
Авторська освітня програма
«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ 
ПРАВОЗНАВСТВО»

«Незнання закону не звільняє від відповідальності. 
А от знання нерідко звільняє» 

Станіслав Єжи Лец



ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»
Другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» 

галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

Кваліфікація: магістр фармації

Спеціалізації: Фармацевтичне правознавство

на удосконалення фахових професійних, особистісних

та організаційно-управлінських компетентностей 

шляхом поглибленого вивчення особливостей

правового регулювання, нормативно-правової бази та 

законодавчих актів, що забезпечить ефективне

виконання професійних обов’язків фахівців під час 

фармацевтичного забезпечення населення 

Програма 

орієнтована

Код,

найменування 

спеціальності

Освітня

програма

Вступ 

на

Термін 

навчання

Вимоги до вступу

заочна

226 

Фармація, 

промислова 

фармація

Фармацевтичне 

правознавство
1 к. 1 р. 6 м.

Спеціаліст або магістр 

Спеціальність 7(8).12020101 Фармація



Фармацевтичне 
правознавство 

(ситемні правові знання
щодо регулювання

фармацевтичної
діяльності та обігу ЛЗ)

Реклама ЛЗ

Виробництво ЛЗ

Контроль 
якості 

Оптова та 
роздрібна 
реалізація

Експортно-
імпортні операції з 

ЛЗ

Ліцензування 
фармацевтичної 

діяльності

Ціноутворення 
та 

реімбурсація

Державний
нагляду у сфері

обігу ЛЗ

Оподаткування

Соціальний 
захист 

Створення ЛЗ

Реєстрація ЛЗ

Захист 
інтелектуальної 

власності

Спеціалізація: Фармацевтичне правознавство



68

50870

18809

17095

271

фармацевтичне виробництво

у сфері роздрібної торгівлі 

у сфері оптової торгівлі 

охорона здоров'я

рекламна діяльність

Обліковано кримінальних
правопорушення за видами 

економічної діяльності у 2018 р.

Відповідно до Довідника 
кваліфікаційних характеристик 
професій працівників (випуск 78 
«Охорона здоров'я», затверджений Наказом 

МОЗ № 117 від 29.03.2002 р.) особи, що 
займають керівні посади у 
галузі охорони здоров'я 
(завідувач аптеки або 
аптечного закладу, завідувач 
аптечної бази, завідувач 
відділу аптеки (бази), 
завідувач контрольно-
аналітичної лабораторії  
тощо) в першу чергу ПОВИНЕН 
ЗНАТИ  ЧИННЕ 
ЗАКОНОДАВСТВО про охорону 
здоров'я та нормативні 
документи, що регламентують 
діяльність органів управління і 
закладів охорони здоров'я

Кримінальні правопорушення за даними 
Генеральної прокуратури України
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Кількість позитивних 
висновків

Кількість анульованих 
ліцензії

Кількість виявлених 
порушень

Загальна кількість 
здійснених перевірок 

Ліцензійних умов

50

197

792

1131

Результати контролю 

Держлікслужбою України Ліцензійних

умов з оптової, роздрібної торгівлі та 

імпорту ЛЗ (за 2018 р.)

0
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Кількість рішень 
про анулювання 

ліцензій

Кількість 
розпоряджень про 
усунення порушень 

законодавства

Загальна кількість 
перевірок

4

17

21

Результати заходів

Держлікслужби з нагляду

щодо дотримання Ліцензійних

умов промислового

виробництва ЛЗ



Результати ринкового нагляду

Держлікслужби України за дотриманням

вимог технічних регламентів щодо

медичних виробів у 2018 р. 

50

155

323

1088
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Кількість протоколів про 
адм. правопорушення

Кількість винесених 
постанов про штрафні 
санкціїї за вчинення 

правопорушень 

Кількість застосованих 
обмежувальних заходів за 
результатами виявлених 

правопорушень

Загальна кількість 
проведених перевірок 

ринкових умов 

641

5843
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Кількість заяв з 
порушенням вимог 

законодавства

Загальна кількість 
заяв на отримання 

ліцензії 

Результати експертизи

Держлікслужбою України заяв

на отримання ліцензіі

За вчинення правопорушень СТЯГНУТО ШТРАФІВ 
на загальну суму 870 410 грн.



ОП «Фармацевтичне правознавство»

Програмні

результати

навчання

розуміти особливості юридичної відповідальності фармацевтичних

працівників та юридичних осіб за правопорушення у професійній

сфері.

