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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.  
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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. 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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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 1

0

11 12 13

Змістовий модуль 1 
Тема 1 Фармацевтичне
право та 
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 
роботи аптечних 
закладів

10 2 ‒ 2 ‒ 6 9 ‒ ‒ 1 ‒ 8

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
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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 
й 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

1

4
‒ 16 ‒ 60 90 6 ‒ 2 ‒ 82

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
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Змістовий модуль 1
Семінарське заняття № 1

Тема.  Фармацевтичне  право  та  фармацевтичне  законодавство.

Основні поняття та категорії

Мета:  формування  знань  про  систему  фармацевтичного  права  та

фармацевтичного законодавства.  

Питання для обговорення

1. Система  фармацевтичного  права  та  система  фармацевтичного

законодавства. 
2. Фармацевтичне право: поняття та зміст.
3. Взаємозв’язок фармацевтичного права з навчальними дисциплінами

медичної та юридичної спрямованості. 
4. Правовідносини, що виникають у процесі фармацевтичної діяльності.

Короткі теоретичні відомості

Фармацевтичне право  система загальнообов’язкових правових норм‒

(сукупності взаємоузгоджених міжнародних і національних міжгалузевих чи

тільки  галузевих  підзаконних  актів,  настанов,  директив,  кодексів

фармацевтичної  етики  та  деонтології),  які  регулюють  правовідносини

учасників світового чи тільки регіонального фармацевтичного ринку. 

Може бути і таке визначення:  фармацевтичне право  це сукупність‒

правових  норм,  які  регулюють  суспільні  відносини  між  учасниками

фармацевтичного  ринку,  що  виникають  у  процесі  реалізації  права  на

фармацевтичну діяльність. 

Складовою фармацевтичного права є фармацевтичне законодавство, що

охоплює  нормативну  базу  фармацевтичної  діяльності.  Під  правовими

нормами  зазвичай  розуміють  сукупність  фахових  знань  і  нормативно-

правових актів, що належать до фармацевтичної діяльності.

Контрольні питання

1. Сутність поняття «фармацевтичне право».
2. Складові елементи фармацевтичного права.
3. Що є предметом регулювання фармацевтичного законодавства?
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4. Які  нормативно-правові  акти  є  складовими  елементами  системи

фармацевтичного законодавства?
5. Яким чином фармацевтичне право співвідноситься з іншими галузями

права?
6. З  якими  навчальними  дисциплінами  медичної  та  юридичної

спрямованості пов’язане фармацевтичне право? У чому проявляється такий

взаємозв’язок?
7. Що  таке  правовідносини  у  сфері  фармацевтичної  діяльності?  Які

елементи правовідносин у сфері фармацевтичної діяльності?

Література: [1, с. 55; 14, с 19‒22; 21 с. 31‒37].

Семінарське заняття № 2

Тема.  Основні  принципи  організації  фармацевтичного

забезпечення населення. Національна лікарська політика

Мета:  формування  знань  про  організацію  фармацевтичного

забезпечення населення та про ліцензування фармацевтичної діяльності.

Питання для обговорення

1. Історичні  аспекти  розвитку  системи  фармацевтичного  забезпечення

населення в Україні. 
2. Основні  принципи  організації  надання  фармацевтичної  допомоги

населенню. Належна аптечна практика.
3. Основні  пріоритети  та завдання  формування  Національної  лікарської

політики.
4. Державне управління та регулювання у фармації. 
5. Ліцензування фармацевтичної діяльності.
6. Сучасний стан і перспективи розвитку аптечної справи у світі.
7. Сучасний  стан  та особливості  організації  фармацевтичного

забезпечення населення в Україні. 

Короткі теоретичні відомості

Система  фармацевтичного  забезпечення  інтеграційна  структура,‒

що  об’єднує  процеси  виробництва,  обігу  лікарських  засобів,  а  також

реалізації  фармацевтичної  допомоги та послуг відповідно до вимог чинної

нормативно-правової бази в Україні та міжнародних норм.
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Фармацевтична  допомога   ‒ це  комплекс  фармацевтичних

(спеціальних)  організаційно-правових,  соціально-економічних  та

інформаційних  заходів,  здійснюваних  фармацевтичним  працівником  і

спрямованих  на  збереження  здоров’я  й  життя  людини,  профілактику  та

лікування з метою усунення фізичних і, як наслідок, моральних страждань

людей незалежно від їх соціального та матеріального статусу в суспільстві й

інших чинників.

