Міністерство охорони здоров’я
Національний фармацевтичний університет
Кафедра соціальної фармації

Засідання опорних кафедр НФаУ
управлінсько-економічного спрямування
з однопрофільними кафедрами
фармацевтичних факультетів інших ВНЗ України
дисципліна «Фармацевтичне право та

законодавство»

12.04.2018 р.

Доповідачі:
завідувач кафедри, доцент І.В. Кубарєва,
методист кафедри, доцент А.В. Черкашина

Питання 1

1. Обговорення та рекомендація до
затвердження примірної програми
навчальної дисципліни
«Фармацевтичне право та законодавство»

Примірний навчальний план додипломної підготовки фахівців
другого (магістерського) рівня вищої освіти
галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація»,
затвердженого МОЗ України 26.07.2016 р.

3-й рік навчання
• Фармацевтичне право та законодавство

4-й рік навчання
• Організація та економіка фармації;
• Фармацевтичний менеджмент та маркетинг;
• Фармацевтичне та медичне товарознавство

5-й рік навчання
• Фармацевтичний менеджмент та маркетинг;
• Соціальна фармація

Примірна програма (анатована)
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи права, система фармацевтичного права і система
фармацевтичного законодавства. Державна політика та державне формулювання системи охорони
здоров’я.
Тема 1. Правові основи організації охорони здоров'я. Система фармацевтичного права та фармацевтичного
законодавства.
Тема 2. Законодавчі основи державного нагляду (контролю) у сфері обігу ЛЗ та ВМП. Юридична
відповідальність фармацевтичних працівників за професійно-посадові правопорушення.
Тема 3. Організаційно-правові форми фармацевтичної діяльності.
Тема 4. Ліцензування фармацевтичної діяльності як важливий механізм державного регулювання.
Тема 5. Стандартизація та сертифікація у фармацевтичній діяльності як гарантія якості лікарських засобів.
Державна реєстрація лікарських засобів та їх допуск до медичного використання. Державний контроль якості
ЛЗ та ВМП.
Тема 6. Законодавчі основи фармацевтичного ціноутворення. Особливості формування та регулювання цін
на ліки. Податки як економічна, соціальна та правова категорії. Система оподаткування ЛЗ та ВМП.
Тема 7. Екологічне право та фармацевтична діяльність.
Тема 8. Міжнародний досвід формування державної політики в галузі охорони здоров’я та фармації.

Змістовий модуль 2. Правове регулювання в охороні здоров’я й фармації України.
Тема 9. Правовий статус суб'єктів правовідносин в охороні здоров'я та фармацевтичному секторі України.
Тема 10. Правове регулювання професійної діяльності фахівців фармації. Особливості регулювання праці
фармацевтичних працівників.
Тема 11. Правові основи діяльності підприємств з оптової та роздрібної реалізації лікарських засобів.
Правові основи дистрибуції. Правові аспекти діяльності медичних представників. Державний контроль за
просуванням (промоцією) ЛЗ на ринку. Реклама ЛЗ.
Тема 12. Державне регулювання та контроль обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів у
закладах охорони здоров’я та аптечних закладах.
Тема 13. Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності та митного регулювання експорту/ імпорту
лікарських засобів. Державний контроль якості ЛЗ та ВМП, ввезених на митну територію України.
Тема 14. Фармацевтичне законодавство у системі права соціального захисту.

Надані від однопрофільних кафедр рекомендації
щодо внесення змін до примірної програми з дисципліни «Фармацевтичне право
та законодавство» для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» :

1. Вилучити з обсягу Примірної програми такі теми 5, 6 з метою усунення
міждисциплінарного дублювання навчального матеріалу :
•Тема 5. Стандартизація та сертифікація у фармацевтичній діяльності як
гарантія якості лікарських засобів. Державна реєстрація лікарських засобів та
їх допуск до медичного використання. Державний контроль якості ЛЗ та ВМП;
•Тема 6. Законодавчі основи фармацевтичного ціноутворення. Особливості
формування та регулювання цін на ліки. Податки як економічна, соціальна та
правова категорії. Система оподаткування ЛЗ та ВМП.

