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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників 

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна
форма

навчання

заочна форма
навчання

Кількість 
кредитів  – 3

Галузь знань
081 «Право»

Нормативна

Спеціальність підготовки 
081 «Право»

Змістових 
модулів – 2

Спеціальність (професійне
спрямування):
_______________

Рік підготовки:
6-й 6-й

Індивідуальне 
науково-
дослідне 
завдання – 
                            

Семестр

Загальна 
кількість годин 
– 90

11 11

Лекції

Тижневих годин
для денної 
форми 
навчання:
аудиторних – 
самостійної 
роботи студента
– 

Освітній ступінь:
Магістр

14 год. 6 год.

Семінари

16 год. 2 год.
Лабораторні

Самостійна робота
60 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: 

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і

індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –30 /60

для заочної форми навчання –8 /82



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

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 годин/ 3 кредити

ECTS.

3. Програма 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.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі
л п се

м
інд. с.р. л п сем

.
інд. с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Змістовий модуль 1 

Тема 1. 
Фармацевтичне право і
фармацевтичне 
законодавство. 
Основні поняття та 
категорії

12 2 ‒ 2 ‒ 8 11 1 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 2. Основні 
принципи організації 
фармацевтичного 
забезпечення 
населення. 
Національна лікарська 
політика

10 2 ‒ 2 ‒ 6 9 1 ‒ ‒ ‒ 8

Тема 3. Організація 
фармацевтичної 
інформації в Україні

11 1 ‒ 2 ‒ 8 11 1 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 4. Організація 10 2 ‒ 2 ‒ 6 9 ‒ ‒ 1 ‒ 8



роботи аптечних 
закладів
Усього годин за 
змістовим модулем 1

43 7 ‒ 8 ‒ 28 40 3 ‒ 1 ‒ 36

Змістовий модуль 2
Тема 5. Організація 
безрецептурного 
відпуску лікарських 
засобів в Україні та за 
кордоном

9 1 ‒ 2 ‒ 6 11 1 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 6. Організація 
рецептурного відпуску
лікарських засобів

9 2 ‒ 1 ‒ 6 9 ‒ ‒ 1 ‒ 8

Тема 7. Державна 
система забезпечення 
якості лікарських 
засобів і виробів 
медичного 
призначення

9 1 ‒ 2 ‒ 6 11 1 ‒ ‒ ‒ 10

Тема 8. Організація 
роботи оптової 
фармацевтичної фірми 
та аптечного складу

9 2 ‒ 1 ‒ 6 10 ‒ ‒ ‒ ‒ 10

Тема 9. Організація 
зовнішньоторговельної
діяльності 
фармацевтичних 
підприємств 

11 1 ‒ 2 ‒ 8 9 1 ‒ ‒ ‒ 8

Усього годин за 
змістовим модулем 2

47 7 ‒ 8 ‒ 32 50 3 ‒ 1 ‒ 46

Усього годин: 90 14 ‒ 16 ‒ 60 90 6 ‒ 2 ‒ 82

5. Теми семінарських занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Фармацевтичне право і фармацевтичне 

законодавство. Основні поняття та категорії
2 ‒



2
Основні принципи організації фармацевтичного 
забезпечення населення. Національна лікарська 
політика

2 ‒

3 Організація фармацевтичної інформації в Україні 2 ‒
4 Організація роботи аптечних закладів 2 1
5 Організація безрецептурного відпуску лікарських

засобів в Україні та за кордоном
2 ‒

6 Організація рецептурного відпуску лікарських 
засобів

1 1

7 Державна система забезпечення якості 
лікарських засобів і виробів медичного 
призначення

2 ‒

8 Організація роботи оптової фармацевтичної 
фірми та аптечного складу

1 ‒

9 Організація зовнішньоторговельної діяльності 
фармацевтичних підприємств 

2 ‒

Разом 16 2

6. Самостійна робота

 
№
з/п

Назва теми Кількість
годин

дфн зфн
1 Фармацевтичне право і фармацевтичне 

законодавство. Основні поняття та категорії
8 10

2 Основні принципи організації фармацевтичного 
забезпечення населення. Національна лікарська 
політика

6 8

3 Організація фармацевтичної інформації в Україні 8 10

4 Організація роботи аптечних закладів 6 8
5 Організація безрецептурного відпуску лікарських

засобів в Україні та за кордоном
6 10

6 Організація рецептурного відпуску лікарських 
засобів

6 8

7 Державна система забезпечення якості 
лікарських засобів і виробів медичного 
призначення

6 10

8 Організація роботи оптової фармацевтичної 6 10



фірми та аптечного складу
9 Організація зовнішньоторговельної діяльності 

фармацевтичних підприємств 
8 8

Разом 60 82

7. Методи навчання

Лекції,  семінарські  заняття,  виконання  тестових  завдань,  складання

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка

рефератів,  реферування  джерельної,  наукової  та  монографічної  літератури,

робота з термінологічним словником (глосарієм).