Національна лікарська політика (НЛП) визначає стратегію розвитку

фармацевтичного сектора охорони здоров’я (ОЗ) з урахуванням політичних і

соціально-економічних  пріоритетів  лікарського  забезпечення  населення,

національних  особливостей  розвитку  країни  та  міжнародних  норм

регулювання фармацевтичної діяльності.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте  зміст  основних  етапів  розвитку  вітчизняної

фармацевтичної галузі. 
2. Наведіть  визначення  понять  «фармацевтична  допомога»,

«фармацевтична послуга», «фармацевтичне забезпечення». 
3. Які  показники  характеризують  стан  фармацевтичного  забезпечення

населення? 
4. Яке  стратегічне  значення  для  вітчизняної  фармацевтичної  галузі  має

розробка НЛП? 
5. Охарактеризуйте  основні  цілі  та пріоритети  Національної  лікарської

політики. 
6. Розкрийте зміст Концепції ОЛЗ. 
7. Стисло охарактеризуйте Належні практики. 
8. Наведіть  визначення  понять  «державне  управління»,  «державне

регулювання», «державна політика». 
9. Укажіть основні цілі та функції державного регулювання. 
10. Назвіть основні методи державного регулювання. 
11. Охарактеризуйте  сучасну  структуру  фармацевтичної  галузі  та рівні

управління. 
12. Укажіть  функції  та повноваження  центральних  органів  влади

в управлінні фармацією. 
13. Наведіть визначення понять «ліцензування», «ліцензіат», «ліцензія».
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14. Укажіть, які види діяльності підлягають ліцензуванню. 
15. Охарактеризуйте  процедуру  ліцензування  фармацевтичної  діяльності

з роздрібної реалізації ЛЗ та ВМП в Україні.

Література: [15, с. 82; 18, с. 223‒229].

Семінарське заняття № 3

Тема. Організація фармацевтичної інформації в Україні

Мета:  формування знань про класифікацію, маркування та штрихове

кодування лікарських засобів.  

Питання для обговорення

1. Система фармацевтичної інформації.
2. Інформаційне забезпечення процесу надання фармацевтичної допомоги.

Нормативно-правове забезпечення фармацевтичної діяльності. 
3. Назви та класифікації лікарських засобів.
4. Маркування та штрихове кодування лікарських засобів.

Короткі теоретичні відомості

Фармацевтична  інформація ‒ відомості,  необхідні  для  належного

здійснення  фармацевтичної  діяльності  (нормативно-правові,  статистичні,

інформаційно-методичні,  економічні,  фармако-економічні,  управлінського

характеру, про створення,  застосування,  обіг  ЛЗ та  інших фармацевтичних

товарів),  що  отримуються  та  використовуються  фармацевтичною наукою і

практикою.

Державний  реєстр  ЛЗ  України ‒ це  офіційно  затверджений  МОЗ

України перелік лікарських засобів, дозволених для медичного застосування,

який постійно переглядається і доповнюється новими ЛЗ у міру їх реєстрації

або перереєстрації. 

Основним законом України, що визначає права й обов’язки держави,

суспільства  громадян  щодо  забезпечення  медичною  і  фармацевтичною

допомогою є Конституція України.

Відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  ЛЗ  підлягають

обов’язковому  маркуванню  штриховими  кодами.  Присвоєння  штрих-кодів
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здійснює  Міжнародна  некомерційна  і  неурядова  організація  —  Асоціація

EAN, створена 1977 р.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте роль фармацевтичної інформації в наданні медичної та

фармацевтичної допомоги. 
2. Поясніть,  які  інформаційні потреби у фахівців охорони здоров’я та  у

населення. 
3. Надайте класифікацію та характеристику інформаційних ресурсів.
4. Поясніть  порядок  присвоєння  й  особливості  застосування  назв  ЛЗ

(міжнародних непатентованих (ІNN), патентованих, торговельних). 
5. Наведіть види класифікацій ЛЗ. 
6. Охарактеризуйте  АТС-класифікаційну  систему  (анатомо-терапевтична

та хімічна). 
7. Дайте  стислу  характеристику  законодавчої  й  нормативної  бази,  що

регулює фармацевтичну діяльність в Україні. 
8. Укажіть  основні  інформаційні  портали,  пошукові  системи,  довідники

ЛЗ. 
9. Назвіть бази даних і реєстри, які використовуються у фармації. 
10. Розкажіть про структуру та значення Державного реєстру лікарських

засобів. 
11. Укажіть регулювальні переліки ЛЗ. 
12. Поясніть сутність і значення формулярної системи. 
13. Укажіть  вимоги  до  маркування  ЛЗ.  Яка  інформація  обов’язково

повинна міститися на упаковці ЛЗ? 
14. Поясніть  сутність  штрихового  кодування  товарів  аптечного

асортименту. Яку інформацію містить код на упаковці товару?

Література: [3, с. 14; 4, с. 1‒3; 19, с. 364‒370].

