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Автобиография
Заричковая Мария Владимировна родилась 16 апреля 1974 в г. Новокузнецк
Кемеровской области. В 1996 году закончила Украинскую фармацевтическую академию
по специальности «Фармация». В 1998 году закончила научную магистратуру
украинской фармацевтической академии по специальности «Организация и экономика
фармации» с присвоением квалификации Магистр Фармации (диплом с отличием). С
1999 года и до сих пор работает в Институте повышения квалификации специалистов
фармации Национального фармацевтического университета: доцент кафедры
управления и экономики фармации. Результатом плодотворной работы стала защита
кандидатской диссертации под руководством проф. Толочко В.М. на тему:

«Совершенствование внешнеторговой деятельности на отечественном
фармацевтическом рынке» (2008 г.) и присуждение ученой степени кандидата
фармацевтических наук. В 2012 году присвоено ученое звание доцента. В 2018
защищает докторскую диссертацию на тему: «Теоретические и методологические
основы социальной защиты специалистов фармации в современных условиях» и
получает степень доктора фармацевтических наук. Направления научной
деятельности связаны с законодательно-нормативным регулированием системы
социальной защиты работников аптечных учреждений Украины, системой охраны труда
в аптечных заведениях Украины, совершенствованием социальной защиты
специалистов фармации путем предупреждения их профессионального выгорания,
анализом современного перечня социальных услуг в Украине и их применение в
фармацевтической отрасли, социальной защитой специалистов фармации в свете
евроинтеграции Украины, социальной уязвимостью специалистов фармации Украины
как результата прекаризации, профессиональными рисками, которые возникают у
работников аптек, исследованием этапов формирования и составляющих элементов
социального пакета как элемента дополнительных социальных гарантий для
специалистов фармации.
Общественная деятельность
Член Международной фармацевтической федерации (FIP), Украинской ассоциации
преподавателей и исследователей европейской интеграции (APREI).
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1. Історія кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ / В. М. Толочко, М.
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здоров’язбережувальні технології : монографія / за загальною редакцією проф.
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