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Обсяг 

навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 150 годин, 5 

кредитів.  

Семестр: 10. 

5 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра організації та економіки фармації 

Одеса, вул. Малиновського, 37 

Викладач(-і) 
Д.фарм.н., проф. Ліана УНГУРЯН 

старший викладач  Ірина ЯЩУК 

Контактна 

інформація 

E-mail: irina.yashchuk@onmedu.edu.ua 

liana.unguryan@onmedu.edu.ua 
 

Консультації: з 14.30 до 16.00 щовівторка, з 09.00 до 13.00 

щосуботи 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом ивчення є – закономірності, принципи формування, 

функціонування та розвитку системи управління фармацевтичною 

організацією, а також маркетингова філософія та методи господарювання в 

умовах конкуренції. 

Пререквізити: ґрунтується на отриманих під час навчання загальних 

знань з таких навчальних дисциплін як «Українська мова (за професійним 

спрямуванням), «Фармацевтичне право та законодавство», «Фармацевтичний 

менеджмент та маркетинг», «Технологія ліків», «Етика та деонтологія у 

фармації», «Інформаційні технології у фармації», «Організація та економіка 

фармації». 
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Постреквізити: закладає основи вивчення здобувачами таких дисциплін 

як «Фармацевтична логістика», «Міжнародний маркетинг». 

Метою є: формування в здобувачів вищої фармацевтичної освіти 

комплексу фахових компетентностей щодо створення цілісної системи 

успішного управління фармацевтичною організацією, у т.ч. необхідних для 

провадження ефективної маркетингової діяльності. 

Завдання: 

1. Формування у здобувачів вищої фармацевтичної освіти 

професійних знань, умінь та уявлень щодо створення цілісної, ефективної та 

гнучкої системи управління фармацевтичною організацією в умовах постійно 

змінюваного ринкового середовища;  

2. Ознайомлення із застосуванням на практиці механізмів 

управлінського впливу на колектив працівників в умовах ринкових відносин, 

вивчення комунікаційних процесів;  

3. Вивчення стратегії та тактики управлінської діяльності та 

прийняття рішень; 

4. Оволодіння методиками дослідження фармацевтичного ринку та 

аналізу ринкових можливостей фармацевтичного підприємства;  

5. Дослідження продуктової, цінової, збутової та комунікаційної 

політик фармацевтичних підприємств.  

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання. Дисципліна буде викладатися у формі практичних 

занять (60 год.),  організації самостійної роботи студентів  (90 год.).  

Консультації – індивідуальні.  

При проведенні практичних занять використовуються методи навчання: 

словесні, наочні, практичні; пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, 

проблемне викладання, частково-пошуковий, дослідницький; самостійної 

роботи здобувачів з осмислення й засвоєння нового матеріалу роботи із 

застосування знань на практиці та вироблення вмінь і навичок, методи 

організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й 

мотивація навчання, контролю, самоконтролю. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема №1. Ознайомлення з аптечним закладом як організацією. 

Тема №2. Аналіз функцій і методів менеджменту та стилю керівництва в 

управлінні аптечним закладом. 

Тема №3. Аналіз комунікаційних процесів аптечного закладу. 

Тема №4. Організація роботи з кадрами. 

Тема №5. Вивчення діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку. 
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Тема №6. Дослідження продуктової політики аптечного закладу. 

Тема №7. Цінова політика аптечного закладу. 

Тема № 8. Вивчення збутової політики аптечного закладу.   

Тема №9. Комунікаційна політика аптечного закладу. 

Тема №10. Характеристика зовнішніх переваг аптеки. 
 

Перелік рекомендованої літератури: 

Основна: 

1. Основи менеджменту і маркетингу у фармації: Навч.-метод. посіб. для 

вищих мед. (фарм.) закладів / уклад. Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша та ін.  

— К., 2018. — 49 с.  

2. Менеджмент і маркетинг у фармації. Навчально - метод. посіб. / уклад. О.Г. 

Чирва, О.В. Гарматюк; МОН України, УДПУ . – Умань: Візаві, 2018. – 217 

с.  

3. Практикум з маркетингу. Навч. посіб. / уклад А.Я. Агеєв - 2018.-с.496  

4. Ціноутворення: збірник тестових та розрахункових завдань  навчальний 

посібник Рекомендовано МОН України / уклад. Є.Я.Агєєв, Т.В. Шахматова 

-2018.- с.288  

5. Менеджмент у фармації. Модуль 1. Навчально-метод. посіб. / В.О. 

