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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Назва дисципліни Менеджмент у фармації 

Викладачі к.фарм.н., асистент Гадяк І.В. 

Контактний телефон 

кафедри 

58-52-11 

E-mail кафедри agrycyk@ifnmu.edu.ua 

OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua 

Формат дисципліни лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси відповідної 

сторінки кафедри 

фармацевтичного 

управління, технології 

ліків та фармакогнозії на 

офіційному сайті ІФНМУ 

(Календарно-тематичні 

плани, методичні вказівки 

до практичних занять, 

методичні вказівки до 

СПРС, матеріали до 

підсумкового контролю, 

база тестових завдань 

тощо) 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=KRiZ1S 

https://ifnmu.sharepoint.com/:f:/g/KFUTLF/EnL5

VI6wuNlErkOsPwEOkdEBTFClbt6Jc1gXXtEtM1

OUSA?e=X5GbZU 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами, комп’ютерний 

клас з програмним забезпеченням; навчально-

практичний центр 

Консультації Щотижня згідно графіка кафедри 

mailto:agrycyk@ifnmu.edu.ua
mailto:OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.ua
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вибіркоа дисципліна «Менеджмент у фармації» дозволить здобувачам 

набути здатності розробляти, впроваджувати і застосовувати підходи 

менеджменту у професійній діяльності; організовувати і здійснювати загальне 

управління на основі результатів маркетингових досліджень. 

Вибіркова дисципліна «Менеджмент у фармації» уможливлює 

формування у здобувачів вищої фармацевтичної освіти сучасне управлінське 

мислення. 
3. МЕТА ТА ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вибіркової дисципліни «Менеджмент у фармації» є набуття 

здобувачами здібностей системного мислення та інтегрованих практичних 

навиків управління.  

Цілі вивчення вибіркової дисципліни «Менеджмент у фармації» є 

вивчення теоретичних понять, категорій, алгоритмів і тенденцій сучасного 

управління, оволодіння методами та інструментами прийняття управлінських 

рішень. Здобуття знань, навичок та вмінь, достатніх для формування 

системного наукового і культурного світогляду, професійної етики та 

доброчесності; набуття універсальних навичок дослідника і мовних 

компетентностей, виконання оригінального наукового дослідження; та 

впровадження наукових досягнень у національний та міжнародний 

науковоосвітній простір. 

 
4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ 

НАВИЧКИ 

Інтегральна компетентність 

ІК Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та 

здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в 

галузі фармації. 
Загальні компетентності 

ЗК2 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівня.  

ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4 Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, 

академічної доброчесності та авторського права.  

ЗК5 Здатність до спілкування і роботи у професійному середовищі та з 

представниками інших професій у національному та міжнародному контексті.  

ЗК7 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність генерувати 

нові ідеї.  

ЗК8 Вміння планувати та управляти часом.  

ЗК10 Уміння працювати в команді. 
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Спеціальні (фахові) компетентності 

СК2 Виявляти потребу в додаткових знаннях за напрямком наукових 

досліджень, формулювати дослідницькі питання, генерувати наукові гіпотези у 

сфері фармації.  

СК3 Здатність розробляти та управляти науковими проектами у сфері фармації.  

СК4 Здатність обирати методи та критерії оцінки досліджуваних феноменів та 

процесів в галузі фармації відповідно до мети та завдань наукового проекту.  

СК5 Отримання нових знань (наукових даних) та їх впровадження в науку, 

освіту та інші сектори суспільства. 

СК8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

СК10 Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій 

фармацевтичній освіті, розуміння розуміння професійної діяльності. 

СК11 Здатність керувати науково-педагогічним (науковим) колективом. 
 

Програмні результати навчання 

Навчальна вибіркова дисципліна «Менеджмент у фармації» скерована на 

досягнення здобувачами наступних результатів навчання та практичних 

навичок: 

ПРН 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції 

з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування. 

ПРН 3. Інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й 

складні явища та проблеми з науковою точністю критично, самостійно і творчо.  

ПРН 4. Виявляти невирішені проблеми у предметній області фармації та 

визначати шляхи їх вирішення. 

ПРН 5. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження 

ПРН 8. Виконувати та вдосконалювати сучасні методики дослідження за 

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності.  

ПРН 10. Використовувати результати наукових досліджень у фармацевтичній 

практиці, освітньому процесі та суспільстві.   