Семінарське заняття № 4

Тема. Організація роботи аптечних закладів

Мета: формування знань про вимоги до діяльності аптечних закладів.

Питання для обговорення

1. Аптека як заклад охорони здоров’я. 
2. Класифікація аптек. 
3. Вимоги до аптек та організації фармацевтичної допомоги.
4. Організаційна структура і штат аптеки.
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5. Організація  роботи  лікарняних  і міжлікарняних  аптек  у сучасних

економічних умовах.
6. Сучасні форми фармацевтичного забезпечення населення.

Короткі теоретичні відомості

Згідно з чинним законодавством до фармацевтичних закладів належать

аптека,  аптечний  склад  (база),  контрольно-аналітична  лабораторія,  база

(склад)  медичної  техніки,  база  спеціального  медичного  постачання,

лабораторія з аналізу якості ЛЗ, магазин (медичної техніки, медичної оптики).

Основним закладом фармацевтичного забезпечення  хворих в  амбулаторно-

поліклінічних і стаціонарних умовах є аптека. 

Роздрібна торгівля ЛЗ здійснюється лише через аптеки та їх структурні

підрозділи (аптечні пункти). 

Від  ступеня  відповідності  структури  аптеки  всім  економічним  і

соціальним вимогам залежить якість фармацевтичної допомоги населенню. 

В  аптеках  постійно  запроваджується  позитивний  досвід  роботи  в

ринкових умовах.  Один із  перспективних  напрямів  ‒ аптеки  «відкритого»

типу системи самообслуговування .

За  кордоном  роздрібна  реалізація  товарів  аптечного  асортименту

населенню може здійснюватися і через інтернет-аптеки, які створюються на

базі  реальних  аптечних  закладів  з  використанням  наявної  ресурсної  бази.

Також  поширена  практика  використання  електронних  рецептів,  що  є

прогресивною формою фармацевтичного забезпечення населення.

Контрольні питання

1. Дайте визначення аптеки як закладу охорони здоров’я. 
2. Наведіть класифікацію аптечних закладів. 
3. Укажіть завдання та функції аптеки. 
4. Охарактеризуйте організаційну структуру (відділи) аптеки. 
5. Назвіть  основні  вимоги  до  приміщень  аптеки  згідно  з  ліцензійними

умовами. 
6. Розкажіть про порядок відкриття аптеки.
7. Охарактеризуйте  штат  аптеки.  Поясніть,  які  вимоги  висуваються  до

персоналу аптек згідно з ліцензійними умовами. 
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8. Назвіть  види  матеріальної  відповідальності  в  аптеці  та  дайте  їх

характеристику. 
9. Визначте функції лікарняної та міжлікарняної аптек. 

Література: [2, с. 12; 17, с. 45‒54; 20, с. 25‒34].

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття № 5

Тема.  Організація  безрецептурного  відпуску  лікарських  засобів

в Україні та за кордоном

Мета:  розглянути  організацію  безрецептурного  відпуску  лікарських

засобів в Україні та за кордоном.

Питання для обговорення

1. Характеристика безрецептурного відпуску.
2. Вiдповiдальне  самолікування  як сучасна  форма  взаємовідносин  між

пацієнтом і провізором.
3. Органiзацiя фармацевтичної опіки.
4. Організація  роботи  відділу  безрецептурного  відпуску  лікарських

засобів.

Короткі теоретичні відомості

Препарати безрецептурного відпуску ‒ велика група ЛЗ, які пацієнт

може  купити  в  аптеці  або  аптечному  пункті  без  рецепта  лікаря  для

самолікування. 

З метою уникнення безконтрольного використання ліків Європейською

асоціацією  виробників  безрецептурних  препаратів  1994  р.  було  введено

термін  «відповідальне самолікування», під яким слід розуміти помірковане

застосування  пацієнтами  ЛЗ,  що  перебувають  у  вільному  продажу,  для

профілактики та лікування легких розладів, що не потребують професійної

медичної допомоги. 

Фармацевтична  опіка ‒  прийняття  фармацевтичним  працівником

відповідальності перед конкретним пацієнтом за результат лікування певним
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ЛЗ.  На  фармацевта  покладається  обов’язок  забезпечити  хворого не  тільки

якісними ЛЗ і ВМП, але й сприяти їх раціональному використанню. 

З  метою  регулювання  безрецептурного  обігу  ЛЗ  МОЗ  України

періодично переглядає та затверджує Перелік ЛЗ, дозволених до застосування

в  Україні,  які  відпускаються  без  рецептів  з  аптек  та  їх  структурних

підрозділів (Наказ МОЗ України №303 від 06.05.2014 р. «Про затвердження

Переліку  лікарських  засобів,  дозволених  до  застосування  в  Україні,  які

відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів»). 

