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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ФАРМАКОЕКОНОМІКИ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ  
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
У статті обґрунтовано технологічний концепт модернізації навчаннѐ 

фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах. 
Проаналізовано можливість упровадженнѐ інновацій фармацевтичної галузі у 
процесі викладаннѐ фармакоекономіки в підготовці майбутніх провізорів у вищих 
навчальних закладах. Технологічний концепт визначаю комплексне, інтегроване 
поюднаннѐ застосуваннѐ інноваційних педагогічних технологій та інновацій 
фармацевтичної галузі в організації навчаннѐ фармакоекономіки майбутніх 
провізорів у вищих медичних навчальних закладах. 

Ключові слова: фармакоекономіка, майбутні провізори, організаціѐ навчаннѐ, 
методика викладаннѐ, фармацевтична галузь, технологічний концепт.  

 
Постановка проблеми. Належна та ѐкісна професійна підготовка 

майбутніх провізорів зумовляю вдосконаленнѐ організації викладаннѐ 
спеціальних навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах, одніюя з 
ѐких ю фармакоекономіка. Формуваннѐ готовності до реалізації 
компетенцій із фармакоекономіки забезпечую комплексну готовність до 
майбутньої професійної діѐльності провізорів, а саме: ефективний супровід 
паціюнтів на засадах фармацевтичної опіки. Упровадженнѐ інноваційних 
технологій в освітня практику ю необхідним длѐ модернізації змісту та 
структури професійної підготовки сучасних провізорів ѐк цілісного, 
системного педагогічного процесу.  

Аналіз актуальних досліджень. Цілісні педагогічні відносини 
дозволѐять ураховувати, в основному, все багатство об’юктивного світу, 
оточуячого особистість лядини, багатство незмірѐної множини емпіричних 
відносин. Ці цілісні відносини сприѐять розвиткові фізичної, духовної та 
соціальної активності школѐра, студента, а не тільки інтелектуально-
пізнавальної активності, ѐк прийнѐто нині в школі «словесної сидѐчої 
педагогіки», але не в педагогіці багатомірній, цілісній, ѐку ми намагаюмосѐ 
створити, розроблѐячи ТЦПД. Система цілісних відносин конкретизуютьсѐ в 
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основних напрѐмах цілісного розвитку лядини: фізичного, психічного, 
емоційного, інтелектуального, морального, інформаційного, практичного, 
комунікативного. Длѐ цього розроблена процесуальна класифікаціѐ цілей, 
створена щодо юдиного педагогічного процесу: індивідуальні цілі педагогів, 
учнів – групові цілі – колективні цілі – оперативні цілі уроків, виховних 
заходів – конкретна ціль одного днѐ – проміжна ціль окремої теми 
навчального курсу – окрема ціль навчального тижнѐ – практична ціль місѐцѐ, 
семестру – наскрізна ціль навчального півріччѐ – основна ціль навчального 
предмета (курсу) за один навчальний рік – основна ціль навчального 
предмета за весь цикл навчаннѐ – стрижнева ціль одного року навчаннѐ й 
вихованнѐ – загальна ціль одного напрѐму вихованнѐ за весь цикл розвитку 
особистості в навчально-виховному закладі – кінцева ціль конкретного 
навчально-виховного закладу (загальноосвітньої школи, ліцея, навчально-
виховного комплексу тощо) – кінцева ціль системи безперервної освіти – 
вища ціль розвитку особистості в суспільстві *5, c. 27+. 

У ХХ ст., на фоні подальшого поглибленнѐ конкурентної боротьби і 
зростаннѐ внаслідок цього запиту на особливий новаторський тип 
підприюмницького мисленнѐ, концепціѐ пізнаннѐ ресурсів приростаю 
положеннѐми про особливу роль підприюмницьких здібностей. Унаслідок 
розгортаннѐ процесів інформатизації економіки і всіх сфер суспільного життѐ 
з другої половини ХХ ст. провідним економічним ресурсом стаю інформаціѐ, 
особливе місце в ѐкій посідаять наукові знаннѐ. Сьогодні актуальним 
напрѐмом досліджень у гносеології ресурсів ю розробка положень концепції 
потенціалу, пов’ѐзаних із можливістя високоточного прогнозу розвитку 
економічних систем мікро-, мезо- та макрорівнѐ *1; 2; 3+. 

