
Лабораторія практичної фармації № 5 
Адреса: вул. Галицька, 124-к, м. Івано-Франківськ, 76018 

Контактний телефон кафедри: (0342)-58-52-11. 

E-mail кафедри: OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua 

Назва кафедри, яка проводить навчання: Кафедра фармацевтичного 

управління, технології ліків та фармакогнозії 

Відповідальний за лабораторію №5: к.фарм.н., доцент Самборський О.С. 

Графіки роботи: 

для студентів І – V курсів на 2021/2022 н.р. 

з дисциплін «Вступ у фармацію», «Організація та економіка фармації»,  

«Фармацевтичний менеджмент та маркетинг», 

«Фармакогнозія», «Навчальна практика з фармакогнозії»,  

«Виробнича фармацевтична практика, в тому числі: ОЕФ», «Виробнича фармацевтична 

практика, в тому числі: ФММ», «Блок 9», «Блок 17», «Блок 19», «Блок 22» 

 

для студентів II курсу на 2021/2022 н. р. 

з дисципліни «ОЕФ» 

для студентів фахового медичного коледжу 

 

 Середа Примітка 

І тиждень Консультації Відповідальний  

викладач 

Мадерук О.П. ІІ тиждень Відробки 

 

 

 

 Вівторок Середа Четвер 

І  

тиждень 

Вступ у фармацію 

 

ФММ, Вступ у фармацію 

(іноземні студенти) 

 

ОЕФ, ФММ, Блок 17, 

Блок 22,  Виробнича 

фармацевтична 

практика, в тому числі: 

ОЕФ, ФММ 

 

ІІ 

тиждень 

 

Блок 9 

Блок 19 

 

Блок 22 (іноземні 

студенти) 

 

ОЕФ, ФММ, Блок 17, 

Блок 22,  Виробнича 

фармацевтична 

практика, в тому числі: 

ОЕФ, ФММ 

 

ОЕФ, ФММ, Блок 17, 

Блок 22,  Виробнича 

фармацевтична 

практика, в тому числі: 

ОЕФ, ФММ 
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Матеріально-технічне забезпечення  

лабораторії практичної фармації № 5 

1. Макет навчальної аптеки. 

2. Реєстратор електронний контрольно-касовий МІНІ-ФП54.01. 

3. Апарат контрольно-касовий електронний універсальний портативний 

MG-V545T. 

4. Сканер-зчитувач штрих-кодів DATALOGIC QW2100. 

5. Куток споживача. 

6. Макет стелажів аптечного складу (бази). 

7. Медичні інструменти. 

8. Вироби медичного призначення. 

9. Навчально-методичні таблиці. 

У лабораторії практичної фармації № 5 на 2021-2022 н.р. оновлено 

перелік практичних завдань та алгоритм виконання практичних навичок; 

поновлено методичний матеріал: для практичних занять студентів та 

самостійної позааудиторної роботи з дисциплін: «ОЕФ», «ФММ», «Вступ у 

фармацію», «Виробнича фармацевтична практика, в тому числі: ОЕФ»; 

«Виробнича фармацевтична практика, в тому числі: ФММ»; «Блок 9»; «Блок 

17»; «Блок 19»; «Блок 22»; ведеться журнал індивідуальної роботи студентів. 

 

Перелік практичних навичок, якими повинен опанувати студент: 

 

1. Аналіз рецептів виписаних лікарями; 

2. Прийом рецептів від населення, визначення вартості ЛЗ, облік 

рецептурного документування, здійснення відпуску виготовлених лікарських 

форм  і готових лікарських засобів; 

3. Використовувати методи оцінювання показників якості 

діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці; 

4. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами 

та іншими товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в 

аптечних закладах, адміністративне діловодство, процеси товарознавчого 

аналізу; 

5. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних 

закладів, а також податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-

відпускні, закупівельні та роздрібні) на лікарські засоби та інші товари 

аптечного асортименту; 

6. Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у 

суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати 

ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного 

страхування та реімбурсації вартості ліків; 

7. Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; 

складати сертифікати якості серії лікарського засобу, висновки про якість 



ввезеного в Україну лікарського засобу та висновки щодо якості лікарських 

засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, враховуючи 

вимоги чинних нормативних документів, Державної фармакопеї України та 

результати проведеного контролю якості. Розробляти специфікації та 

методики контролю якості відповідно до вимог чинної Державної фармакопеї 

України; 

8. Володіти методологією створення та виконання організаційних 

документів; оцінювати ефективність організаційних комунікацій.  