ПРН 12. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій 

формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до 

національних та міжнародних стандартів 

ПРН 13. Управляти роботою колективу студентів, колег, міждисциплінарної 

команди.  

ПРН 17. Демонструвати академічну доброчесність та діяти відповідально щодо 

достовірності отриманих наукових результатів. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни 

Форма 

навчання 
Курс Семестр 

Кількість годин Вид 

контролю Усього 

год / 

кредитів 

ECTS 

Лекції Практи-

чні 

заняття 

СР 

Денна 2 3 90/3 10 20 60 ПМК  

Дисципліна структурована на один модуль. 

 

5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Тематичний план лекції  

№ 

п/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1. Теоретичні основи менеджменту. Організації як об’єкти 

управління 

2 

2. Методи та функції фармацевтичного менеджменту 2 

3. Сполучні процеси в управлінні Документ, як засіб 

комунікаційного процесу 

 

3. Керівництво та лідерство у системі управління 2 

5. Управління трудовими відносинами фармацевтичних 

організацій 

2 

Всього: 10 

 

5.2.2. Тематичний план практичних занять  

№ 

з/п 
Тема 

К-сть 

годин 

1 
Теоретичні основи менеджменту. Менеджмент як різновид 

господарської діяльності, його складові частини та види 
4 

2 

Менеджмент та успішне управління. Складові успішної 

діяльності організації. Основні професiйнi вимоги до 

квалiфiкацiї менеджера. Керівництво, лідерство та влада 

4 

3 Інформація і комунікація в менеджменті. Їх роль в управлінні. 4 

4 Управління конфліктами, його динаміка.  Методи управління 

стресами у професійній діяльності 

4 

5 Підсумковий модульний контроль “Менеджмент у 

фармації” 

4 

Всього:  20 
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5.2.2. Тематичний план самостійної роботи 

№ 

 з/п 

Тема К-ть 

 годин 

Модуль 1 

1. 

Історія розвитку менеджменту. Історичні етапи розвитку 

менеджменту. Передумови виникнення менеджменту. 

Класичні теорії менеджменту 

10 

2. 
Менеджмент як система управління. Успішне управління 

організацією. Критерії оцінки роботи апарату управління 
10 

3. 
Характеристика основних функцій управління.  Взаємозв'язок 

функцій і рівней менеджменту 

10 

4. 

Інформація і її роль в управлінні. Характеристика та види 

комунікацій. Комунікаційний процес, його елементи, етапи та 

ефективність. 

10 

5. 
Класифікація методів менеджменту. Сутність стандартів 

фармацевтичного управління. 

10 

6. 
Управління трудовими ресурсами як специфічна функція 

менеджменту організації: суть, завдання та основні принципи 

10 

Всього: 60 

 

5.3. Методи навчання 

Згідно з навчальним планом заняття забезпечуються такими видами і 

формами навчання, як: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота. 

Теми лекційного курсу розкривають проблемні питання фармацевтичного 

менеджменту, а також враховують нові накази МОЗ, постанови державних 

органів, документи ВООЗ, вимоги стандартів України, ЄС. Всі лекції з 

менеджменту у фармації повинні бути забезпечені мультимедійними 

презентаційними матеріалами.  

Практичні заняття передбачають розв’язання завдань та ситуаційних 

задач, моделювання: ділові ігри, метод співбесіди; немоделювання: тренінги, 

обмін знаннями, обговорення дослідницьких груп, метод проєктів, кейс-метод 

тощо. 

Під час виконання самостійної роботи здобувачі використовують 

систему навчально-методичних засобів, передбачених програмою з 

менеджменту у фармації, а саме: 

• підручники; 

• навчальні та методичні посібники; 

• методичні рекомендації; 

• конспекти лекцій; 



 

Сторінка 9 з 15 

Силабус вибіркової дисципліни «Менеджмент у фармації» 

підготовки здобувачів доктора філософії за спеціальностю 226 фармація, промислова фармація 

Редакція 2021 

 

• відповідну наукову і періодичну літературу; 

• пошукова мережа Інтернет. 

 Дистанційні технології – використання хмарного додатку Teams 

ліцензійного пакету Microsoft Office чи застосування програми для 

адміністрування опитування Google Forms яка входить в офісний набір 

Google Drive. 

 

5.4. Система оцінювання 

1. Поточний контроль (перевірка та прийом протоколів з виконання 

практичної роботи, усне, письмове опитування, оцінка набутих здобувачами 

практичних навичок). 