Разом із тим, аналізуячи  гіпотетико-дедуктивну модель викладаннѐ 
економічних дисциплін у вищих навчальних закладах, М. Блауг узагальняю, 
що у випадку з прогнозом починаюмо поѐсненнѐ з універсального закону і 
набору початкових і з них із допомогоя дедукції виводимо твердженнѐ 
про невідому подія, прогнози часто використовуятьсѐ длѐ того, щоб 
перевірити, чи спрацяю універсальний закон. Уѐва про повну логічну 
симетрія між природоя передбаченнѐ і природоя поѐсненнѐ отримало 
назву тези симетрії, і ю ѐдром гіпотетико-дедуктивної моделі пізнаннѐ. 
Відмінністя моделі ю те, що не використовуятьсѐ інші способи логічного 
міркуваннѐ, крім дедукції. Універсальні закони, ѐкі використовуятьсѐ при 
поѐсненні, не ю результатом індуктивного узагальненнѐ часткових 
випадків, це лише гіпотези, ѐкі можна перевірити, використовуячи їх длѐ 
прогностичного проектуваннѐ конкретних подій [1, c. 46]. 

Одним із базових підходів у формуванні професійної готовності 
майбутніх провізорів до реалізації фахової компетенції фармацевтичної 
опіки, на нашу думку, ю фармакоекономічний підхід, що забезпечую 
формуваннѐ готовності майбутніх провізорів до здійсненнѐ прикладних 
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фармакоекономічних досліджень ефективності впровадженнѐ 
фармацевтичних інновацій, фармацевтичного виробництва, а також 
фахового супроводу у здійсненні фармацевтичної опіки паціюнтів, 
визначеннѐ витрат бяджету при пільговому лікарському забезпеченні та 
витрат паціюнта у процесі лікуваннѐ фармацевтичними препаратами.  

Фармакоекономічний підхід забезпечую ефективність прийнѐттѐ 
професійних рішень майбутніх провізорів щодо здійсненнѐ 
фармацевтичної опіки паціюнтів на основі системного комплексного 
фармакоекономічного аналізу. Базуячись на гуманістичних принципах 
лікарського забезпеченнѐ, безпеки застосуваннѐ лікарських засобів, їх 
ефективності й доступності, фармакоекономічний підхід дозволѐю науково 
обґрунтувати професійний супровід провізора в раціональній 
фармакотерапії та здійсненні фармацевтичної опіки. Реалізаціѐ 
фармакоекономічного підходу зумовляю модернізація навчаннѐ 
фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих навчальних закладах, 
технологізація освітнього процесу. 

Мета статті – обґрунтуваннѐ технологічного концепту організації 
навчаннѐ фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних 
навчальних закладах. 

Завдання дослідження: 
1) обґрунтувати технологічний концепт організації навчаннѐ фармако-

економіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах; 
2) обґрунтувати застосуваннѐ інноваційних освітніх технологій длѐ  

вдосконаленнѐ процесу навчаннѐ фармакоекономіки майбутніх провізорів 
у вищих медичних навчальних закладах. 

Методи дослідження визначалисѐ поставленими завданнѐми, 
зокрема було застосовано методи науково-теоретичного рівнѐ, що 
передбачали теоретичний аналіз наукової літератури з педагогіки, 
психології, здійсненнѐ системного  аналізу педагогічного досвіду 
застосуваннѐ методики викладаннѐ навчальних дисциплін у процесі 
підготовки майбутніх провізорів у вищих навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. Зростаннѐ кількості й значущості 
інноваційних та інвестиційних проектів, ѐкі реалізуять фармацевтичні 
підприюмства, зазначаю Я. Деренська, зумовляю необхідність 
упровадженнѐ інструментів проектного менеджменту. Длѐ оцінки 
успішності системи управліннѐ проектами необхідно вміти оцінявати 
ефективність її використаннѐ, застосовувати методичні підходи до 
визначеннѐ показників результативності та ефективності ѐк окремих 
елементів, так і проекту в цілому [3, c. 58].  

