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Назва дисципліни Фармацевтичне право та законодавство 

Кафедра Соціальної медицини та організації охорони зоров’я 

Науково-педагогічні 

працівники, які 

викладатимуть 

дисципліну 

Семків В.Б. 

Короткий опис 

змісту дисципліни 

Мета навчальної дисципліни:  вивчення ролі й місця 

фармацевтичного права у правовій системі України та країн світу 

та формування у майбутніх фахівців теоретичних основ права та 

фармацевтичного законодавства; набуття системних правових 

знань щодо регулювання фармацевтичної діяльності та обігу 

лікарських засобів, а також формування професійно важливих 

навичок щодо аргументованого прийняття правомірних рішень 

для забезпечення ефективного функціонування фармацевтичних 

підприємств та фармацевтичного забезпечення населення. 

Завдання: засвоєння основних питань загальної теорії 

адаптованої до фармацевтичної практики, які розглядаються при 

вивченні дисципліни:  

– набуття системних знань щодо правових основ організації 

охорони здоров’я у країнах світу та в Україні; 

 – набуття системних знань щодо систематизації нормативно-

правових актів;  

– розуміння організаційно-правових форм фармацевтичної 

діяльності;  

– засвоєння основних питань державної політики й механізмів 

державного регулювання охорони здоров’я та обігу лікарських 

засобів;  

– розуміння правового статусу фармацевтичних працівників, 

особливостей регулювання їх праці;  

– розуміння юридичної відповідальності фармацевтичних 

працівників за професійно-посадові правопорушення; 

 – засвоєння знань щодо питань екологічних правопорушень у 

разі здійснення фармацевтичної діяльності; 

 – набуття знань з законодавчих основ державного нагляду у 

сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. 

Результати вивчення дисципліни: 

Студент повинен знати: 
 структуру сучасної системи охорони здоров'я України;  
 основи законодавства в системі охорони здоров'я та 

основних нормативно-правових документів, що 
регламентують фармацевтичну діяльність.  

Студент повинен вміти: 

 використовувати законодавчу, нормативно-

правову бази України та дотримуватися вимог 

належних практик щодо здійснення професійної 



діяльності. 

 використовувати набуті знання та практичні 

навички в сфері професійної діяльності 

Забезпечення 

загальних та 

професійних 

компетентностей 

ЗК 1. Здатність застосовувати одержані знання у практичних 
ситуаціях.  
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  
різних джерел.  
ЗК 7. Здатність вчитися і бути сучасно навченим. 
ЗК 10. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько  
свідомо. 
ФК 1. Здатність використовувати законодавчу, нормативно-
правову бази України та дотримуватися вимог належних 
практик щодо здійснення професійної діяльності.  
 

 