2. Модульний контроль (тестове та усне опитування, ситуаційні чи 

розрахункові задачі). 
 

Поточний контроль засвоєння теми проводиться на практичних 

заняттях відповідно до конкретних цілей. Поточний контроль передбачає 

написання тестових завдань, письмових та усних опитувань тощо. 

Модульний контроль передбачає написання здобувачем тестових 

завдань та усних опитувань. 

Самостійна робота контролюється під час кожного практичного заняття 

або підсумкового модульного контролю. 

Успішність кожного здобувача оцінюється за 200-бальною рейтинговою 

шкалою. Максимальна кількість балів, що виставляється здобувачу за модуль 

– 200 балів, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за 

результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів. 

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS, підсумковий контроль засвоєння 

модулю здійснюється додатково за графіком, затвердженим у навчальному 

закладі. 
 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 

МОДУЛЬ 1. Менеджмент у фармації. 

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у 

відповідності з конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної 

діяльності тем практичних занять і самостійної роботи. 

 За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати 120 балів. 

Одержані бали додаються до суми балів, набраних здобувачем за поточну 

навчальну діяльність. 

 Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (4 заняття 

по 30 балів = 120). 

 Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного 

контролю модулю 1 – 60 (4 заняття по 15 балів = 60). 
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Критерії оцінювання знань модуля 1 

Шкала 

оцінювання 
Критерії оцінювання 

30 

Виставляється за безпомилкове, чітке виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за повну ґрунтовну відповідь на теоретичні 

контрольні та додаткові запитання. 

25 

Виставляється за несуттєві неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за неповну відповідь на контрольні запитання. 

20 

Виставляється за певні неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач  

діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні 

запитання. 

15 

Виставляється за суттєві неточності виконання практичних та 

тестових завдань, необхідних для здійснення певних задач 

діяльності, а також за неповну і неточну відповідь на контрольні 

запитання. 

10 

Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з 

предмету, але не може сформулювати власної думки при виконанні 

типових задач діяльності. 

5 
Виставляється за орієнтування в поняттях та визначеннях з 

предмету. 

0 Виставляється за відсутність вхідних та вихідних знань. 

 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання  

Модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення практичних 

занять. До модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі 

види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні набрали 

кількість балів, не меншу за мінімальну. Форма проведення модульного 

контролю стандартизована і включає контроль практичної підготовки і 

тестовий контроль. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час 

складання модульного контролю складає 80 балів. 

Засоби контролю за Модулем 1 Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Тестовий контроль 40 30 

Усне опитування 20 10 

Вирішення індивідуальних 

ситуаційних чи розрахункових задач 

20 10 
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Разом 80 50 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав 

не менше 50 балів. 
 

За теоретичну підготовку здобувач може максимально отримати 60 балів, 

яка включає: 

- усне опитування – 20 балів (по 10 балів за кожне питання); 

- тестовий контроль – 40 балів (кожний тест – 1 бал).  

         За практичну підготовку здобувач може максимально отримати 20 балів, 

яка включає:  

- вирішення ситуаційних чи розрахункових задач - 20 балів (по 10 балів за 

кожну). 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо 

здобувач набрав не менше 50 балів: за усну відповідь отримав не менше 10 

балів, вирішив не менше 1 ситуаційної чи розрахункової задачі (10 балів), а за 

тестування набрав не менше 30 балів (не менше 75 % правильних відповідей за 

тестовий контроль). 

Усне опитування: максимальну кількість балів – 20 здобувач отримує 

за відповідь на 2 теоретичних питання за умови виявлення системних, міцних 

знань в обсязі та в межах вимог навчальної програми, а саме: 
“9-10” балів Здобувач дає повну ґрунтовну відповідь на теоретичні та додаткові 

запитання 

“7-8” балів Здобувач дає правильну відповідь на теоретичні та додаткові запитання. 

