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Метою вивчення дисципліни « Етичні проблеми у

фармації» є формування у майбутніх спеціалістів з
фармації системи знань з моралі, фармацевтичної
етики, біоетики та фармацевтичної деонтології.

Основними завданнями вивчення дисципліни є
засвоєння сутності основних понять моралі,
фармацевтичної етики, біоетики,набуття вмінь з
використання базових інструментів успішного
спілкування та взаємодії, вирішення моральних та
комунікативних проблем,
пов’язаних з практичною
діяльністю фармацевтич -
них працівників

МЕТА  ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
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Компетентності, які здобувач освіти 
набуде в результаті навчання

Здатність: 

 діяти соціально відповідально та  громадянсько свідомо;

 застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 прагнути до збереження навколишнього середовища;

 до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 вчитися і бути сучасно навченим; 

 засвоїти дух підприємництва, мати схильність виявляти 

ініціативу;

 знати та розуміти предметну область та професію;

 до адаптації та дій у новій ситуації; 

 використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології; 

 до вибору стратегії спілкування, 

вміння працювати в команді
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Фахові компетентності, які здобувач 
освіти набуде в результаті навчання

Здатність: 

 використовувати у професійній діяльності знання 

нормативних  актів України та положень належних 

фармацевтичних практик;

 розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи 

менеджменту у професійній діяльності аптек;

 проводити аналіз соціально-економічних процесів у 

фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного 

забезпечення населення;

 здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під 

час вибору та відпуску безрецептурного

лікарського засобу 
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ПЕРІОД НАВЧАННЯ
І курс, ІІ семестр

Обсяг  3 кредити (90 год.), з них :

 лекції - 14 год.
 семінарські заняття 28 год.

 самостійна робота – 48 год.
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Зміст дисципліни

Тема 1 Професійна етика та моральність фармацевтів

Тема 2 Основи професійних комунікацій

Тема 3 Морально-психологічний клімат в колективі.

Стимулювання роботи аптечних працівників

Тема 4 Біоетика як сучасний напрямок медицини та

фармації

Тема 5 Етичні та біоетичні принципи просування

лікарських засобів на фармацевтичний ринок

Тема 6 Етичні аспекти керівництва трудовими

колективами в аптечних/ фармацевтичних організаціях

Тема 7 Бізнес-етика на підприємствах фармацевтичного

ринку. Права та відповідальність фармацевтичного

працівника
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Доцент, канд. фармацевт. наук 
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