
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Основи менеджменту та маркетингу у 

фармації» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 4 (четвертий) 

Обсяг 

дисципліни,кредити 

ЄКТС / загальна 

кількість годин 

1,5 кредитів / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде 

вивчатися 

(предмет 

навчання) 

Особливість системи методів управління, ефективність організації 

праці на фармацевтичних підприємствах, ефективність управління, 

автоматизацію процесів виробництва та управління, основи трудового 

і господарського права, підприємництва, управління інноваційними 

процесами у фармації., а також з маркетингу: вивчення ринку 

лікарських препаратів, товарну політику фірм-виробників, державне 

регулювання контролю якості фармацевтичної продукції, цінову 

політику фармацевтичних підприємств, рух товару,рекламу 

лікарських засобів та «паблікрілейшнз», інформаційні маркетингові 

системи 

Чому це цікаво/ 

потрібно вивчати 

(мета) 

Забезпечення висококваліфікованих фахівців можливості займатися 

підприємницькою діяльністю в умовах ринку, а також здійснення 

управління підприємствами фармацевтичного профілю з різними 

формами власності і господарювання 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Знання нормативних і законодавчих актів, що регламентують 

фармацевтичну діяльність, особливості підприємницької діяльності у 

фармацевтичній сфері, структури управління фармацевтичною 

галуззю;знання основних пріоритетів формування національної 

політики щодо забезпечення лікарськими засобами населення 

України;базове знання про особливості менеджменту у 

фармацевтичній галузі;розуміння значення маркетингу в сучасних 

умовах, особливості фармацевтичного маркетингу;здатність 

використовувати знання норм та законодавчих актів у професійній 

діяльності; застосування на практиці принципів етики та деонтології, 

розуміння соціальних наслідків своєї професійної діяльності; 

здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ 

ділового спілкування, навички роботи в колективі; здатність 

використовувати в професійній діяльності теоретичні знання 

специфіки менеджменту і маркетингу у фармації; здатність 

використовувати інформаційні технології для вирішення практичних 



завдань. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

вміннями 

(компетентності) 

Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення 

та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами 

медичного призначення відповідно до вимог Належної аптечної 

практики та нормативно-правових актів у сфері державного нагляду. 

Здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання завдань, 

пов’язаних з етапами обігу лікарських засобів в умовах закладів, 

установ та підприємств (виробництв) фармацевтичної галузі 

незалежно від форм власності. Здатність розробляти, впроваджувати 

та застосовувати підходи менеджменту в професійній діяльності 

аптечних закладів відповідно до принципів Належної практики 

фармацевтичної освіти та Глобальної рамки FIP. Здатність 

використовувати основні положення маркетингу у сфері лікарського 

забезпечення населення. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Теоретичні засади фармацевтичного менеджменту. Середовище маркетингу. 

Забезпечення на фармацевтичному ринку. Сегментація та вибір цільового 

ринку. Стратегії виходу на ринок. Товарна політика. Канали розподілу. 

Маркетингові комунікації. Маркетингові комунікації. Цінова політика ліків. 

Маркетингова діяльність у фармацевтичній сфері. Організація як об’єкт 

управління. Менеджмент та успішне управління. Функції управління. 

Управління процесом-прийняття рішень. Комунікативні процеси в 

управлінні. Менеджмент і підприємництво. Управління трудовими 

ресурсами та персоналом організації. Трудові відносини в умовах ринку. 

Оцінка ефективності діяльності організації та управління. Основні 

положення маркетингу у фармації .Процес управління фармацевтичним 

маркетингом. Вивчення ринку лікарських засобів.  Товар у системі 

маркетингу. Асортиментна політика фармацевтичних і аптечних 

підприємств. Товарна та інноваційна політика фармацевтичних підприємств. 

Ціна, ціноутворення, цінова політика фармацевтичних і аптечних 

підприємств. Збутова діяльність фармацевтичних підприємств. 

Маркетингова політика комунікацій. Реклама у системі фармацевтичного 

маркетингу. Стимулювання збуту та інші засоби маркетингових 

комунікацій. Маркетингові дослідження та інформація. Маркетинговий 

контроль. Зовнішньоекономічна діяльність фармацевтичних підприємств.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Знання з основ економічної теорії, організації та економіки фармації 

отримані на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Пореквізити Знання основ менеджменту та маркетингу фармації можуть бути 

використані під час вивчення організації та економіки фармації, основ 

медичного та фармацевтичного товарознавства. 



Інформацій

незабезпече

ння 

з фонду  

Література: 

Косяченко Н.М., Гаркуша В.П., Кобрин В.В. Основи  менеджменту  і  

маркетингу  у  фармації : навчально-методичний  посібник. К.: 

Медицина, 2018. 49с. 

Громовик Б.П., Гасюк Б.П., Левицька О.Р. Менеджмент і маркетинг у 

фармації / За ред. проф. Б.П. Громовика. К.: Медицина, 2008. 615 с. 

Дмитренко Л.А. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб ./ 

Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська, Н.М. Косяченко. К.: Медицина, 2010. 

206 с. 

Закон України “Про лікарські засоби” № 123/96-ВР. 

Закон України “Про рекламу” № 270/96-ВР. 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців” № 755-ІV. Закон України “Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності” № 1775-ІІІ. 

Кодекс законів про працю. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект 

лекцій,методичні рекомендації, які пройшли процедуру 

затвердження цикловою комісією 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Кабінет Організації і економіки фармації №4, 

Навчальна аптека, яка обладнана комп’ютером, касовим апаратом, 

макетами лікарських засобів різних фармакологічних груп, сейфом, 

холодильником, наочними стендами 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

Залік 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач 

 

 

БРАГАР НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА  

Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail:lot-2@i.ua 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

 
Розробник Н.О.Брагар 