Контрольні питання

1. Дайте визначення безрецептурних та ОТС‒препаратів. 
2. Назвіть основні цілі застосування безрецептурних ЛЗ. 
3. Укажіть основні критерії віднесення ЛЗ до безрецептурних. 
4. Дайте визначення відповідального самолікування. 
5. Дайте  визначення  фармацевтичної  опіки  та  назвіть  основні  умови  її

проведення. 
6. Охарактеризуйте основні класифікації ЛЗ. 
7. Розкажіть  про особливості  організації  безрецептурного відпуску ЛЗ у

зарубіжних країнах. 
8. Назвіть  основні  нормативно-правові  акти  України,  що регламентують

обіг безрецептурних препаратів. 
9. Назвіть завдання відділу безрецептурного відпуску аптеки. 
10. Назвіть основні вимоги до реклами безрецептурних ЛЗ.

Література: [10, с. 27; 11 с. 52‒53; 13, с. 31‒36].

Семінарське заняття № 6

Тема. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів

Мета:  формування  знань  про  організаційні  засади  рецептурного

відпуску лікарських засобів. 

Питання для обговорення

1. Рецептурно-виробничий  відділ  аптеки,  його  завдання,  функції

та оснащення, штат.
2. Організаційні засади рецептурного відпуску лікарських засобів.
3. Організація прийому рецептів і відпуску лікарських засобів.
4. Особливості обігу екстемпоральних лікарських засобів.
5. Організація предметно-кількісного обліку в аптеках.
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6. Основні проблеми рецептурного відпуску лікарських засобів та шляхи

їх розв’язання. 

Короткі теоретичні відомості

Для  виконання  функцій  з  прийому  рецептів,  виготовлення  ліків  за

рецептами  лікарів  і  вимогами  ЛПЗ,  контролю їх  якості,  а  також відпуску

виготовлених  ліків  в  аптеках  створюється  рецептурно-виробничий  відділ

(РВВ).  Для  прийому  рецептів  і  відпуску  готових  ЛЗ  в  аптеках

організовуються відділи ГЛЗ. 

Порядок призначення лікарських засобів.  Відповідно до Наказу МОЗ

України №360 рецепти виписуються: 

‒ на рецептурні ЛЗ; 
‒ безрецептурні ЛЗ та ВМП у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових

умовах; 
‒ ЛЗ, що виготовляються в умовах аптеки (ЕЛЗ ). 

Згідно  з  Директивою  2001/83/ЄС  рецепт ‒ це  розпорядження  на

отримання лікарського препарату, яке виписує фахівець, що має на це право.

Наркотичні  та  психотропні  ЛЗ  та  прекурсори  списку  №1 у  чистому

вигляді  або  в  суміші  з  індиферентними речовинами дозволено виписувати

тільки лікарям, що працюють у державних і комунальних ЛПЗ. 

Виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки здійснюється лише за

наявності  у  них відповідної  ліцензії  та  відповідно до вимог, установлених

наказом МОЗ України  №812 від  17.10.2012  р.  «Про затвердження  Правил

виробництва  (виготовлення)  та  контролю  якості  лікарських  засобів  в

аптеках».

Контрольні питання

1. Назвіть основні функції рецептурно-виробничого відділу. 
2. Розкажіть  про  особливості  роботи  з  отруйними,  наркотичними,

психотропними лікарськими засобами та прекурсорами. 
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3. Назвіть  категорії  медичних  працівників,  які  мають  право  виписувати

рецепти амбулаторним хворим. 
4. Охарактеризуйте форми рецептурних бланків та їх призначення.
5. Поясніть загальні правила виписування рецептів. 
6. Укажіть обов’язки провізора з прийому рецептів і відпуску ліків. 
7. Наведіть  класифікацію  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і

прекурсорів. 
8. Назвіть  особливості  виписування  та  відпуску  наркотичних,

психотропних, отруйних лікарських засобів і прекурсорів. 
9. Укажіть,  які  речовини  підлягають  предметно-кількісному  обліку  в

аптеках. 
10. Назвіть  документи,  у  яких  здійснюється  облік  екстемпоральної

рецептури в аптеці. 
11. Як  виписуються  ліки  на  безоплатний  та  пільговий  відпуск  (50  %

оплати) лікарських засобів? 
12. Поясніть порядок оформлення пільгових рецептів і вкажіть термін їх

зберігання в аптеці. 
13. Охарактеризуйте основні помилки під час виписування рецептів. 
14. Назвіть загальні правила таксування рецептів.

Література: [5, с. 9‒13; 12, с. 28; 16, с. 5‒9].

