
Анотація на дисципліну  
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМ БІЗНЕСОМ 

(курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  формування сучасного управлінського мислення та системи 
спеціальних знань з технології та управління фармацевтичним бізнесом; 
вивчення закономірностей розвитку фармацевтичного бізнесу й основних 
правил управління цією діяльністю, оволодіння категоріальним апаратом у 
сфері управління фармацевтичним бізнесом; встановлення зв’язків між 
бізнесом як діяльністю з метою отримання доходу і управлінням як засобом 
досягнення цієї мети; ознайомлення  із структурою системи управління. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність будувати систему ефективного управління 
фармацевтичним бізнесом, розв’язувати суперечності та конфлікти між цілями, 
засобами, підрозділами, працівниками; управляти фармацевтичним бізнесом у 
кризових ситуаціях. 
Програмні результати навчання: 
знати: загальні принципи управління фармацевтичним закладом; маркетингову 
службу фармацевтичного закладу; види і форми фармацевтичного бізнесу; 
бухгалтерську звітність — як основне джерело інформаційного забезпечення 
господарської діяльності аптек; економічні методи управління в 
фармацевтичній практиці; товарну політику закладів охорони здоров’я; 
механізм функціонування бізнесу; організаційно-правові форми 
підприємницької діяльності у фармацевтичному бізнесі; принципи сучасного 
фармацевтичного бізнесу; модель успішного менеджменту; взаємозв’язок 
економічної та гуманітарної цілей фармацевтичної організації; 
уміти: планувати діяльність фармацевтичного закладу; впроваджувати функції 
контролю в економічному механізмі менеджменту фармацевтичних закладів; 
здійснювати організаційно-правове забезпечення діяльності з виробництва, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; формувати основні 
ринкові цілі; проводити маркетингові дослідження; просувати фармацевтичні 
послуги на ринку; вести переговори; 
володіти: навичками організації зовнішньоекономічної та міжнародної 
діяльності бізнесу в охороні здоров’я; аналізу зовнішнього та внутрішнього 
бізнес-середовища; визначення потенційних партнерів у сегментах 



фармацевтичного ринку; проведення ділових переговорів; розробки основних 
цілей виробництва фармацевтичних послуг.  
Зміст навчальної дисципліни: 
Економічні основи бізнесу. Економічна природа бізнесу. Теоретичні основи 
бізнес-менеджменту. Процес управління бізнесом: системний підхід. Місце 
стратегічного управління в організації бізнесу. Маркетинговий підхід у 
фармацевтичному бізнесі. Виробнича функція бізнесу. Роль управління 
кадрами в системі фармацевтичного бізнесу. Фінансовий менеджмент у 
фармацевтичному бізнесі. Управління інноваційними процесами у 
фармацевтичному бізнесі. Система забезпечення функціонування 
фармацевтичного бізнесу. Інформаційне забезпечення фармацевтичного 
бізнесу. Інвестування та фармацевтичний бізнес. Управління фармацевтичним 
бізнесом у кризових ситуаціях. Державне регулювання розвитку 
фармацевтичного бізнесу. 
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. 
 


