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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Шифр дисципліни в 

ОПП 

ВК 5 https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-

prohramy 

Викладачі к.фарм.н., Гадяк І.В. 

Електронна сторінка 

кафедри 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-

2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-

likiv-ta-farmakohnozii 

Контактний телефон 

кафедри 

+380342-585-211 

E-mail кафедри OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.uа 

Формат дисципліни Вибіркова дисципліна 

Обсяг дисципліни 3,0 кредита ЄКТС 

Мова навчання українська 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси кафедри  

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/For

ms/AllItems.aspx 

https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Обладнані навчальні кімнати кафедри, які забезпечені 

мультимедійними засобами та під’єднані до мережі Wi-Fi; 

навчально-практичний центр ІФНМУ 

Консультації для 

здобувачів 

Щотижня згідно графіка кафедри 

  

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Вибіркова 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. 

Метою 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 науково-освітній простір. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
mailto:farmacy@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx
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4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

 

Дисципліна «Менеджмент у фармації» спрямована на оволодіння здобувачами 

компетентностями, програмними результами навчання та практичними навичками 

зазначеними у Робочій програмі з дисципліни, з якою можна ознайомитись за покликанням: 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

5.1. Структура навчальної дисципліни  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

у тому числі 

лекції практич

ні 

СР 

Теоретичні основи менеджменту. Організації як 

об’єкти управління 
2   

Менеджмент як різновид господарської діяльності, 

його складові частини та види 
 4  

Історія розвитку менеджменту. Історичні етапи 

розвитку менеджменту. Передумови виникнення 

менеджменту. Класичні теорії менеджменту 

  10 

Методи та функції фармацевтичного менеджменту 2   

Сполучні процеси в управлінні Документ, як засіб 

комунікаційного процесу 
2   

Інформація і комунікація в менеджменті. Їх роль в 

управлінні. 
 4  

Керівництво та лідерство у системі управління 2   

Менеджмент та успішне управління. Складові 

успішної діяльності організації. Основні професiйнi 

вимоги до квалiфiкацiї менеджера. Керівництво, 

лідерство та влада 

 4  

Менеджмент як система управління. Успішне 

управління організацією. Критерії оцінки роботи 

апарату управління 

  10 

Характеристика основних функцій управління.  

Взаємозв'язок функцій і рівней менеджменту 
  10 

Управління трудовими відносинами фармацевтичних 

організацій 
2   

Інформація і її роль в управлінні. Характеристика та 

види комунікацій. Комунікаційний процес, його 

елементи, етапи та ефективність. 

  10 

Класифікація методів менеджменту. Сутність 

стандартів фармацевтичного управління. 
  10 

Управління конфліктами, його динаміка.  Методи 

управління стресами у професійній діяльності 
 4  

Управління трудовими ресурсами як специфічна 

функція менеджменту організації: суть, завдання та 

основні принципи 

  10 

Підсумковий контроль Модуля 1  4  

Усього годин –90 10 20 60 

Кредитів ECTS – 3,0 0,33 0,67 2,0 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
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5.2. Методи навчання 

 

  Практичні заняття спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й 

формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати 

одержані знання для вирішення практичних завдань. Практичні заняття в основному 

проводяться в на базі кафедри. Основний етап заняття полягає у практичній роботі здобувача 

в навчальній кімнаті, навчально-практичному центрі тощо. Контроль основного етапу заняття 

проводиться шляхом оцінювання виконання здобувачем практичних навичок та відповіді на 

усні запитання тощо.  

 

5.3. Система оцінювання  

 

Детальна інформація про систему оцінювання розміщена на електронній сторінці 

кафедри  за покликанням https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared% 20Documents/ Forms/ 

AllItems.aspx 

 

5.3.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 

 

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). 

 

5.3.2. 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 

задач 

20 10 

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 задач - 20 балів (по 10 балів за кожну). 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%25%2020Documents/%20Forms/%20AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%25%2020Documents/%20Forms/%20AllItems.aspx
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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). 

 

6. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу, протидії булінгу, 

корупції, дотримання академічної доброчесності, ознайомлення з освітніми програмами тощо,  

розміщені на сайті Університету за покликанням  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiia.  

 

Процедура відпрацювання та перескладання.  

Відвідування здобувачами всіх занять є обов’язковим. Пропущені заняття 

відпрацьовуються відповідно до Положення про організацію відпрацювання здобувачами 

освіти  пропущених занять у ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-

robota/aspirantura-doktorantura).  

Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі (навчальна кімната) згідно 

графіку кафедри. Відпрацювання пропущених практичних занять здійснюється за попереднім 

записом здобувачів при наявності дозволу чи документа, що засвідчує поважну причину 

пропуску заняття. 

 Здобувач, який не набрав мінімального балу з поточної успішності чи має 

невідпрацьовані пропущені заняття, до складання ПМК не допускається.  

Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні ПМК із дисципліни, не 

перескладається.  

 

Акценти на академічній доброчесності, правилах поведінки. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності (Правила 

внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ, Кодекс академічної 

доброчесності ІФНМУ, Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty )). 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 підсумкового модульного 

контролю заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування, дистанційного навчання. 

Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 

 

 

7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 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. Фармацевтичний менеджмент. Практикум / уклад. Л.М. Унгурян, І.Б. Пєткова та ін.; 

ОНМедУ, Одеса, 2019. 100 с.   

4. 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. 
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