Демченко, Н.О. Ткаченко, Н.М. Червоненко, Т.П. Зарічна ; за ред.. Є Г. 

Книша. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. – 194 с.  

6. Pharmaceutical Law and Legislation : the text book for applicants for higher 

education / А.А. Kotvitskaya, I.V. Kubarieva, A.V. Volkovaetal. Kharkiv : NUPh 

: GoldenPages, 2019.204 p.  

Додаткова література: 

7. Фармацевтичний менеджмент. Практикум / уклад. Л.М. Унгурян, І.Б. 

Пєткова та ін.; ОНМедУ- Одеса, 2019, 100с.  

8. Фармацевтичний маркетинг. Практикум / уклад. Л.М. Унгурян, І.Б. Пєткова 

та ін.; ОНМедУ- Одеса, 2019, 120с.    

9. Ціноутворення: теорія та практикум. Навчальний посіб. / Є.Я. Агєєв, 

Т.В.Шахматова -2018. 376 с.  

10. Інтернет-маркетинг.  Навчальний  посібник  рекомендовано 

 МОН України.  /  уклад. І.Л. Литовченко -2017.- 184 с.  

11. Інтернет у маркетингу. Підручник затверджений МОН України/уклад. І.В. 

Бойчук -2010.- 220с.  

12. Конфліктологія та теорія переговорів Навчальний посібник рекомендовано 

МОН України / Яхно Т.П.-2018. 168 с.  

 

Електронні ресурси: 

1. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/ 

2. https://info.odmu.edu.ua/ 

3. Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
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http://zakon.rada.gov.ua/laws  

4. Департамент оцінки медичних технологій 

https://www.dec.gov.ua/ua/department-omt/ 

5. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск дванадцятий. / 

МОЗ України, 2020. − /Інтернет ресурс - http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ 

6. Державний реєстр лікарських засобів України. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument. 

7. Щотижневник «Аптека» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.apteka.ua/. 

8.  Пошукова база ліків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://tabletki.ua/uk/. 

9.  Пошукова база ліків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://likicontrol.com.ua/. 

10. Пошукова база Medscape [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

Medscapehttps://www.medscape.com/pharmacists. 

11. Регуляторна база НТА України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.hta.ua 

12. FDA [Е-resource]. - Access:https://www.fda.gov 

13. WHO [Е-resource]. - Access:https://www.who.int 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: усне та письмове опитування 

(експрес-контроль) на практичних заняттях та інтерактивних лекціях, виступів 

студентів під час обговорення питань, оцінювання ступеня відпрацювання 

практичних навичок, тестування(бланкове або комп’ютерне). 

Критерії оцінювання поточної успішності здобувачів відображені у 

робочій програмі освітньої компоненти «Виробнича практика з 

фармацевтичного менеджменту та маркетингу» із зазначенням чіткої 

процедури оцінювання знань студентів на навчальному занятті. Оцінювання 

поточної  успішності вивчення тем освітньої компоненти виконується за 

традиційною 4-х бальною шкалою. 

Форми і методи підсумкового контролю:усний диференційний залік, 

тестування. 

 

Студент допускається до диференційного заліку за умови виконання 

вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

отримав не  менше 3,00 балів. Студенту, який не виконав програми виробничої 

практики без поважних причин, може бути надано право повторний захист. 

Студенти, які не виконали програми виробничої практики і отримали 

https://www.dec.gov.ua/ua/department-omt/
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument
https://www.apteka.ua/
https://tabletki.ua/uk/
http://likicontrol.com.ua/
https://www.medscape.com/pharmacists
https://www.hta.ua/
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незадовільну оцінку, при захисті звіту вважаються такими, що не виконали 

навчального плану та навчальної програми і відраховуються з Університету.     

Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не передбачено. 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота здобувача, яка передбачена в програмі, 

контролюється і оцінюється при поточному контролі. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання відповідає загальним 

правилам в ОНМедУ. Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються 

за розкладом черговому викладачу. Пропуски з поважних причин 

відпрацьовуються за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

самостійне виконання навчальних завдань. Неприйнятними у навчальній 

діяльності для учасників освітнього процесу є використання під час 

контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до  академічної відповідальності: зниження результатів оцінювання; 

повторне проходження оцінювання.  

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат. 

Обладнання: зошит, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, але 

якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати у 

загальному порядку. 

 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 
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спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

