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Передмова

На сьогодні вища освіта України, зокрема фармацевтична,
активно інтегрується у Болонський процес, який забезпечує посилення гар�
монізації національних освітніх систем та їх поступову цілеспрямовану кон�
вергенцію. При цьому передбачається створення єдиних освітніх і науково�
дослідних просторів, розширення мобільності їх суб’єктів (студентів, ви�
кладачів і науковців), орієнтація реалізованих освітніх програм на
працевлаштування випускників у межах єдиної Європи.

Освітня діяльність відповідно до вимог Болонського процесу — це не
тільки і не стільки кредитно�модульна система, рівні та рейтинги, а насам�
перед нові принципи організації навчального процесу. При цьому пріоритет
надається самостійному опрацюванню студентами навчального матеріалу, ви�
конанню на його підставі індивідуальних завдань.

Для забезпечення комплексного практичного закріплення студентами
теоретичних засад тієї чи іншої дисципліни важливе значення має сучасне
навчально�методичне забезпечення підручниками, посібниками, навчальни�
ми матеріалами для вивчення програмного матеріалу.

Власне системний виклад фундаментальних принципів фармацевтично�
го менеджменту та маркетингу і пропонує дане навчальне видання.

Особливістю побудови підручника є те, що навчальна дисципліна розби�
та на чотири модулі — “Менеджмент у фармації”, “Маркетинг у фармації”,
“Міжнародний маркетинг у фармації” і “Методичне забезпечення виробни�
чої практики з “Менеджменту та маркетингу у фармації”.

Процес менеджменту розглядається як послідовність трьох змістових
модулів, кожен з яких містить по три теми: менеджмент і фармацевтична
організація, функції та методи управління, кадровий менеджмент. У свою
чергу, фармацевтичний менеджмент теж поділений на три послідовні змістові
модулі: функціональне забезпечення маркетингової діяльності  (містить дві
теми), комплексне дослідження фармацевтичного ринку (теж дві теми),
функції фармацевтичного маркетингу (чотири теми). Міжнародний марке�
тинг у фармації представлений у підручнику трьома темами.

Для кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної навчальної теми пода�
но перелік контрольних питань, умови завдань для практичного виконання
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і приклади їх вирішення, а також тести для самостійної підготовки. З метою
перевірки рівня засвоєння знань у кінці кожного змістового модуля наво�
диться підсумковий тестовий контроль.

Зміст перших трьох модулів послідовно (тема за темою) відображає про�
цес фармацевтичного менеджменту і маркетингу. Це формує у студентів чітке
бачення всіх управлінських проблем у фармацевтичній організації, а також
створює умови для розуміння способів здійснення необхідних змін, удоско�
налення та трансформації.

Четвертий модуль підручника висвітлює методичне забезпечення вироб�
ничої практики з менеджменту і маркетингу у фармації та методику вико�
нання курсової роботи.

Завершують навчальне видання відповіді на тести для самостійної підго�
товки та підсумкового тестового контролю, а також іменний покажчик і гло�
сарій.

Зміст навчального видання відповідає типовій програмі навчальної дис�
ципліни “Менеджмент і маркетинг у фармації” для студентів напрямку підго�
товки 7.110201 “Фармація” і 7.110206 “Клінічна фармація” вищих навчаль�
них закладів фармацевтичного профілю III—IV рівнів акредитації.

Згадування у тексті підручника окремих засобів масової інформації, фар�
мацевтичних фірм і торгових марок лікарських засобів не означає, що авто�
ри надають їм перевагу або рекламують їх. Зазначені у завданнях і вправах
цифрові дані, назви підприємств, прізвища посадових осіб є умовними.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам — професорам
З.М. Мнушко, Д.С. Волоху і Т.А. Грошовому за конструктивні поради та за�
уваження.
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ЗМІСТОВИЙ
МОДУЛЬ  №

ТЕМА 1. Теоретичні основи менеджменту

Програмна анотація

1. Сутність сучасних управлінських теорій.
2. Характерні риси етапів розвитку менеджменту.
3. Суб’єкти та рівні управління.