Проектний менеджмент широко впроваджуютьсѐ у фармацевтичній 
галузі: від фармацевтичного виробництва до оптової й роздрібної 
реалізації лікарських засобів, побудови логістичних стратегій, 
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проектуваннѐ переважної більшості напрѐмів діѐльності фармацевтичних 
підприюмств, з особливими акцентами на інноваційній діѐльності та 
обґрунтуванні її фармакоекономічних результатів *8–10].  

Длѐ визначеннѐ інвестиційної привабливості інноваційних проектів за 
результатами наукового пошуку Г. Костяка створено алгоритм розрахунку 
комплексного показника інвестиційної привабливості, ѐкий, за 
обґрунтуваннѐм науковцѐ, вклячаю такі етапи: попередній відбір факторів, ѐкі 
впливаять на рівень інвестиційної привабливості інноваційних проектів у 
фармацевтичній галузі; оцінка значущості факторів на базі експертних оцінок; 
вiдбiр найбільш значущих факторів; оцінка вагомості вiдiбраних факторів  
залежно від ступенѐ їх впливу на комплексний показник інвестиційної 
привабливості проекту; розрахунок середньозваженої оцінки за кожним 
фактором; розрахунок комплексних показників за кожним із видів 
інвестиційної привабливості проекту шлѐхом підсумку середньозважених 
оцінок за всіма факторами; розрахунок інтегрального показника 
інвестиційної привабливості проекту шлѐхом підсумку всіх комплексних 
показників інвестиційної привабливості. Розроблений алгоритм узагальненої 
оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів у фармацевтичній 
галузі враховую не тільки такі традиційні складові, ѐк маркетингова, 
фінансова, економічна, інституційна, але й такі специфічні длѐ фармації 
складові, ѐк соціальна та екологічна привабливість. Запропоновані формули 
длѐ розрахунку комплексних показників за кожним видом інвестиційної 
привабливості, а також длѐ розрахунку інтегрального показника інвестиційної 
привабливості проектів [4]. 

Поширеннѐ обсѐгів та сфери використаннѐ проектного менеджменту в 
умовах оріюнтації на інноваційну модель розвитку вітчизнѐної фармації, на 
думку О. Посилкіної, актуалізую необхідність розробки методологічних 
підходів до його оцінки. Побудова системи показників оцінки 
результативності й ефективності проектного менеджменту на 
фармацевтичних підприюмствах ю дуже важливим процесом. Сьогодні 
фармацевтичні підприюмства здійсняять, ѐк правило, лише оцінку 
ефективності й інвестиційної привабливості проектів, дотриманнѐ 
запланованого часу виконаннѐ проектів, дотриманнѐ рівнѐ запланованих 
витрат тощо. Але наукові дослідженнѐ щодо побудови комплексної системи 
оцінки результативності та ефективності проектного менеджменту в умовах 
фармацевтичного виробництва до цього часу не проводиласѐ [6; 7]. 

Узагальняячи результати теоретичного аналізу проблеми 
модернізації викладаннѐ економічних дисциплін у процесі підготовки 
майбутніх провізорів, необхідно розставити акценти щодо використаннѐ 
інноваційних технологій в освітніх процесах.  

Саме проектний менеджмент, за визначеннѐм сучасних науковців,  
реалізую впровадженнѐ інноваційних розробок в умовах сучасного 
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фармацевтичного виробництва. Необхідність упровадженнѐ  в освітній 
процес підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі викладаннѐ 
основ проектного менеджменту длѐ реалізації інноваційних галузевих 
технологій зумовлено стратегіѐми розвитку сучасних фармацевтичних 
підприюмств та фармакоекономічного обгрунтуваннѐ доцільності 
фармацевтичної діѐльності *10+. 