Семінарське заняття № 7

Тема.  Державна система забезпечення якості лікарських засобів і

виробів медичного призначення

Мета:  розглянути  державну  систему  забезпечення  якості  лікарських

засобів і виробів медичного призначення.

Питання для обговорення

1. Забезпечення якості лікарських засобів як міжнародна проблема.
2. Сучасна концепція забезпечення якості лікарських засобів.
3. Державні механізми забезпечення якості лікарських засобів.
4. Організація державної системи забезпечення якості лікарських засобів

в Україні.
5. Організація  інспектування  підприємств  і закладів  фармацевтичної

галузі.
6. Організація вхідного контролю якості лікарських засобів, що надходять

до аптек, фармацевтичних фірм.
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7. Організація внутрішньо аптечного контролю якості лікарських засобів.

Короткі теоретичні відомості

Питання  забезпечення  населення  якісними,  ефективними  та

безпечними  ЛЗ  залишається  одним  із  пріоритетних  напрямів  діяльності

урядів багатьох країн і міжнародних організацій. 

Якість  ЛЗ ‒ сукупність  властивостей,  які  надають  ЛЗ  здатність

задовольняти  потреби  споживачів  відповідно  до  свого  призначення  та

відповідають вимогам, установленим законодавством. 

Наявність  на  фармацевтичному  ринку  фальсифікованих,

субстандартних і незареєстрованих ЛЗ є суттєвою соціально-економічною та

медико-фармацевтичною проблемою. 

Фальсифікований  (підроблений,  контрафактний)  ЛЗ ‒ лікарський

засіб з неправильним маркуванням щодо його справжності та/або виробника,

нанесеним навмисно та в обманних цілях. 

Неякісний/субстандартний  ЛЗ ‒ лікарський  засіб,  виготовлений

легальним  виробником  з  правильним  маркуванням,  який  під  час

виробництва,  транспортування,  зберігання  втратив  відповідність  вимогам

затвердженої аналітично-нормативної документації. 

Незареєстрований ЛЗ ‒ лікарський засіб, що не пройшов процедуру

державної реєстрації/перереєстрації у відповідних органах і не внесений до

Державного реєстру ЛЗ. 

Система забезпечення якості лікарських засобів у ЄС містить:

‒ ліцензування (реєстрацію) ЛЗ; 
‒ ліцензування виробництва, дистрибуції та імпорту ЛЗ; 
‒ інспектування  виробників  і  дистриб’юторів  щодо  відповідності

стандартам належних практик; 
‒ функціонування інституту уповноважених осіб; 
‒ державний контроль якості на етапах реєстрації та реалізації;
‒ фармакологічний нагляд; 
‒ сертифікацію субстанцій Європейською Фармакопеєю. 

Одним із найважливіших організаційних питань під час забезпечення

якості ЛЗ і ВМП у товаропровідній мережі є наявність двох форм контролю: 
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‒ вхідного, або попереднього, що здійснюється уповноваженими особами

суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на право оптової та роздрібної

торгівлі ЛЗ, у разі приймання товару за допомогою візуальних методів;
‒ вибіркового  (подальшого)  державного  контролю якості  ЛЗ,  що

проводиться  під  час  оптової  та  роздрібної  реалізації  ЛЗ  унаслідок

інспектування територіальними інспекціями з контролю якості ЛЗ суб’єктів

господарювання всіх форм власності та підпорядкування.

Внутрішньоаптечний контроль ‒ це комплекс запобіжних заходів і

видів  контролю,  які  затверджують  показники  якості  та  безпеки  ЛЗ,  що

здійснюється безпосередньо в аптеці.

Контрольні питання

1. Поясніть,  яке  місце  займає  Національна  Фармакопея  у  забезпеченні

якості фармацевтичної допомоги, що надається населенню. 
2. Охарактеризуйте  основні  типи  фальсифікованих  ЛЗ  згідно  з  даними

ВООЗ. 
3. Дайте визначення терміна «сертифікація», з яких елементів формується

процедура сертифікації? 
4. Охарактеризуйте форми підтвердження якості ЛЗ у СЗЯ ВООЗ. 
5. Яку інформацію містить сертифікат (паспорт) якості виробника? 
6. Опишіть організаційну структуру СЗЯ. 
7. Назвіть основні функції Держлікслужби України. 
8. Які функції виконує Державний експертний центр МОЗ України? 
9. У  чому  полягає  зміст  планової  та  наступної  перевірок,  а  також

перевірки за дорученням? 
10. Охарактеризуйте основні етапи роботи інспектора під час перевірок.
11. Як здійснюється вхідний контроль уповноваженою особою в аптеках і

фармацевтичних фірмах? 
12. Перерахуйте права й обов’язки провізора-аналітика. 
13. Які види внутрішньо аптечного контролю якості ЛЗ ви знаєте? 
14. Назвіть  усі  облікові  форми  (журнали),  у  яких  документально

оформляються  результати  проведеного  внутрішньо  аптечного  контролю

якості ЛЗ.

