентація діяльності 

аптечних закладів. Охорона праці та санітарні вимоги при роботі в аптечних 

закладах. 

1 Тема 1. Фармацевтична справа в Україні.  3  

2 Тема 2. Перший аптекарський устав, його зміст і значення.  3  

3 Тема 3. Закон України ‘‘Про забезпечення санітарного 

благополуччя населення.’’ 

3  

4 Тема 4.  Охорона праці та організація діяльності аптек. 3  

5 Тема 5. Міжнародні вимоги та норми ЄС до фармацевтичної 

діяльності.  

3  

6 Тема 6. 3  

Змістовий модуль 2. Державна система забезпечення якості лікарських засобів і 



  

виробів медичного призначення. 

7 Тема 1. Державна політика щодо боротьби з обігом 
незареєстрованих, фальсифікованих, субстандартних 
препаратів.  

3  

8 Тема 2. Основні завданняДержавного фармакологічного 

центру МОЗ України, Державної інспекції з контролю якості 

лікарських засобів.  

3  

9 Тема 3. Законодавча база, організаційна структура та рівні 

управління державної системи контролю якості ЛЗ в Україні. 

3  

Змістовий модуль 3. Організація роботи аптеки з товарними запасами. Охорона 

праці при зберіганні окремих груп лікарських засобів. 

10 Тема 1. Характеристика  постачальників лікарських засобів 

та виробів медичного призначення на ринку України. 

3  

11 Тема 2. Організація приймання лікарських засобів та 

виробів медичного призначення, що надійшли до аптеки. 

3  

12 Тема 3. Організація вхідного контролю лікарських засобів. 3  

13 Тема 4. Робота з прайс-листами та їх характеристика. Робота 

із супровідними документами на лікарські засоби. 

3  

14 Тема 5. Закон України  "Про лікарські засоби." 3  

15 Тема 6. Запобіжні заходи з безпеки під час зберігання та 

роботи з вибуховими, вибухонебезпечними, 

легкозаймистими, горючими товаро-матеріальними 

цінностями. 

 

2 

 

 

16 Тема 7. Належна практика закупівель (Good Pharmaceutical 

Procurement Practice-GPPP/) 

2  

Модуль 2. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску 

лікарських засобів 

Змістовий модуль 4. Організація роботи аптеки з рецептурою. 

17 Тема 1.  Штат  рецептурно-виробничого відділу. 3  

18 Тема 2. Ознайомлення з організацією та оснащенням 3  



  

робочого місця для приймання рецептів у рецептурно-

виробничому відділі. 

19 Тема 3. Форми рецептурних бланків, порядок їх 

оформлення. 

3  

20 Тема 4. Правила визначення вартості лікарських засобів. 3  

21 Тема 5. Права та обов'язки фармацевтичного фахівця у разі  

виявлення рецептів, що виписані з порушенням вимог. 

3  

22 Тема 6. Перевірка доз отруйних, наркотичних, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів 

3  

23 Тема 7. Приймання, перевірка правильності оформлення, 

таксування, реєстрація пільгових та безкоштовних рецептів. 

Категорії амбулаторних хворих, яким можна здійснювати 

безоплатний  та пільговий відпуск. 

3  

24 Тема 8. Особливості таксування різних лікарських форм 

(порошків, рідких та м'яких лікарських форм, ліків що 

виготовляють в асептичних умовах). 

3  

25 Тема 9. Оснащення асистентської кімнати. Загальні вимоги 

до виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах 

аптеки.  

3  

26 Тема 10. Особливості внутрішньо аптечного контролю якості 

лікарських засобів, що виготовляють в асептичних умовах. 

Контроль та  перевірка оформлення ліків при відпуску. 

3  

Змістовий модуль 5. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів. 

27 Тема 1. Фармацевтична опіка, її сутність і роль в реалізації 

концепції відповідального самолікування. Організація 

фармацевтичної опіки.  

3  

28 Тема 2. Назви лікарських засобів (міжнародна 

непатентована, торговельна патентована). Санітарно-

просвітня робота в аптеках, як чинник підвищення 

санітарних знань населення. 

3  

Модуль 3. Облік та звітність аптек 



  

Змістовий модуль 6. Організація обліку в аптечних закладах. 

 29 Тема 1. Документообіг за первинним обліком надходження 

товару до аптеки. 

3  

30 Тема 2. Поняття фармакоекономіки, її структура. 3  

31 Тема 3. Організація приймання товарів та інших цінностей. 3  

32 Тема 4. Особливості обліку надходження отруйних, 

наркотичних та психотропних ЛЗ. 

3  

33 Тема 5. Порядок оформлення претензій щодо постачання 

товару та інших товарно-матеріальних цінностей від 

постачальника. 

3  

34 Тема 6. Розвиток системи постачання на фармацевтичному 

ринку України. 