впевнено планувати та реалізовувати професійну діяльність на

основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних

міжнародних практик;

володіти судовими та позасудовими засобами захисту прав та 

інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності;

здійснювати експортно-імпортні операції з ЛЗ, їх державну

реєстрацію, заходи державного нагляду (контролю);

нормативно-правового регулювання фармацевтичної діяльності,

державного нагляду за якістю лікарських засобів і товарів аптечного

асортименту;

підстав та видів юридичної відповідальності за порушення чинного 
законодавства у фармацевтичному секторі

правові засади державної політики й механізмів державного 
регулювання обігу лікарських засобів;

правового статусу фармацевтичних працівників й особливостей
регулювання їх праці

Програма 

передбачає 

поглиблене 

вивчення

Спеціалізація: Фармацевтичне правознавство

впровадження обов’язкового медичного страхування, реімбурсації

вартості фармацевтичної допомоги



Адміністративне 
право і 

відповідальність у 
фармації

Екологічна
безпека у 

фармації та її
правове

регулювання

Методологія
наукових досліджень

соціально-
економічного
спрямування

Правові аспекти 
фармацевтичного 

товарознавства

Правове 
забезпечення 

доступності 
фармацевтичної 

допомоги

Правовий захист 
конкуренції на 

фармацевтичному 
ринку

Психологія 
комунікацій у 

фармації

Системний аналіз 
діяльності 

фармацевтичних 
закладів

Соціальна 
економіка у 

фармації

Трудове право і 
соціальний захист 
фармацевтичних 

працівників

Міжнародне 
фармацевтичне 

право і 
законодавство

Фінансове і 
податкове право у 

фармації

Правові основи 
фармацевтичної 

інформації

Особливості 
правозастосування 

юридичної 
відповідальності

Системи 
управління якістю

Соціальна 
відповідальність 

фармацевтичного 
бізнесу

Право в 
інноваційній 

діяльності 
фармацевтичних 

підприємств

Професійно-орієнтовані дисципліни освітньої 

програми «Фармацевтичне правознавство»

Спеціалізація: Фармацевтичне правознавство



Склад кафедри 

соціальної 

фармації станом 

на квітень 2019 р.

Створення кафедри соціальної 

фармації  1 липня 2011 р.

Перша в Україні та СНД

24 співробітника, 

з яких троє мають 

юридичну освіту, 

двоє мають  науковий 

ступінь  кандидата

юридичних наук
9

Випускаюча кафедра соціальної фармації 

Національного фармацевтичного університету 

за ОП «ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВОЗНАВСТВО»

Алла Анатоліївна

Котвіцька - ректор Національного 

фармацевтичного університету,

доктор фармацевтичних наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, 

завідувач кафедри  соціальної фармації 

з 2011 р. по 2015 р.

Інна Валеріївна 

Кубарєва – проректор з науково-

педагогічної (виховної) роботи, кандидат 

фармацевтичних наук, доцент, 

гарант ОП «Фармацевтичне правознавство»

завідувач кафедри соціальної фармації з 

2015 р. по 2019 р.

Аліна Вікторівна

Волкова – кандидат 

фармацевтичних наук, 

доцент, завідувач 

кафедри соціальної 

фармації з 2019 р.



Спеціалізація: Фармацевтичне правознавство

Професійна
класифікація

провізор

завідувач 
бази 

аптечної

молодший 
науковий 

співробітник 
(фармація)

науковий 
співробітник-
консультант 
(фармація)

науковий 
співробітник 
(фармація) 

завідувач 
відділу

завідувач 
аптеки 

(аптечного 
закладу)

Крім того, магістр 
фармації 

спеціалізації 
фармацевтичне 
правознавство 

може працювати:

на адміністративно-
управлінських посадах у 

фармацевтичних 
закладах

у Державній службі з 
лікарських засобів та 

контролю за 
наркотиками

на підприємствах, які 
здійснюють діяльність з 
обігу лікарських засобів 
(фахівець з державної 
реєстрації лікарських 

засобів, експертно-
імпортних операцій, 

публічних закупівель, 
тощо)

в державних органах 
Міністерства охорони 

здоров’я України

Перспективні посади випускників: 



Умови вступу 2019 р.

Прийом документів та заяв за 

адресою: 

вул. Валентинівська, 4, 

м. Харків

(ст. метро «Студентська»)

ТЕРМІН ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
2 – 23 липня 2019 р.

ВСТУПНІ ВИПРОБОВУВАННЯ
Фаховий іспит, іспит з іноземної мови

Кафедра соціальної фармації НФаУ

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4 (технологічний корпус, 4 поверх)

Тел.: 38(0572) 67-91-81, 38(0572) 67-91-78

Е-mail: socpharm@nuph.edu.ua

Сайт: http://socpharm.nuph.edu.ua

Освітня

програма

Термін 

навчання

Вимоги до вступу Вартість навчання

заочна

Фармацевтичне 
правознавство

1 рік
6 міс.

освітньо-кваліфікаційний рівень 
«спеціаліст» або 

освітній ступень «магістр» 
за спеціальністю 

226 Фармація, промислова фармація

на рік – 18 100 грн.
(за весь термін 

навчання –
27 150 грн.)



Приєднуйтесь
до моделювання 

майбутнього Фармації !!!