Література: [6, с. 21; 9, с. 4‒6; 19, с.147‒153].

Семінарське заняття № 8
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Тема.  Організація  роботи  оптової  фармацевтичної  фірми  й

аптечного складу

Мета:  формування  знать  про  організацію  роботи  оптової

фармацевтичної фірми й аптечного складу.

Питання для обговорення

1. Організація  постачання  аптечних  закладів  згідно  з міжнародними

стандартами. Належна практика дистрибуції.
2. Нормативно-правове регулювання й вимоги до оптової торгівлі.
3. Аптечні склади (бази): завдання, функції, класифікація.
4. Організаційна структура аптечних складів (баз).
5. Організація роботи оптових фірм.

Короткі теоретичні відомості

Дистрибуція (оптова торгівля) ЛЗ ‒ будь-яка діяльність, пов’язана із

закупівлею,  зберіганням,  поставками  або  експортом лікарських  засобів,  за

винятком відпуску їх населенню. 

Діяльність з  оптової  та  роздрібної торгівлі  ЛЗ регулюється Законами

України  «Про  лікарські  засоби»,  «Про  ліцензування  певних  видів

господарської  діяльності»,  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного

благополуччя  населення»,  «Про захист  прав  споживачів»,  а  також іншими

НПА.

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняттям «дистрибуція ЛЗ», «дистриб’ютор». 
2. Назвіть основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність

з оптової торгівлі ЛЗ в Україні. 
3. Охарактеризуйте основні принципи Належної практики дистрибуції. 
4. Розкажіть  про  основні  вимоги  до  оптової  торгівлі,  що  висуваються

ліцензійними умовами. 
5. Поясніть,  у  чому  полягає  сутність  процедури  сертифікації  аптечних

складів, оптових фірм. 
6. Поясніть, чим відрізняються централізована і децентралізована системи

постачання. 
7. Назвіть функції аптечних складів, оптових фірм. 
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8. Наведіть класифікацію аптечних складів, оптових фірм. 
9. Охарактеризуйте структуру аптечного складу (відділи). 
10. Укажіть обов’язки приймальної комісії аптечного складу. 
11. У чому полягають особливості приймання та зберігання наркотичних

засобів?
Література: [7, с. 23; 18, с. 367‒373].

Семінарське заняття № 9

Тема.  Організація  зовнішньоторговельної  діяльності

фармацевтичних підприємств 

Мета:  розглянути  організацію  зовнішньоторговельної  діяльності

фармацевтичних підприємств. 

Питання для обговорення

1. Поняття  зовнішньоекономічної  діяльності.  Інструменти  регулювання

зовнішньоекономічної діяльності.
2. Особливості  укладання  зовнішньоекономічних  контрактів  (договорів)

купівлі-продажу лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.
3. Суть і принципи митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

в Україні.
4. Особливості ввезення в Україну лікарських засобів і товарів аптечного

асортименту.

Короткі теоретичні відомості

Зовнішньоекономічна  діяльність  (ЗЕД) ‒ діяльність  суб’єктів

господарювання  України  й  іноземних  суб’єктів  господарської  діяльності,

побудована  на  взаємовідносинах  між  ними,  що  має  місце  як  на  території

України, так і за її межами. 

Види зовнішньоекономічної діяльності: 

‒ експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили; 
‒ наукова,  виробнича,  навчальна  й  інші  види  кооперації  з  іноземними

суб’єктами господарської діяльності; 
‒ кредитні та розрахункові операції; 
‒ організація  та  проведення  виставок,  аукціонів,  конференцій,

симпозіумів. 
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Здійснення  підприємствами  ЗЕД  регулюється  державою  в  особі  її

органів,  недержавних органів управління економікою (товарних, фондових,

валютних  бірж,  торгових  палат,  асоціацій  та  інших  організацій

координаційного  типу).  Державне  регулювання  ЗЕД  здійснюють  Верховна

Рада,  Кабінет  Міністрів  України,  Міністерство  економічного  розвитку  і

торгівлі  України,  Національний банк України,  Державна фіскальна служба

України,  а  також  органи  місцевого  самоврядування  у  межах  своєї

компетенції. 

