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ВСТУП

Фармацевтична  галузь  посідає  значне  місце  як  у  системі  охорони

здоров’я,  так  і  в  економіці  країни  в  цілому.  Сучасний  розвиток  фармації

потребує від фахівців галузі досить високого рівня знань і творчої ініціативи,

володіння  нормами  фармацевтичного  законодавства,  новими  методами

господарювання  організацій  та  ефективними  комп’ютерними  технологіями  з

метою якісного фармацевтичного забезпечення населення. 

Організаційно-правові  засади  медичної  та  фармацевтичної  діяльності  є

однією  з  найважливіших  профільних  дисциплін,  яка  формує  у  майбутніх

юристів професійно необхідні знання, вміння та навички в галузі планування,

організації,  аналізу,  контролю  і  обліку  діяльності  аптечних  закладів  щодо

організації надання якісної фармацевтичної допомоги населенню.

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є  фармацевтичне

законодавство та юридичні аспекти діяльності аптечних закладів. 

Міждисциплінарні зв’язки: судова медицина та психіатрія, кримінальне

право, міжнародне приватне право, криміналістика та кримінологія.

Метою викладення навчальної дисципліни «Організаційно-правові засади

медичної та фармацевтичної діяльності» є формування у студентів знань про

особливості  фармацевтичного законодавства,  а також про організацію роботи

аптечних закладів. 

Основними  завданнями вивчення  навчальної  дисципліни

«Організаційно-правові засади медичної та фармацевтичної діяльності» є: 

‒ навчити  студентів  аналізувати  норми  чинного  фармацевтичного

законодавства;
‒ розглянути  особливості  безрецептурного  та  рецептурного  відпуску

лікарських засобів;
‒ формувати  уміння  використовувати  норми  фармацевтичного  права  для

організації діяльності аптечних закладів.  
У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  «Організаційно-правові

засади медичної та фармацевтичної діяльності» студенти повинні



знати:
‒ загальні положення фармацевтичного права;
‒ чинне законодавство;
‒ ключові  положення  міжнародних  нормативно-правових  актів,  стосовно

фармацевтичної діяльності;
‒ особливості управління аптечними закладами в Україні;
‒ основні  положення  щодо  зовнішньоторговельної  діяльності

фармацевтичних підприємств. 
уміти:

‒ аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я; 
‒ характеризувати  міжнародно-правові  стандарти  у  сфері  охорони

здоров’я; 
‒ окреслити необхідний понятійно-категоріальний апарат; 
‒ характеризувати систему медичного права; 
‒ визначати ключові функції та принципи медичного права. 

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відводиться  90  години/  3  кредити

ECTS.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема  1.  Фармацевтичне  право  і  фармацевтичне  законодавство.

Основні поняття та категорії

Система  фармацевтичного  права  і  система  фармацевтичного

законодавства.  Фармацевтичне  право:  поняття  та  зміст.  Взаємозв’язок

фармацевтичного права з дисциплінами медичної та юридичної спрямованості.

Правовідносини, що виникають в процесі фармацевтичної діяльності.

Тема 2. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення

населення. Національна лікарська політика

Історичні  аспекти  розвитку  системи  фармацевтичного  забезпечення

населення  в Україні.  Основні  принципи  організації  надання  фармацевтичної

допомоги  населенню.  Належна  аптечна  практика.  Основні  пріоритети

та завдання  формування  Національної  лікарської  політики.  Державне

управління  та регулювання  у фармації.  Ліцензування  фармацевтичної

діяльності.  Сучасний  стан  та перспективи  розвитку  аптечної  справи  у світі.



Сучасний  стан  та особливості  організації  фармацевтичного  забезпечення

населення в Україні. 

Тема 3. Організація фармацевтичної інформації в Україні

Система фармацевтичної інформації. Інформаційне забезпечення процесу

надання  фармацевтичної  допомоги.  Нормативно-правове  забезпечення

фармацевтичної  діяльності.  Назви  та класифікації  лікарських  засобів.

Маркування та штрихове кодування лікарських засобів.

Тема 4. Організація роботи аптечних закладів

Аптека як заклад охорони здоров’я. Класифікація аптек. Вимоги до аптек

та організації  фармацевтичної  допомоги.  Організаційна  структура  і штат

аптеки.  Організація  роботи  лікарняних  і міжлікарняних  аптек  у сучасних

економічних умовах. Сучасні форми фармацевтичного забезпечення населення.

Змістовий модуль 2

Тема  5.  Організація  безрецептурного  відпуску  лікарських  засобів

в Україні та за кордоном

Характеристика безрецептурного відпуску. Вiдповiдальне самолікування

як сучасна  форма  взаємовідносин  між  пацієнтом  і провізором.  Органiзацiя

фармацевтичної  опіки.  Організація  роботи  відділу  безрецептурного  відпуску

лікарських засобів.

Тема 6. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів

Рецептурно-виробничий  відділ  аптеки,  його  завдання,  функції

та оснащення,  штат.  Організаційні  засади  рецептурного  відпуску  лікарських

засобів.  Організація  прийому  рецептів  та відпуску  лікарських  засобів.

Особливості обігу екстемпоральних лікарських засобів. Організація предметно-

кількісного  обліку  в аптеках.  Основні  проблеми  рецептурного  відпуску

лікарських засобів та шляхи їх вирішення. 

Тема 7.  Державна система забезпечення якості лікарських засобів і

виробів медичного призначення



Забезпечення якості лікарських засобів як міжнародна проблема. Сучасна

концепція  забезпечення  якості  лікарських  засобів.  Державні  механізми

забезпечення  якості  лікарських  засобів.  Організація  державної  системи

забезпечення  якості  лікарських  засобів  в Україні.  Організація  інспектування

підприємств і закладів фармацевтичної  галузі.  Організація вхідного контролю

якості  лікарських  засобів,  що надходять  до аптек,  фармацевтичних  фірм.

Організація внутрішньо аптечного контролю якості лікарських засобів.

Тема  8.  Організація  роботи  оптової  фармацевтичної  фірми  та

аптечного складу

Організація  постачання  аптечних  закладів  згідно  з міжнародними

стандартами. Належна практика дистрибуції. Нормативно-правове регулювання

та вимоги  до оптової  торгівлі.  Аптечні  склади  (бази):  завдання,  функції,

класифікація.  Організаційна  структура  аптечних  складів  (баз).  Організація

роботи оптових фірм.

Тема  9.  Організація  зовнішньоторговельної  діяльності

фармацевтичних підприємств 

Поняття  зовнішньоекономічної  діяльності.  Інструменти  регулювання

зовнішньоекономічної  діяльності.  Особливості  укладання

зовнішньоекономічних  контрактів  (договорів)  купівлі-продажу  лікарських

засобів  та інших  товарів  аптечного  асортименту.  Суть  і принципи  митного

регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Особливості ввезення

в Україну лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.
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