9. Використовувати основні підходи менеджменту у професійній 

діяльності фармацевтичних організацій, принципи HR-менеджменту й 

самоменеджменту; 

10. Використовувати знання щодо застосування основ трудового 

законодавства у вирішенні практичних ситуацій; 

11. Використовувати методологію оцінки ефективності діяльності 

організації та управління; 

12. Визначати потреби в лікарських засобах та здійснювати 

розрахунки кількісних характеристик ринку;  

13. Здійснювати аналіз асортименту лікарських засобів: визначати 

ширину, глибину, насиченість; характеризувати життєвий цикл товару; 

визначати маркетингові стратегії у товарній політиці фармацевтичного 

підприємства; 

14. Здійснювати аналіз  цінової політики суб’єктів фармацевтичного 

ринку: визначати та розраховувати показники ліквідності ціни та 

адекватності платоспроможності в умовах медичного страхування; обирати 

кращу ціну препарату для позитивного вирішення участі фармацевтичної 

фірми у тендерних закупівлях; встановлювати ціну різними методами 

ціноутворення; вибирати стратегії ціноутворення; 

15. Здійснювати аналіз збутової політики фармацевтичних 

підприємств: складати схеми каналів збуту фармацевтичної продукції, 

визначати оптимальний варіант частоти поставки товару та оптимальний 

розмір виконання замовлення; 

16. Здійснювати оцінку ефективності маркетингових комунікацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Використання лабораторії для підготовки випускників до проведення 

об’єктивного структурованого практичного іспиту (ОСПІ) 

з дисципліни «Управління та економіка у фармації» 

 

У лабораторії практичної фармації № 5 підготовлено перелік типових 

задач діяльності та зміст умінь, якими повинен володіти магістр 

фармацевтичного факультету ІФНМУ з «Управління та економіка у 

фармації ». 

 

Випускник повинен здійснювати: 

1. Комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими 

засобами та іншими товарами аптечного асортименту. 

2. Усі види обліку в аптечних закладах, адміністративне 

діловодство, процеси товарознавчого аналізу.  

3. Здійснювати нарахування заробітної плати для працівників 

аптеки: 

3.1. Здійснювати нарахування заробітної плати для працівників аптеки. 

3.2. Здійснювати утримання податків та зборів із заробітної плати. 

3.3. Визначати суму до видачі заробітної плати по кожному працівнику. 

3.4. Здійснювати нарахування на фонд оплати праці.  

3.5. Заповнювати розрахунково-платіжну відомість. 

4. Проводити економічний аналіз основних показників роботи 

аптеки „А” і аптеки „В” за минулий рік: 

4.1. Визначати показники прибутку для аптеки „А” і аптеки „В” за 

минулий рік. 

4.2. Визначати показники рентабельності для аптеки „А” і аптеки „В” за 

минулий рік.  

4.3. Визначати показники продуктивності праці обох аптек. 

4.4. Робити висновок про ефективність їх роботи. 

4.5. Вказати шляхи підвищення ефективності роботи аптек. 

5.  Проводити економічний аналіз товарообігу аптеки А в діючих 

цінах за 5 років: 

5.1. Проводити економічний аналіз товарообігу аптеки А в співставних 

цінах за 5 років. 

5.2. Приводити показники товарообігу до цін базового року (І рік).  

5.3. Робити відповідні висновки. 

6. Здійснювати облік та документальне оформлення прибуткових та 

видаткових касових операцій: 

6.1. Заповнювати журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових 

документів з операцій, здійснених аптекою.  

6.2. Документально оформляти прибуткові касові операції. 

6.3. Документально оформляти видаткові касові операції. 

6.4. Заности первинні дані в касову книгу. 



6.5. Визначати залишок грошових коштів в касі на кінець звітного 

періоду. 

7. Здійснювати приймання ЛЗ від оптового постачальника за 

супровідними документами: 

7.1. Проводити вхідний контроль готових ЛЗ промислового 

виробництва. 

7.2. Заповнювати Реєстр ЛЗ, які надійшли до суб’єкта господарської 

діяльності (аптеки).  

7.3. Проводити для фармацевтичних товарів та ЛЗ розрахунок: торгових 

націнок та роздрібних цін.  

7.4. Визначати суму приходу фармацевтичних товарів та ЛЗ по товарно-

транспорній накладні; 

8. Використовувати знання щодо застосування основ трудового 

законодавства у вирішенні практичних ситуацій. 

8.1. Дати оцінку ситуації відповідно до нормативно-правових актів 

України. 

8.2. Оформити належним чином відповідні організаційні документи. 

9. Приймати управлінські рішення на основі сформованих 

лідерських та комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів. 

9.1. Приймати управлінське рішення поетапно з обгрунтуванням його 

ефективності. 

10. Здійснювати аналіз кількісних характеристик ринку на основі 

результатів маркетингових досліджень. 

10.1. Розрахувати місткість ринку, абсолютну та відносну частку ринку. 

10.2. Оцінити маркетинговий потенціал ринку. 

11. На основі результатів маркетингових досліджень здійснювати 

оцінку ефективності маркетингових комунікацій. 

11.1. Обґрунтувати доцільність розміщення рекламного тексту на 

лікарський препарат в одному з друкованих видань, оцінивши ефективність 

використання маркетингових комунікацій. 

12. Здійснювати аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного 

ринку 

12.1. Визначати та розраховувати показники ліквідності ціни та 

адекватності платоспроможності в умовах медичного страхування. 

13. Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний 

розвиток фармацевтичних організацій на основі проведеної 

дослідницької роботи. 

13.1. Визначати коефіцієнт конкурентноспроможності диференційовано 

для вітчизняних, імпортних препаратів та у загальному асортименті 

лікарських препаратів. 

 


