
Анотація на дисципліну  
ПІДГОТОВКА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу - є  формування у студентів знань з основ проведення 
конкурентного аналізу лікарських засобів, принципів організації та проведення 
цілеспрямованого візиту до лікаря в поліклініку та стаціонар, візиту в аптеку з 
метою просування лікарського препарату; формування етичної поведінки у 
виконанні обов’язків фармацевтичного представника. 
Дисципліна базується на вивченні студентами таких дисциплін, як: етика та 
деонтологія у фармації, фармацевтичний менеджмент та маркетинг, клінічна 
фармація та фармацевтична опіка, побічна дія ліків, фармакогнозія, 
фармакотерапія з фармакокінетикою та інтегрується з ними. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність володіти навиками вербального та 
невербального ділового спілкування; етичними нормами поведінки у 
взаємовідносинах з пацієнтами, колегами та лікарями; здатність проводити 
ділові бесіди, переговори; здатність проведення інформаційної роботи серед 
фахівців охорони здоров’я. 
Програмні результати навчання: 
знати: професійні обов'язки фармацевтичного представника; вимоги 
фармацевтичної компанії до фармацевтичного представника; психологічні типи 
співрозмовників;  прийоми мотивації і самомотивації; аспекти вербального та 
невербального ділового спілкування; принципи доказової медицини, які 
необхідні в роботі фармацевтичного представника; сучасні дані про стан 
світового і вітчизняного фармацевтичного ринку; принципи підготовки та 
проведення презентації для лікарів та провізорів; особливості просування 
лікарських засобів в аптечному / поліклінічному та госпітальному секторах; 
техніку візиту в поліклініку, стаціонар і аптеку (первинні і повторні візити). 
уміти: складати резюме для працевлаштування на посаду фармацевтичного 
представника; проводити ділову бесіду з лікарем чи провізором із врахуванням 
його психотипу; шукати інформацію про докази ефективності і безпеки 
лікарських засобів; створювати презентації з ефективності та безпеки певного 
лікарського засобу та її представлення для цільової аудиторії; 
володіти: навичками з використання вербальних та невербальних методів 
ділового спілкування; навичками з визначення переваг лікарських засобів з 
метою їх успішного просування на фармацевтичному ринку; методами 
позиціонування, диференціації та брендингу при просуванні лікарських засобів; 



Зміст навчальної дисципліни: ЗАВДАННЯ, ОБОВЯЗКИ ТА УМІННЯ, 
НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ПРЕДСТАВНИКА. Фармацевтичний представник  як учасник фармацевтичного 
ринку. Мотивація в професійній діяльності фармацевтичного представника. 
Особливості спілкування фармацевтичного представника з лікарями різних 
психологічних типів. Методи ефективного ділового спілкування в роботі 
фармацевтичного представника. Важливі аспекти невербального спілкування, 
що впливають на результати ділової бесіди. Реклама в роботі фармацевтичного 
представника. Використання принципу доказовості та результатів 
фармакоекономічного аналізу при просуванні лікарських засобів на 
фармацевтичному ринку. Висвітлення переваг лікарських засобів із метою їх      
успішного просування. Мистецтво успішної презентації лікарських засобів.  
ОСНОВИ МАЙСТЕРНОСТІ ПРОДАЖУ. Візуальна підтримка візиту. Робота з 
промоційними матеріалами. Основи майстерності продажів фармацевтичного 
представника. Особливості візиту фармацевтичного представника до 
стаціонару. Особливості фармацевтичного представника в аптеці. Принципи 
роботи фармацевтичного представника на виставці.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: : 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль.  
 

 

 

 

 

 