Динамічні зміни у фармацевтичній галузі потребуять їх детального 
дослідженнѐ і вивченнѐ в системі підготовки фармацевтичних кадрів. На 
думку сучасних науковців, фармакоекономіка віддзеркаляю ефективність 
інноваційних змін у промисловій фармації, оптовому й роздрібному 
секторах реалізації лікарських засобів, а також ефективності здійсненнѐ 
фармацевтичної опіки паціюнтів в умовах ринкових відносин *2+. 

В основі ѐкісного лікарського забезпеченнѐ покладено ѐкісну 
підготовку фармацевтичних кадрів до майбутньої фармацевтичної діѐльності, 
ѐку цілеспрѐмовую гуманістичний підхід, адже першоосновоя ю безпека 
життѐ і здоров’ѐ паціюнтів, терапевтична ефективність призначених 
фармацевтичних препаратів та їх доступність і раціональність витрат длѐ 
паціюнтів, що гарантуютьсѐ системоя забезпеченнѐ ѐкості лікарських засобів 
фармацевтичного виробництва та лікарського забезпеченнѐ населеннѐ *2+. 

Формуваннѐ готовності до професійної діѐльності майбутніх провізорів 
у вищих навчальних закладах у контексті ОПП ГСВО вклячаю системну 
підготовку з фармацевтичного менеджменту та фармакоекономіки. Системне 
вивченнѐ фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у 
вищих навчальних закладах потребую вдосконаленнѐ методики на основі 
комплексного використаннѐ методичних підходів, що охопляять 
комплексне поюднаннѐ й упровадженнѐ новітніх досѐгнень фармацевтичної 
галузі в систему вищої фармацевтичної освіти.   

У системі фармакоекономічної підготовки майбутніх провізорів у вищих 
навчальних закладах актуальним ю комплексне використаннѐ гуманістичного, 
системного, компетентнісного, діѐльнісного, особистісно-оріюнтованого, 
фармакоекономічного та інтегрованого підходів, що забезпечую системне 
введеннѐ в освітній процес інноватики фармацевтичної галузі, організації 
фармацевтичної справи на засадах упровадженнѐ сучасних проектів 
модернізації фармацевтичного виробництва, належних фармацевтичних 
практик лікарського забезпеченнѐ відповідно до міжнародних стандартів 
ѐкості й безпеки лікарських засобів, що безсумнівно забезпечую економічну 
ефективність фармацевтичного виробництва, оптової, роздрібної реалізації та 
медичного застосуваннѐ длѐ підвищеннѐ ѐкості лікарського забезпеченнѐ 
населеннѐ *2, c. 17].   

Обґрунтуваннѐ технологічного концепту модернізації викладаннѐ 
економічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх провізорів визначаю 
поетапність і системність удосконаленнѐ процесу навчаннѐ 
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фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних 
закладах із використаннѐм інноваційних освітніх технологій. 

Технологічний концепт визначаю комплексне, інтегроване поюднаннѐ 
застосуваннѐ інноваційних педагогічних технологій та інновацій 
фармацевтичної галузі. 

Технологічний концепт вклячаю технології навчаннѐ на основі 
методики вивченнѐ фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх 
провізорів у вищих медичних навчальних закладах на основі поюднаннѐ 
визначених методичних підходів, ѐкі забезпечуять ѐкість педагогічного 
процесу. Ефективними технологіѐми навчаннѐ длѐ реалізації методики 
вивченнѐ фармакоекономіки та її впровадженнѐ у процесі підготовки 
майбутніх провізорів у вищих медичних навчальних закладах, на нашу 
думку, ю: інноваційні освітні технології, інформаційні технології, технології 
інтерактивного навчаннѐ та дистанційного навчаннѐ, а також професійного 
навчаннѐ й саморозвитку впродовж життѐ з використаннѐм досвіду 
користуваннѐ інформаційними контентами фармацевтичної галузі.    