Проте відповідь недостатньо осмислена 

“5-6” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, з 

помилками та неточностями дає визначення основним поняттям та 

визначенням теми 

“3-4” балів Здобувач з важкістю відтворює основний навчальний матеріал, не може 

дати визначення основним поняттям теми 

“1-2” балів Здобувач не відтворює значну частину навчального матеріалу, має нечіткі 

уявлення про об’єкт вивчення 

“0” балів У здобувача відсутні знання  

 

За виконання тестових завдань: максимальну кількість балів – 40 

здобувач отримує за правильну відповідь на 40 тестових завдань, а саме: 

Тестовий контроль Кількість балів 

До 75% правильних відповідей 0 

75-100% правильних відповідей 30-40 
 

За правильне вирішення розрахункових чи ситуаційних задач здобувач 

отримує максимальну кількість балів – 20 (дві задачі по 10 балів), а саме: 
 

“10 - 9” балів 
Здобувач самостійно розв'язує комбіновані типові задачі стандартним або 

оригінальним способом, дає повне теоретичне обгрунтування 

ситуаційним задачам 

 Здобувач самостійно розв'язує типові задачі, дає теоретичне 
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“8 - 7” балів обгрунтування ситуаційним задачам. Проте відповідь недостатньо 

осмислена. 

 

“6 - 5” балів 

Здобувач з важкістю розв'язує типові прості задачі, виявляє здатність 

обґрунтувати деякі ситуації з допомогою викладача 

 

“4 - 3” бали 

Здобувач розв'язує типові прості задачі з допомогою викладача лише на 

відтворення основних формул; здійснює найпростіші математичні дії. Не 

здатен обгрунтовувати певні ситуації, має фрагментарні уявлення з теми 

 

“2 -1” бали 

Здобувач не розв'язує типових простих задач, має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення. 

“0” балів Здобувач не вирішує розрахункових чи ситуаційних задач. 

 
6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу 

Статут ІФНМУ 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Statut_IFNMU_20 

19.pdf 

Правила внутрішнього трудового розпорядку 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Prav_vnut_trud_roz 

por_IFNMU.pdf 

Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) студентів 

Івано-Франківського національного медичного університету 

https://www.ifnmu.edu.ua/images/zagalna_informacia/norm_dok/Polozhennia_pro_r 

ozhliad_zvernen_studentiv.pdf 

Викладання дисципліни «Менеджмент у фармації» здійснюється 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Івано-

Франківському національному медичному університеті». 

Дисципліна включає лекції, практичні заняття та самостійну роботу. 

Лекційний матеріал дозволяє на практичному занятті розглядати здобувачами 

окремі теоретичні питання та формує вміння та навички їх практичного 

застосування. Для проведення практичних занять колективом кафедри створено 

методичні розробки для викладачів і методичні вказівки для здобувачів з 

підготовки і роботи на практичному занятті, що містять алгоритми виконання 

завдань. Самостійна робота здобувача – основний спосіб оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Для 

її успішного виконання кафедрою створено методичні вказівки для здобувачів з 

підготовки СР, що містять алгоритми виконання завдань для практичного 

заняття. 

Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачеві з 

дисципліни «Менеджмент у фармації», становить 200 балів, яка є сумою балів 

за роботу на практичних заняттях та індивідуальну самостійну роботу (max 

200). Допуск до модуля №1 передбачає отримання мінімального підсумкового 

балу (min 60). 

Відвідування занять є обов’язковим. Пропущені через хворобу заняття 

мають бути відпрацьовані здобувачем упродовж 1 місяця в індивідуальному 

порядку з наданням довідки про хворобу. Пропущені заняття з неповажних 
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причин повинні бути відпрацьовані впродовж 2 тижнів із наданням довідки 

дозволу відділу аспірантури та докторантури на відпрацювання. Пропущені 

заняття з поважних причин (участь у конференції, олімпіаді, змаганні тощо) 

слід відпрацювати впродовж 2 тижнів з наданням письмового дозволу відділу 

аспірантури та докторантури. Відпрацювання відбуваються на кафедрі згідно 

графіка кафедри у ведучого викладача шляхом усного опитування та перевірки 

письмових завдань із пропущеної теми. Здобувачам надається можливість 

перескладання незадовільних поточних оцінок упродовж двотижневого терміну 

після отримання поточної незадовільної оцінки, але не пізніше дня проведення 

підсумкового контролю під час консультацій та відпрацювання практичних 

занять. Здобувач, який не набрав мінімального балу чи має невідпрацьовані 

пропуски практичних занять, до здачі підсумкового контролю – не 

допускається. Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні 

підсумкового модульного контролю - з дисципліни як правило, не 

перескладається. А ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» 

«FX» «F» проводиться науковим відділом. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної 

доброчесності. Недопустимими є запізнення на заняття та пропуски без 

поважних причин; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час опитування чи виконання письмових завдань 

(якщо це не передбачено умовами завдання), плагіат. Списування під час 

тестування, та ПМК заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування. Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 
 

7.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

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

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

4. Міжнародний маркетинг у фармації. Текст лекції / уклад. Унгурян Л.М. 