2. Доповнити Примірну програму темою 1: «Теорія держави та права», яка,
зокрема, може містити такі ключові питання: поняття, функції та форми
держави; поняття права, право в системі соціального регулювання;
нормативна основа правового регулювання.

Щира подяка усім, хто здійснював
рецензування та надавав пропозиції !!!
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2. Прийняття рішення щодо доцільності
проведення всеукраїнської олімпіади з
навчальної дисципліни
«Фармацевтичне право та законодавство»

Календарний план зі впровадження Всеукраїнської
олімпіади з «Фармацевтичного права та законодавства»
(з 2019-2020 н.р.)
Назва заходу

Термін
виконання

Примітки

1. Надання пропозицій щодо
структури завдань, визначення
підходів щодо розробки завдань

до 20.06.2018 р.

Просимо
долучитися усі
однопрофільні
кафедри

2. Проведення I етапу на базі
вищого навчального закладу

до 01.04.2019 р.

Просимо
долучитися усі
однопрофільні
кафедри

3. Реєстрація Всеукраїнської
олімпіади

до 01.12.2019 р.

4. Затвердження (коректування)
типових завдань, критеріїв
оцінювання (з урахуванням
досвіду)

до 01.12.2019 р.

5. Формування комісії

до 01.02.2020 р.

6. Проведення IІ етапу
Всеукраїнської олімпіади

березень 2020 р.

Просимо
долучитися усі
однопрофільні
кафедри
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3. Про навчально-методичне забезпечення
дисципліни «Фармацевтичне право та
законодавство»

Навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Фармацевтичне право та законодавство»
ОСНОВНА навчально-методична література:
• Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для
студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва, О. О.
Суріков, А. В. Волкова, А. В. Черкашина, І. О. Лобова, І. О.
Сурікова ; за ред. А. А. Котвіцької. – Харків : НФаУ : Золоті
сторінки, 2016. – 528 с. – (Затверджено МОН України як
підручник для студентів ВНЗ (лист № 1/11-83 від 12.01.2016);
підручник виданий як національний відповідно до наказу МОЗ
України від 22.06.2010 №502.). – базовий підручник.
• Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях : навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька, І. В. Кубарєва,
О. О. Суріков, А. В. Волкова, А. В. Черкашина. – Х. : НФаУ,
2015. – 112 с.
• Фармацевтическое право и законодательство : учеб.
пособие для соискателей высш. образования по спец.
«Фармация, промышленная фармация» / А. А. Котвицкая, И. В.
Кубарева, А. В. Волкова, А. В. Черкашина, А. А. Суриков, И. А.
Сурикова, И. А. Лобова; под общ. ред. А. А. Котвицкой. –
Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 224 с.
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Навчально-методичне забезпечення дисципліни
«Фармацевтичне правознавство»
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Про досвід залучення фахівців
практичної фармації до проведення
аудиторних занять з дисципліни

11

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».
17.11.2016 р. 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 головного спеціаліста
територіального органу Держлікслужби
Дурасова О.О. було проведено семінар для
здобувачів 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

Залучення до навчального процесу
фахівців практичної фармації
З дисципліни «Фармацевтичне правознавство» проводилася лекція на тему:
«Ліцензування фармацевтичної діяльності з роздрібної реалізації лікарських
засобів».

Активну участю у проведенні лекцій та
обговоренні приймали приймали студенти 5-го
курсу спеціальності «Фармація», «Клінічна
фармація» та співробітники кафедри.

Лекцію провів заступник керівника
ліцензійного відділу мережі «Аптека 911»
Тигран Варшамян. На лекції були
розглянуті питання вимог до приміщень
аптечних закладів, їх розташування та
площі, матеріально-технічного оснащення,
порядку отримання ліцензій.

Дякуємо за увагу!