3  

35 Тема 7. Уцінка та дооцінка по лабораторно-фасувальних 

роботах. Ведення обліку роздрібної реалізації. 

3  

36 Тема 8. Облік оптової реалізації ЛЗ. Відображення 

надходження товарів у бухгалтерських рахунках. 

3  

Змістовий модуль 7.  Облік руху грошових коштів та звітність аптек. 

37 Тема 1. Завдання та значення обліку грошових коштів.  3  

38 Тема 2. Організація роботи, відповідальність та обов'язки 

касира при проведенні готівкових розрахунків. 

3  

39 Тема 3. Форми розрахункових документів. 3  

40 Тема 4. Встановлення  ліміту в касі. 3  

41 Тема 5. Розрахунок середньооблікової чисельності 

працівників, його значення при визначенні продуктивності 

праці в аптечних установах 

3  

42 Тема 6. Порядок нарахування різних видів виплат: у зв'язку 

з тимчасовою непрацездатністю, у зв'язку з вагітністю та 

пологами, за роботу у святкові дні, нічний час, понад 

нормову працю.  

3  



  

43 Тема 7. Сутність та значення первинної 

внутрішньогосподарської звітності. 

3  

44 Тема 8. Порядок складання та затвердження звітів. 2  

45 Тема 9. Особливості звітності структурних підрозділів аптек 

та малих підприємств. 

2  

46 Тема 10. Особливості організації  та проведення 

інвентаризації ЛЗ, які підлягать предметно-кількісному 

обліку в аптеках і лікувальних закладах. 

2  

47 Тема 11. Види інвентаризацій. Проведення інвентаризації 

грошових  коштів в касі аптеки. 

2  

Модуль 4. Основи економічного аналізу та планування. 

Змістовий модуль 8. Основи економічного аналізу та планування торговельно-

фінансової діяльності аптек. 

48 Тема 1. Сутність та значення економічного аналізу у 

сучасних умовах. 

2  

49 Тема 2.  Чинники, які впливають на розмір і суму витрат та 

які впливають на показники прибутку, рентабельності 

аптечного підприємства.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10. Методи навчання. 

• словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція; 

• наочні методи: ілюстрація, демонстрація; 

• практичні методи: навчальна праця, практичні роботи, реферати; 

• творчі, проблемно-пошукові методи: самостійна, творчо пізнавальна 
діяльність; 

• самостійна  робота  поза  контролем  викладача - усна  та  письмова 
самостійна робота вдома. 

 

11. Методи контролю 

У навчальному процесі в різноманітних поєднаннях використовуються методи 
усного, письмового, практичного, тестового контролю і самоконтролю студентів. 

 

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(диф. залік, 

іспит) 

 

 

Сума 

Курс Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4  

 IIІ 14 10      10 6 40 100 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 - 100 А відмінно зараховано 
82-89 В добре 
74-81 С 
64-73 D задовільно 
60-63 Е 
35-59 FX незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 
0-34 F незадовільно з 

обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 



  

13. Методичне забезпечення. 

1. Засоби     унаочнення     (таблиці,     схеми,     мікроскопи,     приладдя,     що 

використовується при роботі з мікроскопом). 

2. Засоби   навчання    (підручники,    нормативна,    довідкова   та    спеціальна 

література). 

3. Програмне забезпечення комп'ютерного навчання (тести для оцінювання 

модульного контролю у системі moodle). 

4. Навчальні відео фільми (відеофільми та відеоролики по темах). 

                              

  14. Рекомендована  література. 

Базова                                        

ДФУ, І частина, 2001. 

Громовик Б.П. Організація роботи аптек. — Вінниця: Нова книга, 2005. — 272 
с. 

Громовик Б.П., Терещук СІ. 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. — X.: Авіста — ВЛТ, 2007. — 
488 с. 

Немченко А.С. Основи економіки та системи обліку у фармації. — X.: Вид-во 
НФаУ "Золоті сторінки", 2005. — 503 с. 

Терещук СІ., Новикевич AM., Чухрай І.Л. Система бухгалтерського обліку в 
аптеках: навч. посіб. — Вінниця: Нова книга, 2003. — 280 с. 

Юридические аспектьі фармацевтического и медицинского бизнеса. 
Спецвипуск журн. "Провизор", 2008. 

Додаткова 

Історія фармації України / Р.В. Богатирьова, Ю.П. Спіженко, В.П. Черних та ін. 
— X.: Прапор, Вид-во УкрФА, 1999. — 799 с. 

Вершкова І.В., Крикля В.В. Правила таксування рецептів. Методичні 
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15. Інформаційні ресурси 

1. Базова та допоміжна література. 

2. Лекційні матеріали, атласи, таблиці. 

3. Слайди, мікрофотографії. 

4. Інформаційний матеріал електронної бібліотеки 
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