
1. Назва модуля: Фармаекономіка в Україні
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.09_3
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний)
4. Семестр: 4
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 36 (лекцій – 18, практичних – 18) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття і терміни фармакоекономіки та методології 

фармакоекономічних досліджень; положення нормативних і правових документів, 
відповідно до чинного в Україні законодавства, що є підґрунтям для 
фармакоекономічних досліджень; організаційну структуру інформаційної і 
консультативної роботи в аптеці; методики щодо аналізу споживання лікарських 
засобів та планування їх запасів в аптеках; методи фармакоекономічного аналізу. 

уміти: давати оцінку фармацевтичному ринку; проводити аналіз споживання 
лікарських засобів окремих фармакологічних груп та на його грунті планувати 
потребу в них в даній аптечній установі; визначати вартість екстемпоральних ліків; 
проводити аналіз чутливості результатів фармакоекономічних досліджень; проводити 
порівняльну фармаекономічну оцінку окремих ЛП та окремих груп ЛП; аналізувати 
результати проведених фармакоекономічних досліджень та використовувати їх при 
раціональному виборі лікарського засобу для конкретного хворого;  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: інвестування 
кореквізити: маркетингові комунікації 
10. Зміст модуля:
Фармакоекономіка як наука. Причини і передумови створення, розвитку 

фармакоекономіки. Клінічні, економічні і соціальні аспекти розвитку 
фармакоекономіки. Взаємозв’язки фармакоекономіки з організацією та економікою 
фармації, з клінічною фармацією, клінічною фармакологією, економікою, 
маркетингом. Стан фармакоекономічних досліджень у світі, в Україні. Деонтологічні 
аспекти взаємовідносин провізор-лікар, провізор-хворий. Роль клінічного провізора у 
проведенні раціональної фармакотерапії, у підвищенні її ефективності і безпечності. 
Суть фармакоекономічного аналізу "витрати - корисність(утилітарність)". Розрахунок 
вартості одиниці корисності. Результат застосування методу, його переваги та сфера 
застосування. Методики «азартної гри» і «рівноцінного обміну» при розрахунку 
корисності. Поняття граничної корисності у фармакоекономіці. 

11. Рекомендована література:
1. Громовик Б. П. Менеджмент і маркетинг у фармації / Б. П. Громовик, Г. Д.

Гасюк, О. Р. Левицька.: затв. МОН України як підручник для студ. вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладів // за ред. Б. П. Громовика. – К. : Медицина, 
2008. – 750 с. 

2. Громовик Б. П. Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади/
Б. П. Громовик; рек. Центральним метод. кабінетом з вищої мед. освіти МОЗ України 
як навч. посібник для студ. вищих фармацевтичних навч. закладів і фармацевтичних 
ф-тів вищих мед. закладів IV рівнів акредитації. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 454 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (70%) – усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (30%) – залік  (теоретичні питання, задачі, тестові

завдання). 
14. Мова навчання: українська.