Україна  самостійно  визначає  митну  політику, створює  власну  митну

систему  та  здійснює  митне  регулювання  на  своїй  території  відповідно  до

Митного  кодексу  (МКУ),  законів  України  та  міжнародних  договорів  за

участю України. 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності. Укажіть основні її

види. 
2. Хто може бути суб’єктами ЗЕД відповідно до чинного законодавства? 
3. Назвіть  міжнародні  організації,  що  регулюють  світову  торгівлю,

валютно-кредитні та фінансові відносини.
4. Які  інструменти  митного  регулювання  належать  до  нетарифних

методів? 
5. Які правові режими передбачені для товарів з країн-членів СОТ ? 
6. Охарактеризуйте основні митні режими. 
7. Назвіть основні принципи митного регулювання. 
8. Охарактеризуйте  порядок  укладання  міжнародного  договору  купівлі-

продажу. 
9. Назвіть  основні  етапи  митного  контролю  та  митного  оформлення

товарів.
10. Назвіть основні методи визначення митної вартості товару. 
11. Які документи подаються суб’єктом господарювання під час ввезення

ЛЗ на територію України? 
12. Укажіть, коли проводиться лабораторний аналіз якості ввезених ЛЗ.

Література: [8, с. 3‒7; 14, с. 55; 20, с. 25‒34].
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3 ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Організація й управління фармацевтичною службою.
2. Автоматизація та комп’ютеризація у фармації.
3. Державний контроль фармацевтичної діяльності аптечних установ.
4. Організація медикаментозного забезпечення у європейських державах.
5. Фармацевтична проблематика страхової медицини.
6. Роль оптової торгівлі у забезпеченні населення лікарськими засобами.

Організація роботи аптечного складу.
7. Особливості   ціноутворення  на медикаменти та  предмети медичного

призначення. Цінова політика аптечних підприємств.
8. Державна  реєстрація  ЛЗ  з  метою  одержання  дозволу  застосування  в

медичній практиці.
9. Ліквідація та реорганізація фармацевтичних закладів. Основні функції

ліквідаційної комісії.
10. Особливості професійної етики провізорів і фармацевтів.
11. Організація роботи спеціалізованих аптек.
12. Дозвільний  порядок  здійснення  фармацевтичної  діяльності.

Ліцензування та патентування у фармації.
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13. Організаційні  та  психологічні  аспекти  здійснення  фармацевтичної

опіки.
14. Оподаткування аптечних підприємств.
15. Основи   діловодства   в   аптечних  установах.
16. Концепція  відповідального  самолікування з  погляду  фармацевтичної

опіки.
17. Організаційно-правове забезпечення діяльності аптек в Україні.
18. Ліцензування фармацевтичної діяльності  в Україні та за кордоном.
19. Основні вимоги до здійснення роздрібної торгівлі ЛЗ.

4 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Що  таке  фармацевтичне  право?  Складові  елементи  фармацевтичного

права. 
2. Предмет регулювання фармацевтичного законодавства. 
3. Які  нормативно-правові  акти  є  складовими  елементами  системи

фармацевтичного законодавства? 
4. Яким чином фармацевтичне право співвідноситься з іншими галузями

права? 
5. Що  таке  правовідносини  у  сфері  фармацевтичної  діяльності?  Які

елементи правовідносин у сфері фармацевтичної діяльності? 
6. Що таке акредитація закладу охорони здоров’я? 
7. Який порядок отримання ліцензії закладу охорони здоров’я? 
8. Що  таке  медична  допомога  та  чим  вона  відрізняється  від  медичної

послуги? 
9. Що  таке  ліцензійні  умови  провадження  господарської  діяльності  з

виробництва лікарських засобів? 
10. Який порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів

в Україні? 
11. Яке  функціональне  призначення  Державного  реєстру  лікарських

засобів? 
12. Що таке парафармацевтична продукція та які особливості її державної

реєстрації? 
13. Кого можна визнавати суб’єктом створення лікарського засобу? 
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14. Назвіть  основні  принципи  державної  політики  щодо  ліцензування  в

Україні. 
15. Які  особливості  регулювання  господарської  діяльності  у

фармацевтичній галузі? 
16. Як називається орган ліцензування у сфері фармацевтичної діяльності?
17. Які  документи  необхідно  надати  для  отримання  ліцензії  на  право

оптової чи роздрібної торгівлі лікарськими засобами? 
18. Які  кваліфікаційні  вимоги  висуваються  до  фармацевтичного

персоналу? 
19. Яким  чином  відбувається  перевірка  дотримання  суб’єктами

господарювання ліцензійних умов провадження господарської  діяльності  в

фармацевтичній сфері? 
20. Які  підстави  для  анулювання  чи  переоформлення  ліцензії  для

провадження господарської діяльності у фармацевтичній сфері? 
21. Що  таке  міжнародний  стандарт  забезпечення  якості  лікарських