Комплекс інноваційних педагогічних технологій поюдную технології 
аудиторного й дистанційного навчаннѐ. Інноваційні педагогічні технології 
аудиторного навчаннѐ: інтерактивне навчаннѐ (інтерактивні форми 
проведеннѐ лекційних, практичних і семінарських занѐть із 
фармакоекономіки).   

Інноваційні педагогічні технології дистанційного навчаннѐ: 
проведеннѐ інтерактивних лекцій у режимі онлайн; проблемних вебінарів 
із фармакоекономіки; онлайн-конференції длѐ студентів випускних курсів.   

Схарактеризовано сучасні стандарти медичних технологій ѐк 
елементи формулѐрної системи, теоретичну частину фармакоекономічного 
обґрунтуваннѐ створеннѐ стандартів лікуваннѐ та їх практичного 
застосуваннѐ. Надано теоретичне підґрунтѐ технологізації 
фармакоекономічних досліджень та їх застосуваннѐ при створенні нових 
лікарських засобів, регуляванні життювого циклу лікарських засобів.  

Практичний розділ вклячаю практичні занѐттѐ, у ході ѐких 
використовуятьсѐ технології реалізації методики вивченнѐ 
фармакоекономіки у процесі підготовки майбутніх провізорів у вищих 
навчальних закладах. Перспективним ю використаннѐ проектних технологій, 
що забезпечуять одночасне поюднаннѐ індивідуальної та колективної 
діѐльності студентів, можливість творчої самореалізації у проектній діѐльності 
з фармацевтичної опіки, у самостійній і практичній діѐльності щодо 
фармакоекономічного обґрунтуваннѐ доцільності впровадженнѐ пілотних 
проектів комплексного лікуваннѐ певних категорій хворих; оціняваннѐ 
результатів упровадженнѐ та їх суспільної необхідності і значущості; оцінки 
результатів своюї діѐльності; застосуваннѐ у процесі роботи над проектом 
сучасних інформаційних технологій; використаннѐ інформаційних контентів 
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наукометричних баз (Medical compendium, Elsiver та ін.); використаннѐ 
інтерактивних форм навчаннѐ, ѐкі практично реалізуять творчі проекти з 
використаннѐм модельних професійних ситуацій; забезпечуять 
міждисциплінарну інтеграція та моніторинг ефективності практичного 
занѐттѐ при підведенні підсумків у виглѐді ділової гри. Навчальні проекти за 
напрѐмами діѐльності (дослідницькі, інформаційні, прикладні), кількістя 
учасників (індивідуальні, парні, групові); тривалістя (короткочасні, середньо 
тривалі, довгострокові); формами проведеннѐ (проблемні дискусії з 
використаннѐм даних доказової фармації, наукові семінари, вебінари (длѐ 
дистанційної форми навчаннѐ студентів-заочників) онлайн-конференції, 
професійні тренінги, аудіо- та відео проекти). 

Тестовий контроль комплексної готовності до реалізації фахових 
компетенцій фармакоекомічного обґрунтуваннѐ ефективної 
фармакотерапії та фармацевтичної опіки здійсняютьсѐ впродовж 
залікового занѐттѐ (2 години). Програми тестового контроля також містѐть 
наочні фрагменти візуалізації вирішеннѐ творчих завдань.   

Інтегроване використаннѐ технологій длѐ вдосконаленнѐ концепції 
організації фармакоекономіки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі в 
системі вищої медичної та фармацевтичної освіти ю необхідноя умовоя 
длѐ модернізації змісту та структури навчаннѐ ѐк цілісного, системного 
процесу. Концепціѐ технології поюдную систематичне, комплексне 
застосуваннѐ інноваційних технологій у фармацевтичній промисловості. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Інтегроване застосуваннѐ технологічного концепту длѐ вдосконаленнѐ 
організації навчаннѐ фармакоекономіки майбутніх провізорів у вищих 
медичних і фармацевтичних навчальних закладах ю необхідноя умовоя 
модернізації змісту і структури професійної підготовки ѐк цілісного, 
системного процесу.  

