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Навчально-методичні видання
за 2016-2017 навчальний рік
З 2016-2017 навчального року введено в дію
новий стандарт підготовки фахівців у галузі
знань «Фармація»
Відповідно у 2018-2019 навчальному році на 3
курс перейдуть студенти, що навчаються
за новим навчальним стандартом.
Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів
вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. ; за ред.
А. А. Котвіцької. - Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2016. - 528 с. (Національний підручник).
Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ.
вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О. Суріков та ін. – Х. :
НФаУ, 2015. – 112 с.

Фармацевтичне законодавство України : збірник нормативно-правових
актів для студентів спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація»,
«Технологія фармацевтичних препаратів», «Технологія парфумернокосметичних засобів», «Лабораторна діагностика» (станом на 01 вересня
2013 р.); у 2-х част. / А. А. Котвіцька, О. О. Суріков, І. В. Кубарєва та ін. ; за
редакцією А. А. Котвіцької – Х. : НФаУ, 2013. – 260 с.; 436 с.

Рукопис посібника «Фармацевтическое
правоведение» для іноземних студентів подано
до редакції, видання планується у 2017 році

Запровадження Всеукраїнської олімпіади з
Фармацевтичного правознавства
(з 2019-2020 н.р) для студентів 4 курсу
I етап на базі вищого навчального закладу

IІ етап Всеукраїнська олімпіада

Очна форма

Дистанційна
олімпіада

Реєстрація олімпіади
Формування комісії
Розробка завдань
Проведення олімпіади

Визначення переможців

Особливості викладання дисципліи
«Фармацевтичне правознавство» для іноземних студентів
Викладання дисципліни «Фармацевтичне правознавство» орієнтоване
на вивчення міжнародних нормативно правових документів та
фармацевтичного законодавства різних країн
Заняття з основ права орієнтоване на вивчення правових
систем, та їх особливостей в різних країнах
Тема дозвільна система та ліцензування передбачає
порівняння ліцензійних вимог у різних країнах
Заняття зі стандартизації та сертифікації передбачає
знайомство з міжнародними стандартами та проблеми
підробки лікарських засобів і їх виявленням, вивченням
роботи міжнародної системи
співробітництва фармацевтичних інспекцій
На заняттях з нормативно-правового регулювання номенклатурно- та
класифікаційно-правових груп студенти вивчають регулювання обігу за
міжнародними конвенціями ООН
Студентам представлені завдання для знайомства з
порядком реєстрації ЛЗ в різних країнах та
особливостях захисту норм інтелектуальної власності
Для знайомства з Європейським законодавством
використовується Директива 2001/83 ЄС «Звід
законів про лікарські засоби для людини»

Сучасні напрямки розвитку фармацевтичного права у
міжнародній практиці
• Розробка та дослідження лікарських засобів
• Біотехнологія та промислове виробництво
• Авторське право та захист інтелектуальної
власності
• Реєстрація та контроль якості лікарських засобів
• Системи медичного страхування
• Ціноутворення та реімбурсація вартості лікарських
засобів
• Маркетинг та реклама лікарських засобів
• Розподіл та зберігання лікарських засобів
• Регулювання інтернет-аптек
• Фармацевтичні та медичні помилки
• Продукти дієтичного харчування
• Косметичні засоби
• Вироби медичного призначення

Залучення до навчального процесу
фахівців практичної фармації
З метою реалізації стратегічного курсу Національного фармацевтичного
університету наближення навчання студентів до практичної діяльності на кафедрі
соціальної фармації проводяться лекції-семінари з дисципліни «Фармацевтичне
правознавство», 2016-2017 н. р. проводилася лекція на тему: «Державний (нагляд)
контроль у фармацевтичній діяльності».

17 листопада 2016 року у рамках поглиблення
співпраці НФаУ із представниками практичної
фармації, а також з метою підвищення
ефективності
вивчення
дисципліни
«Фармацевтичне правознавство» на кафедрі
соціальної фармації НФаУ за участі спеціаліста
територіального органу Держлікслужби України
було проведено семінарське заняття для
студентів 4 курсу 4,0 спеціальності «Фармація».
Під час заняття фахівець розповів студентам
про
порядок
проведення
планових
та
позапланових перевірок, висвітив актуальні
проблемні
питання
співпраці
суб’єктів
господарювання у фармації з контролюючими
органами.

Дякуємо за увагу!

