
1. Назва модуля: Маркетинг та менеджмент у фармації
2. Код модуля: МУБ_6_ВВ1.2.11_3
3. Тип модуля: вибірковий (варіативний)
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3);

аудиторні години – 44 (лекцій – 20, практичних – 24) 
6. Лектор: Гарматюк Олена Валентинівна
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати:  особливості підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі; 

методи та прийоми управління; функції управління; особливості діяльності аптечних 
установ у сучасних умовах; вплив зовнішнього та внутрішнього середовища 
організації на ефективність діяльності підприємства; особливості мотивації 
працівників аптечних установ; види конфліктів та шляхи їх подолання; суттєві 
принципи маркетингу; методи вивчення ринку; особливості фармацевтичного ринку; 
особливості реклами лікарських засобів; основи мерчандайзингу. 

уміти: використовувати знання нормативних та законодавчих актів у 
професійній діяльності; користуватися принципами етики та деонтології при 
здійсненні професійних обов’язків; використовувати знання основ психології в 
міжособистісному спілкуванні та в роботі з відвідувачами аптеки; здійснювати 
фармацевтичну допомогу на засадах соціально-етичного маркетингу. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: маркетингові комунікації 
кореквізити: медичні та фармацевтичне товарознавство 
10. Зміст модуля:
Поняття про менеджмент. Еволюція управлінської теорії. Етапи становлення 

менеджменту як соціально-економічного вчення. Процес управління. Рівні 
управління. Управління фармацевтичною службою на сучасному етапі. Організація 
фармацевтичної системи як об’єкт управління. Характеристика внутрішнього та 
зовнішнього середовища організації. Організаційно-правове забезпечення, 
особливості підприємницької діяльності у фармації. Поняття маркетингу. Принципи, 
функції маркетингу. Складові комплексу фармацевтичного маркетингу. Мета, об’єкти 
і методи маркетингових досліджень. Стан, структура та організація сучасного 
фармацевтичного ринку. Особливості споживачів лікарських засобів. Методики 
визначення потреби в лікарських засобах. Визначення структури ціни. Державне 
регулювання цін на фармацевтичні товари в Україні. 

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, екзамен (теоретичні питання, задачі,

тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська.


