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Мета:  

 надати системні знання про методи і технології організації та 
проведення комплексного аналізу фармацевтичної діяльності; 

 сприяти формуванню професійно необхідних знань, умінь та 
навичок організації та проведення комплексного аналізу дільності 
аптечних закладів; 

 створити базу, яка визначає професійну компетентність та 
загальну ерудицію магістрів фармації 

Результати навчання:  

ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у 
професійній діяльності. 
ПРЗ 4. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та 
синтезу інформації з різних джерел для рішення типових завдань 
професійної діяльності. 
ПРЗ 11. Використовувати методи оцінювання показників якості 
діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці. 

ПРФ 6. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 
забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими 
засобами й іншими товарами аптечного асортименту. ПРФ 7. 
Здійснювати всі види обліку в аптечних закладах, адміністративне 
діловодство. Здійснювати процеси товарознавчого аналізу, забезпечувати 
вхідний контроль якості лікарських засобів та документувати їх 
результати.  
ПРФ 8. 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 вироби 
медичного призначення. 
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ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і 
бути сучасно навченим.  
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 
ФК 6. Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення 
населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, 

парафармацевтичними товарами, засобами медичного призначення та 
лікувальною парфумерно-косметичною продукцією відповідно до вимог 
Національної лікарської політики, Належної аптечної практики (GPP) та 
інших організаційноправових норм фармацевтичного законодавства  
ФК 7. Здатність організовувати дію системи звітності та обліку 
(управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) в 
аптечних закладах, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне 
діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-

правових актів України.  
ФК 8. Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні 
показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки 
основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та 
вироби медичного призначення відповідно до чинного законодавства 
України. 

 