Пєткова І.Б. та ін.; ОНМедУ, Одеса, 2020. 120 с.  

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. 
 

7.2. Додаткова 

1. Менеджмент та маркетинг у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 

закл. / за ред. В.В. Малого. Х.: НФаУ; Оригінал, 2015. 396 с. 
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2. Менеджмент та маркетинг у фармації: ч. Ι. Менеджмент у фармації: підруч. 

для студ. вищ. навч. закладів / З.М. Мнушко, Н.М. Діхтярьова; за ред. З.М. 

Мнушко. Х.: Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009.  448 с. 

3. Менеджмент у фармації: підручник / О.Є. Кузьмін, Б.П. Громовик, Г.Д. 

Гасюк, О.Р. Левицька, О.Г. Мельник. Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. 431с. 

4. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради В. П. Черних.  2-ге вид. 

перероб. і допов. К.: Моріон, 2016. 1632 с. 
5. Управління фармацією: підруч. для студ. вищ. навч. закладів / В.М. 

Толочко, І.В. Міщенко, Д.Л. Великий та ін.; за ред. В.М. Толочка. Х.: Вид-

во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. 388 с.  

6. Афанасьєв М.В., Шемаєва Л.Г., Шерлока В.С. Основи менеджменту: 

Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / за 

ред. проф. М.В. Афанасьєва. Х.: «ІНЖЕК», 2003. 484 с.  

7.  Документування у менеджменті: підруч. / О.Г. Крічок, В.І. Корбутяк, В.К. 

Процюк та ін. Київ: центр навч. літератури, 2003. 216 с.  

8.  Куценко В.М. Маркетинговый менеджмент: навч. посібник. К.: МАУП, 

2003. 184 с.  

9. Акимов Д.И. Социальнный маркетинг. Киев: Наук. думка, 2008. 144 с. 

 

Нормативні документи: 

1. Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах, організаціях: наказ Міністерства Юстиції України від 18.06.2015 

р. № 1000/5. 

2. Про електронні документи та електронний документообіг: закон України 

від 22.05.2003р. № 851- IV. 

3. Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, лікарських, 

провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною 

освітою у закладах охорони здоров’я: Наказ МОЗ України від 28.10.2002 р. 

№ 385. 

4. Порядок зберігання електронних документів в архівних установах: наказ 

Державного комітету архівів України від 25.04.2005 р. № 49. 

5. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок 

працівників: наказ Мінпраці України, Мін’юст України, Мінсоцзахист від 

29.07.1993 р. № 58. 

6. Про захист прав споживачів: закон України від від 12.05.1991 р. № 1023-XII. 

7. Про оплату праці: закон України від 04.03.1995 р. № 108/95 – ВР. 

8. Конституція України: закон від 28.06.1996 р. № 254к/96 – ВР. 

 
7.3. Інформаційні ресурси 

1. http: // tests. ifnmu. edu. ua /tests/ 

2. testkrok. org. ua.  

3. Сайт МОЗ України – http://www.moz.gov.ua 

http://www.moz.gov.ua/
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4. Сайт Всесвітньої організації охорони здоров’я – http://www.who.int/en/ 

5. Сайт Державної наукової медичної бібліотеки України – 

http://www.library.gov.ua/ 

6. Законодавство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws  

7. Нормативно-директивні документи МОЗ України [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: /http:// mozdocs.kiev.ua  

8. Дослідження та аналіз фармацевтичного ринку України. http://morion.ua  

9. Міністерство охорони здоров’я України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// www.moz.gov.ua  

10. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск дванадцятий. / МОЗ 

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

11. Державний реєстр лікарських засобів України. [Електронний ресурс]. – 

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

12. Compendium online. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://compendium.com.ua/bad/. 29. 

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

https://tabletki.ua/uk/.  

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

Medscape https://www.medscape.com/pharmacists.  

15.  Регуляторна база НТА України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.hta.ua 

16.  www.pharma-center.kiev.ua (Електронний довідник лікарських засобів 

Державного фармакологічного центру МОЗ України)  

17.  www. drugmed.dov.ua. (Інформаційний реєстр лікарських засобів Державної 

служби лікарських засобів і виробів медичного призначення України  

18.  Законодавство України - http://zakon.rada.gov.ua/  

19.  Кодекс законів про працю України – https://zakon.rada.govua/ laws/show/322-

08#Text 
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