8. Методи контролю

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми,

виконання контрольних завдань, захист рефератів.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Максимальна  сума  балів,  які  може  набрати  студент,  становить  100

балів, із яких :

 ‒ 10 балів – відвідування та робота на лекціях; 

 ‒ 20 балів – за індивідуальну роботу; 

 ‒ 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті); 

 ‒ 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні

роботи); 

 ‒ 20 балів – підсумковий модульний контроль; 

Індивідуальна  робота студентів  передбачає:  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,



попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на

практичних заняттях. 

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15-20 сторінок. 

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого

охоплює весь курс навчальної дисципліни. 

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного

контролю  з  об’єктивних  причин  він  має  право  з  дозволу  викладача

відпрацювати ці завдання. 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS



Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з

можливістю

повторного складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним вивченням

дисципліни

12. Рекомендована література



1. Конституція  України,  прийнята  28.06.1996 р.  на  V сесії  Верховної

Ради України // ВВР України. 1996  № 30.  Ст. 141.‒ ‒ ‒

2. Про  дозвільну  систему  в  сфері  господарської  діяльності:  Закон

України від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). ‒

2005.  № 48.  Ст. 483.‒ ‒

3. Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності:  Закон

України від 2 березня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). ‒

2015.  № 23.  Ст. 158.‒ ‒

4. Про  затвердження  Ліцензійних  умов  провадження  господарської

діяльності  з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі

лікарськими  засобами,  імпорту  лікарських  засобів  (крім  активних

фармацевтичних інгредієнтів): постанова Кабінету Міністрів України від 30

листопада 2016 р. // Урядовий кур’єр.  2016.  № 240.‒ ‒

5. Про  затвердження  переліку  наркотичних  засобів,  психотропних

речовин і прекурсорів): постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня

2000  р. // Офіційний вісник України.  2000.  № 19.  Ст. 91.‒ ‒ ‒

6. Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 19 липня 2005 року № 360: наказ Міністерства охорони здоров’я від 17

лютого 2016 р. // Офіційний вісник України.  2016.  № 27.  Ст. 1075.‒ ‒ ‒

7. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. №360:

наказ Міністерства охорони здоров’я від 04 липня 2006 р. // Офіційний вісник

України.  2006.  № 31.  Ст. 207.‒ ‒ ‒

8. Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. №360:

наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  від  29  жовтня  2012  р.  //  Офіційний

вісник України.  2012.  № 87.  Ст. 194.‒ ‒ ‒

9. Про  затвердження  критеріїв  віднесення  лікарських  засобів,  що

містять  малу  кількість  наркотичних  засобів  або  психотропних  речовин  і

прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів:



наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  від  14  травня  2003  р.  //  Офіційний

вісник України.  2003.  № 46.  Ст. 112.‒ ‒ ‒

10. Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських

засобів:  наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  від  17  серпня  2007  р.  //

Офіційний вісник України.  2007.  № 67.  Ст. 237.‒ ‒ ‒

11. Про  затвердження  Порядку  обігу  наркотичних  засобів,

психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України:

наказ Міністерства охорони здоров’я від 21 січня 2010 р. // Офіційний вісник

України.  2010.  № 43.  Ст. 99.‒ ‒ ‒

12. Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби

і  вироби  медичного  призначення,  Порядку  відпуску  лікарських  засобів  і

виробів  медичного  призначення  з  аптек  та  їх  структурних  підрозділів,

Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків:

наказ Міністерства охорони здоров’я від 19 липня 2005 р. // Офіційний вісник

України.  2005.  № 29.  Ст. 452.‒ ‒ ‒

13. Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих

розмірів  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів,  які

знаходяться у незаконному обігу: наказ Міністерства охорони здоров’я від 01

серпня 2008 р. // Офіційний вісник України.  2000.  № 34.  Ст. 162.‒ ‒ ‒

14. Громовик Б.П., Терещук С.І. Практикум з організації та економіки

фармації. — Вінниця: Нова книга, 2004.  447 с.‒  
15. Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування: навч. посіб.

– К.: Кондор, 2006. – 352 с.

16. Мних М. В. Медичне страхування та необхідність запровадження в

Україні. // Економіка та держава. – 2007. – №240. – С. 41.

17. Окунський  А.  Р.  Медичне  страхування  в  Україні:  проблеми  і

перспективи: матеріали I Всеукраїнської наук.  практ. конф. Львів:‒  Медичне

право України, 2007. С. 45–54.



18. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навч. посіб.

для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Немченко, А. А. Котвіцька, Г. Л. Панфілова

та ін.; за ред. А. С. Немченко. Харків: Авіста ВЛТ, 2007. 466 с.‒

19. Основи економіки і системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ.

вищ. навч. закл. /  А. С. Немченко та ін.; за ред. А. С. Немченко.  Вінниця:

Нова книга, 2008. 480с. 

20. Рудень  В.  В.,  Сидорчук  О.  М.  Фінансування  медичного

забезпечення в Україні: проблеми та шляхи розв'язання // Фінанси України. ‒

2007.  №8.  С. 25 34.‒ ‒ ‒

21. Черненко В. Е. Досвід країн Європи у фінансуванні галузі охорони

здоров'я. Уроки для України. К.: Академ-прес, 2009. 112 с.
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