
МЕНЕДЖМЕНТ У
ФАРМАЦІЇ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(вибірковий компонент ВК 5

ОНП «Фармація, промислова фармація» 

із циклу дисциплін загально-наукової

підготовки)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація
галузі знань: 22 Охорона здоров’я
Кваліфікація: доктор філософії у галузі 22 «Охорона
здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»



Психологічний настрій

Досить цікавою є еволюція вимог до керівників. Так, Ф.

Тейлор, один із фундаторів науки управління, найважливішими

рисами вважав розум, освіту, спеціальні і технічні знання,

фізичну спритність чи силу, такт, енергію, рішучість, чесність,

розсудливість і здоровий глузд, міцне здоров' я.

Широко відомий вислів Карла Маркса: "Окремий скрипаль

сам управляє собою, оркестр потребує диригента". Часто особу

менеджера ототожнюють із диригентом. Він не вміє так

професійно грати, як скрипаль або віолончеліст. Він не вміє

писати музику, як композитор. Проте геній музикантів та

композитора ми можемо почути тільки через роботу диригента.



ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА ВИКЛАДАЄТЬСЯ НА 

КАФЕДРІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ, 

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ ТА ФАРМАКОГНОЗІЇ
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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.



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

Форма 

навчання
Курс Семестр

Кількість годин
Вид 

контролю
Усього

год / 

кредитів 

ECTS

Лекції Практи-

чні

заняття

СПРС

Денна 2 3 90/3 10 20 60 ПМК №1

Заочна 2 3 90/3 4 10 76 ПМК №1



ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ ЛЕКЦІЇ

№ 

з/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

2

3. Керівництво та лідерство у системі управління 2

5. Управління трудовими відносинами

фармацевтичних організацій

2

Всього: 10



ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ 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



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

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).



ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ЙОГО ФОРМИ ТА
ОЦІНЮВАННЯ

9



ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ, ЙОГО ФОРМИ ТА ОЦІНЮВАННЯ

10



Лабораторія практичної фармації №5

Навчально-

методичні таблиці з 

дисципліни, первинні та 

вторинні документи 

господарської діяльності аптек

Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 5. Менеджмент у фармації



В аудиторії розташовано:

-макет частини торгового залу

аптеки з викладкою вторинних

паковань лікарських засобів;

-реєстратор електронний

контрольно-касовий МІНІ-

ФП54.01;

-апарат контрольно-касовий

електронний універсальний

портативний MG-V545;

-сканер-зчитувач штрих-кодів

DATALOGICQW2100.

Матеріально-технічне забезпечення 

ВК 5. Менеджмент у фармації



Оформлення вітрин,

стелажів, кутка споживача 

в  аптеці здійснено 

відповідно  до вимог 

законодавства



Розміщено Макет реальних складських стелажів (GDP  та наказ МОЗУ № 44 від 16.03.1993 р.

«Про Організацію

зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів

та виробів медичного призначення»). Прикріплені навчальні

стрілки із зазначеними нормативами розміщення



Для унаочнення навчання використовуються навчально-

методичні таблиці



Оформлено Макет реальних 

складських стелажів 

відповідно  до вимог 

законодавства


