Календарно-тематичний план лекцій
з дисципліни «СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»
для студентів 6 курсу (магістр фармації)
спеціальності «Фармація» денної форми навчання
№
Тема лекції
з\п
1. Теоретичні основи формування соціальної політики у забезпеченні населення
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

лікарськими засобами. Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної
галузі України.
Соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження лікарських
засобів у виробництво. Практичне використання методології ATC-DDD як методу
оцінки споживання лікарських засобів.
Медичне страхування як складова соціальної політики держави та механізм
формування ефективної системи соціально-економічних відносин у суспільстві.

Обсяг у
годинах
2
2
2

Сучасні підходи до організації систем реімбурсації вартості ЛЗ в міжнародній та
вітчизняній практиці. Аналіз зарубіжних систем реімбурсації вартості ЛЗ.
Соціальні аспекти фінансування фармацевтичної допомоги. Державні цільові
програми у фармацевтичному секторі охорони здоров’я.
Система державних закупівель лікарських засобів, виробів медичного
призначення та технічних засобів реабілітації в Україні. Соціально-економічні
підходи до забезпечення населення лікарськими засобами та виробами медичного
призначення у вигляді гуманітарної допомоги.
Державні
соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг та доходів
7
фармацевтичних працівників. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування
працівників системи охорони здоров’я.

2

Морально-етичні аспекти фармацевтичного забезпечення населення. Нооетики у
практичній діяльності фармацевтичних працівників. Основні принципи
фармацевтичної етики.
Протиріччя та невизначеності нормативно-правового регулювання
фармацевтичного сектору охорони здоров’я. Шляхи розв’язання практичних
проблем, зумовлених законодавчими протиріччями.
Сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної діяльності. Єдине
інформаційне поле у системі охорони здоров’я та фармації.
Всього

2
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Календарно-тематичний план практичних занять
з дисципліни «СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»
для студентів 6 курсу (магістр фармації)
спеціальності «Фармація» денної форми навчання
№
з/п

Тема практичних занять

Обсяг у
годинах

Змістовий модуль 1.
1.

2.

3.
4.

Теоретичні основи формування соціальної політики у забезпеченні
населення лікарськими засобами.
2Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України.
Соціальні аспекти створення, державної реєстрації та впровадження
лікарських засобів у виробництво. Практичне використання методології
4
ATC-DDD як методу оцінки споживання лікарських засобів.
Медичне страхування як складова соціальної політики держави та
механізм формування ефективної системи соціально-економічних
відносин у суспільстві.
Сучасні підходи до організації систем реімбурсації вартості ЛЗ в
міжнародній та вітчизняній практиці. Контроль змістового модулю 1.

4

5

4
5

Змістовий модуль 2.
5.
6.
7.
8.

9.

10

Соціальні аспекти фінансування фармацевтичної допомоги. Державні
цільові програми у фармацевтичному секторі охорони здоров’я.
Система державних закупівель ЛЗ, ВМП та технічних засобів
реабілітації в Україні. Соціально-економічні підходи до забезпечення
населення ЛЗ та ВМП у вигляді гуманітарної допомоги.
Державні соціальні гарантії щодо забезпечення професійних прав, пільг
та доходів фармацевтичних працівників.
Морально-етичні аспекти фармацевтичного забезпечення населення.
Нооетика у практичній діяльності фармацевтичних працівників. Основні
принципи фармацевтичної етики.
Протиріччя та невизначеності нормативно-правового регулювання
фармацевтичного сектору охорони здоров’я. Шляхи розв’язання
практичних проблем, зумовлених законодавчими протиріччями.
Контроль змістового модулю 2.
Сучасний стан інформаційного забезпечення фармацевтичної
діяльності. Єдине інформаційне поле у системі охорони здоров’я та
фармації.
Підсумковий модульний контроль.
Всього
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