Технологічний концепт поюдную системне, інтегроване, комплексне 
застосуваннѐ інноваційних освітніх технологій та інноваційних технологій 
розвитку фармацевтичної галузі.  

Перспективами подальшого розвитку напрѐму досліджень ю 
проектуваннѐ застосуваннѐ інноваційних освітніх технологій та 
інноваційних технологій розвитку фармацевтичної галузі й уведеннѐ їх в 
експериментальну програму навчального курсу фармакоекономіки. 
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РЕЗЮМЕ 

Коновалова Людмила. Технологический концепт организации обучениѐ 
фармакоэкономики будущих провизоров в высших медицинских учебных заведениѐх. 

В статье обоснован технологический концепт модернизации обучениѐ 
фармакоэкономики будущих провизоров в высших медицинских учебных заведениѐх. 
Проанализирована возможность внедрениѐ инноваций фармацевтической отрасли в 
процессе преподаваниѐ фармакоэкономики в подготовке будущих провизоров в 
высших учебных заведениѐх. Технологический концепт определѐет комплексное, 
интегрированное сочетание применениѐ инновационных педагогических технологий 
и инноваций фармацевтической отрасли в организации обучениѐ фармакоэкономики 
будущих провизоров в высших медицинских учебных заведениѐх. 

Ключевые слова: фармакоэкономика, будущие провизоры, будущие 
специалисты фармацевтической отрасли, организациѐ обучениѐ, методика 
преподаваниѐ, фармацевтическаѐ отрасль, технологический концепт. 
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SUMMARY 
Konovalova Liudmyla. Technological concept of organization of teaching future 

pharmacists pharmacoeconomics at higher medical education institutions.  
In the article the technological concept of modernization of the pharmacoeconomics 

training of the future pharmacists at medical school is substantiated. The possibility of 
introduction of innovations of the pharmaceutical industry in teaching pharmacoeconomics 
in training of the future pharmacists in the higher education institutions is analyzed. The 
technological concept defines comprehensive, integrated combination of the use of 
innovative educational technologies and innovations of the pharmaceutical industry in 
organization of training of the future pharmacists at medical schools. 

The justified concept of technological modernization of teaching economic subjects in 
training of the future specialists in the pharmaceutical industry envisages phased and 
systematic improvement of the process of training in pharmacoeconomics in higher medical 
education using innovative technologies. The complex includes innovative educational 
technologies, technology workshops and distance learning. Innovative training courses in the 
sphere of educational technologies, online training (interactive forms of lectures, practical 
and seminar classes in pharmacoeconomics), innovative educational technology of distance 
learning, interactive online lectures, problem webinars on pharmacoeconomics; online 
conferences for post-graduate students. The substantiation of the technological concept of 
modernization of the teaching of economic disciplines in the process of training future 
pharmacists determines the gradual and systematic improvement of the process of teaching 
future pharmacists pharmacoeconomics in higher medical education institutions using 
innovative educational technologies. 

The technological concept also defines a comprehensive, integrated combination of 
innovative pedagogical technologies and innovations in the pharmaceutical industry.  

Integrated use of technologies in order to improve the concept of organizing teaching 
pharmacoeconomics the future specialists in the pharmaceutical industry in the system of 
higher medical and pharmaceutical education is a prerequisite for the modernization of the 
content and structure of learning as a holistic, systemic process. The concept of technology 
combines the systematic, complex, integrated application of innovative technologies in the 
pharmaceutical industry. 

Key words: pharmacoeconomic, future pharmacists, future specialists in the 
pharmaceutical industry, organization of training, methods of teaching, pharmaceutical 
industry, technological concept.  
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