засобів? 
22. Що  таке  GDP  і  як  відбувається  сертифікація  виробників  ліків  і

дистриб’юторів на відповідність GDP і стандартам ISO? 
23. Що  таке  GMP  та  як  відбувається  сертифікація  виробників  ліків  і

дистриб’юторів на відповідність GMP і стандартам ISO? 
24. Який  порядок  сертифікації  лікарського  засобу  для  реалізації  на

території України? 
25. Якими документами підтверджується якість лікарського засобу? 
26. Який порядок сертифікації лікарського засобу, виробленого в Україні

для міжнародної торгівлі? 
27. Як  забезпечується  контроль  якості  лікарських  засобів  і  виробів

медичного призначення в Україні? 
28. Якими  є  належні  умови  зберігання  та  транспортування  лікарських

засобів в Україні? 
29. Які  документи  підтверджують  серію  лікарських  засобів  і  партію

парафармацевтичної продукції? 
30. Що таке вхідний контроль якості лікарських засобів? 
31. У  яких  випадках  можливе  зупинення  виробництва,  торгівлі  чи

вилучення з обігу лікарських засобів? 
32. Чи  допустимим  є  відкликання  лікарських  засобів  з  оптової  та

роздрібної торгівлі? Якщо так – то у яких випадках? 
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33. Що  собою  являє  державна  система  збору, наукового  оцінювання  та

контролю інформації про побічні реакції лікарських засобів? 
34. Чи  є  законодавчі  передумови  виготовлення  лікарських  засобів  в

аптеках? 
35. Що  таке  зовнішньоекономічна  діяльність?  Який  порядок  реєстрації

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності? 
36. Який порядок митного оформлення товарів? Що таке митна вартість?
37. Які умови та порядок увезення фармацевтичної продукції на територію

України? 
38. Що  можна  віднести  до  заходів  здійснення  державного  контролю

лікарських засобів, увезених на митну територію України? 
39. Який  порядок  видачі  органами  державного  контролю  висновку  про

якість увезених лікарських засобів? 
40. Які  особливості  ввезення  на  територію  України  незареєстрованих

лікарських засобів? 
41. У чому полягає регуляторна політика держави у сфері обігу лікарських

засобів в Україні? 
42. Яке значення регулюючих переліків ліків у системі охорони здоров’я

та фармації? 
43. Які існують категорії рецептурного випуску лікарських засобів? 
44. Що таке  номенклатурно-правова група  лікарських  засобів?  Що таке

загальна група лікарських засобів? 
45. Які особливості обігу сильнодіючих та отруйних лікарських засобів в

Україні? 
46. Який порядок контролю за цільовим використанням сильнодіючих та

отруйних речовин в аптечних закладах? 
47. Як  обіг  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів

урегульований на міжнародному рівні? 
48. Охарактеризуйте  нормативно-правову  базу  щодо  регулювання  обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні.
49. Як  класифікуються  наркотичні  засоби,  психотропні  речовини  та

прекурсори? 
50. Назвіть ліцензійні умови провадження господарської діяльності з обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 
51. Які  особливості  доступу  фармацевтичних  працівників  до  обігу

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів? 
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52. Якими є законодавчі  засади державного нагляду  (контролю) у сфері

господарської діяльності? 
53. Які  розпорядчі  документи  формуються  за  результатами  перевірок  у

сфері обігу лікарських засобів і виробів медичного призначення?
54. Назвіть  вимоги  до  порядку  здійснення  контролю  за  додержанням

ліцензійних  умов  провадження  діяльності  з  оптової  торгівлі  лікарськими

засобами. 
55. Охарактеризуйте  адміністративну  відповідальність  за  порушення

законодавства у сфері обігу лікарських засобів. 
56. Які особливості кримінальної відповідальності, яка встановлюється за

злочини у сфері обігу фальсифікованих лікарських засобів? 
57. Які особливості оподаткування аптечних закладів? Що таке податкова

пільга? 
58. Який порядок перевірки фінансово-господарської діяльності аптечних

закладів? 
59. Що таке юридична опіка фахівців фармації? 
60. Якими професійними правами наділені фармацевтичні працівники? 

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий  з  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.
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Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії,

які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та  використанні  навчально-

програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою

завдання,  засвоїв  основну літературу, рекомендовану в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку  «задовільно»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам, які

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх

подолання під керівництвом викладача;

– оцінку «незадовільно» ставлять студентові,  який виявив недоліки в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання  знань  студентів  розроблено  на  підставі

«Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2

червня 1993 року № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію

студентів»,  затвердженого  вченою  радою  університету  19  листопада  1996

року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
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Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену 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

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 занятті);

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

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;
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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

семінарських 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 формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 
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