Тематичний план лекцій
з дисципліни «ОЕФ» для студентів 4 курсу (5,0 р. н.)
спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання
№
з\п
1

2

3

4
5

Тема
Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення
населення. Національна лікарська політика. Організація діяльності
аптек як закладів охорони здоров'я згідно вимог Належної аптечної
практики (GРР)
Організація рецептурного та безрецептурного відпуску ліків.
Особливості ціноутворення на екстемпоральні лікарські засоби.
Правила таксування різних лікарських прописів. Визначення тарифів за
виготовлення ліків в аптеці.
Організація державної системи забезпечення контролю якості
лікарських засобів. Інформаційне забезпечення аптечних закладів з
питань раціонального використання лікарських засобів.
Організація системи обліку в аптеках та фарм. фірмах. Первинна
внутрішньогосподарча звітність та організація інвентаризації товарноматеріальних цінностей в аптеках.
Організація обліку праці та заробітної плати в аптеках (фарм. фірмах)

Основи фармаекономіки: принципи, механізми та методи. Економічні
розрахунки та планування товарообігу, товарних запасів, надходження
6
товару. Економічні розрахунки витрат, доходів та фінансових
результатів діяльності аптек (фарм. фірм).
Основні принципи і методи формування системи цін на лікарські
7 засоби. Податкова система України. Сучасні підходи до оподаткування
аптек (фарм. фірм).
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Тематичний план практичних занять
з дисципліни «ОЕФ» для студентів 4 курсу (5,0 р. н.)
спеціальності «Клінічна фармація» денної форми навчання
№
з\п
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Тема практичного заняття
Змістовий модуль 1. Організація та економіка фармації
Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення.
Національна лікарська політика. Організація діяльності аптек як закладів
охорони здоров'я згідно вимог Належної аптечної практики (GРР)
Фармацевтичне забезпечення населення в умовах медичного страхування.
Реімбурсація ЛЗ та її значення у забезпеченні доступності лікарської та
фармацевтичної допомоги населенню
Організація рецептурного та безрецептурного відпуску ліків
Особливості ціноутворення на екстемпоральні лікарські засоби. Правила
таксування різних лікарських прописів. Визначення тарифів за виготовлення
ліків в аптеці
Організація державної системи забезпечення контролю якості лікарських засобів.
Інформаційне забезпечення аптечних закладів з питань раціонального
використання лікарських засобів.
Контроль змістового модулю 1
Змістовий модуль 2. Основи економіки та системи обліку у фармації
Організація системи обліку в аптеках та фарм. фірмах. Облік руху товару та
інших цінностей в аптеках (фарм. фірмах), облік основних засобів
Первинна внутрішньогосподарча звітність та організація інвентаризації товарноматеріальних цінностей в аптеках. Облік руху грошових коштів в аптеках (фарм.
фірмах)
Організація обліку праці та заробітної плати в аптеках (фарм. фірмах)
Основи фармаекономіки: принципи, механізми та методи. Економічні
розрахунки та планування товарообігу, товарних запасів, надходження товару
Економічні розрахунки, аналіз та планування витрат аптек (фармацевтичних
фірм). Економічні розрахунки аналіз та планування прибутку й рентабельності
аптек (фармацевтичних фірм)
Основні принципи і методи формування системи цін на лікарські засоби.
Податкова система України. Сучасні підходи до оподаткування аптек (фарм.
фірм). Фінансово-кредитна система в умовах ринкової економіки. Кредитування
аптек (фарм. фірм).
Контроль змістового модулю 2
Підсумковий модульний контроль
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