1. Сутність сучасних управлінських теорій

Етапи розвитку світової економіки

Історія виникнення та розвитку теорій управління налічує по�
над сім тисяч років. Досвіду управління набули ще жерці, які вели торго�
вельні операції, ділове листування та комерційні розрахунки. У часи фара�
онів було видано кодекс законів управління, в якому розроблено порядок кон�
тролю та міру відповідальності за виконання тієї чи іншої роботи. У свою
чергу, вавілонський правитель Хаммурапі (1792–1750 р. до н. е.) створив зна�
менитий кодекс, який містив 285 законів, що давали змогу сформувати ефек�
тивну систему управління великими володіннями та регулювати відносини
між соціальними групами населення, спираючися не на особисту сваволю та
нечіткі племінні традиції, а на сформульовані в писемній формі правові нор�
ми. Під час панування Навуходоноссора II (605–562 р. до н. е.) значного по�
ширення набуло застосування методів управління в будівельних роботах і
розробці технічно складних проектів, ефективних методів контролю якості
продукції. У Стародавньому Римі популярною була система територіального
управління Діоклетіана (243–316 р. н. е.). А адміністративна ієрархія Рим�
ської католицької церкви актуальна і понині.

Перші цивілізації використовували метод розподілу ресурсів, який ґрун�
тувався на традиціях і звичаях. У рабовласницькому та феодальному сус�
пільствах переважав командний розподіл. Для економіки цього періоду при�
таманним було управління на основі контролю за виконанням, тобто реак�
ція на зміни виникала після подій. Проте найактивніше світова економіка
розвивалася в останні триста років. Цей період відповідно до концепції аме�

1 “Менеджмент
і фармацевтична організація”
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риканського науковця Лестера К. Туроу характеризується трьома промис�
ловими революціями (табл. 1).

ТАБЛИЦЯ 1
Етапи розвитку світової економіки

Íàçâà åòàïó
Ïî÷àòîê

åòàïó
Ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè

Ïåðøà

ïðîìèñëîâà

ðåâîëþö³ÿ

XVIII–

ïî÷àòîê

XIX ñò.

Âïðîâàäæåííÿ ó

ïðîìèñëîâ³ñòü ïàðîâî¿

åíåðãåòèêè

Ê³íåöü ïàíóâàííÿ àãðàðíîãî

ñåêòîðà ³ ïåðåõ³ä äî ìàøèííîãî

âèðîáíèöòâà

Äðóãà

ïðîìèñëîâà

ðåâîëþö³ÿ

Ê³íåöü XIX–

ïî÷àòîê

XX ñò.

Îñâîºííÿ åëåêòðîåíåðã³¿, à

òàêîæ ñèñòåìàòèçàö³ÿ òà

êåðîâàí³ñòü ïðîöåñîì

òåõíîëîã³÷íèõ íîâîââåäåíü

Ïðîãíîçîâàíèé òåõíîëîã³÷íèé

ïðîöåñ, çàì³íà ëîêàëüíèõ

ãîñïîäàðñüêèõ ñèñòåì

íàö³îíàëüíèìè

Òðåòÿ

ïðîìèñëîâà

ðåâîëþö³ÿ

70–80-ò³ ðð.

XX ñò.

Áóðõëèâèé ðîçâèòîê

ì³êðîåëåêòðîí³êè,

êîìï’þòåðíèõ òà

³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é

Íàäàííÿ ïåðåâàã ïðîäóêóâàííþ

òà âèêîðèñòàííþ çíàíü, ïåðåõ³ä

â³ä íàö³îíàëüíèõ ãîñïîäàðñüêèõ

ñèñòåì äî ãëîáàëüíî¿ åêîíîì³êè

Результатом першої промислової революції стало впровадження машин�
ної системи в економіку, другої — розвиток прогнозованого технологічного про�
цесу, третьої — переваги продукування та використання знань. Якщо друга
промислова революція зумовила заміну локальних господарських систем на�
ціональними, то внаслідок третьої відбувається перехід від національних гос�
подарських систем до глобальної економіки, з одного боку, і максимальне ви�
користання творчого потенціалу особи — з іншого. Знання є основою сучасно�
го економічного прогресу, вони стають джерелом багатства, чого ніколи не було
раніше. При цьому варто зазначити, що наслідки матеріальної шкоди, завда�
ної конкретній державі (нації) як сьогодні, так і завтра, можуть бути усунуті —
на противагу інтелектуальним збиткам, подолання яких є проблематичним.

Сутність менеджменту, маркетингу та логістики
як теорій управління

Події XX ст. ознаменували собою великі перетворення не лише
в економічному плані, а і в науково�освітньому просторі. Зокрема, друга про�
мислова революція сприяла виникненню й успішному використанню трьох
визначних наук у сфері управління: менеджменту, зокрема виробничого та
фінансового, а також маркетингу та логістики.

“Менеджмент” (від англійського дієслова “to manage”) в буквальному ро�
зумінні — діяльність, пов’язана з керівництвом. Як наукова теорія управлін�
ня виник на початку XX ст.

Менеджмент — це цілеспрямований вплив на колектив або окремих пра�
цівників для виконання поставлених завдань і досягнення визначених цілей. З
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функціональних позицій менеджмент — це процес планування, організуван�
ня, мотивування, контролювання та регулювання, потрібний для формування
та досягнення цілей організації. Під організаціями розуміють підприємства,
господарські товариства, банки, асоціації, їх відділи, бюро, цехи тощо.

Термін “менеджмент” часто ототожнюють з поняттям “управління”, що
призводить до плутанини. Управління є цілеспрямованою дією на об’єкт для
змінення його стану або поведінки через змінення обставин. Управляти мож�
на технічними системами, комп’ютерними мережами, автомобілем, конвеє�
ром, літаком, людьми тощо. Менеджмент є різновидом управління й означає
управління цілеспрямованими людьми (працівниками, колективами пра�
цівників, групами, організацією та ін.; мал. 1).

Óïðàâë³ííÿ Ìåíåäæìåíò

Мал. 1. Співвідношення між поняттями “управління” та  “менеджмент”

Серед напрямків здійснення менеджменту виділяють виробничий та
фінансовий менеджмент.

Виробничий менеджмент — сукупність принципів, методів, засобів і
форм управління виробництвом, яка має на меті підвищення його ефектив�
ності та збільшення прибутку. Він має п’ять складових: формування і функ�
ціонування виробничих систем, менеджмент виробничого процесу, менедж�
мент виробничих фондів, менеджмент якості, менеджмент створення й ос�
воєння нової продукції.

Фінансовий менеджмент — це система принципів, засобів і форма орга�
нізації грошових відносин підприємства, спрямована на управління його
фінансово�господарською діяльністю, в яку входять:  розроблення та реалі�
зація фінансової політики підприємства; інформаційне забезпечення (скла�
дання й аналіз фінансової звітності); оцінювання інвестиційних проектів і
формування “портфеля інвестицій”; поточне фінансове планування та конт�
ролювання.

 У 50�ті рр. XX ст. вирішенню проблем збуту, з якими зіткнулися закор�
донні організації в результаті “вибуху” технологічних можливостей, запро�
понованих наукою і технікою після закінчення Другої світової війни, спри�
яв маркетинг. Він є управлінською діяльністю, спрямованою на створення
попиту та досягнення цілей організації через максимальне задоволення по�
треб споживачів. Тобто маркетинг — це управління обмінними процесами
за взаємної вигоди сторін.

Для впливу на споживачів організація використовує сукупність засобів (ком�
плекс маркетингу), прагнучи досягнути бажаного реагування з їх боку. До них
належать чотири елементи (4Р) — продукт, ціна, поширення та просування.
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тинг у фармації”, “Міжнародний маркетинг у фармації” і “Методичне забезпечення ви�
робничої практики з “Менеджменту та маркетингу у фармації”.

Процес менеджменту розглядається як послідовність трьох змістових модулів, ко�
жен з яких містить по три теми. У свою чергу, фармацевтичний менеджмент теж поділе�
ний на три послідовні змістові модулі, перший і другий з яких містять по дві теми, а
третій — чотири. Міжнародний маркетинг у фармації представлений у підручнику трьо�
ма темами.

Четвертий модуль підручника висвітлює методичне забезпечення виробничої прак�
тики з менеджменту і маркетингу у фармації та методику виконання курсової роботи.

Для кращого засвоєння матеріалу у кінці кожної навчальної теми подано перелік
контрольних питань, умови завдань для практичного виконання і приклади їх рішень, а
також тести для самостійної підготовки. Для перевірки рівня засвоєння знань у кінці
кожного змістового модуля наведено питання до підсумкового тестового контролю.

Завершують навчальне видання відповіді на тести для самостійної підготовки та
підсумкового тестового контролю і глосарій.

Для студентів фармацевтичних вузів і факультетів, провізорів�інтернів, провізорів�
підприємців і провізорів�управлінців, а також магістрантів, аспірантів і викладачів ви�
щих навчальних фармацевтичних закладів.
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