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Освітньо-професійна програма «Фармацевтичне правознавство» спрямована на
формування здатності застосовувати здобувачем вищої освіти набуті знання та уміння
з дисциплін професійної підготовки для вирішення типових задач діяльності фахівця
щодо специфічних особливостей правового регулювання фармацевтичної діяльності
й законодавчих основ державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів і товарів
аптечного асортименту на відповідній посаді, включаючи правові засади державної
політики й механізмів державного регулювання обігу лікарських засобів,
впровадження обов’язкового медичного страхування, реімбурсації вартості
фармацевтичної допомоги, правового статусу фармацевтичних працівників й
особливостей регулювання їх праці, а також питання юридичної відповідальності
фармацевтичних працівників за професійно-посадові правопорушення.
Особливості освітньо-професійної програми
Освітня програма передбачає поглиблене вивчення нормативно-правового
регулювання фармацевтичної діяльності, державного нагляду у сфері якості лікарських
засобів і товарів аптечного асортименту, правових засад державної політики й
механізмів державного регулювання обігу фармацевтичних товарів; підстав та видів
юридичної відповідальності за порушення чинного законодавства у галузі фармації.
Загалом, освітня програма акцентована на удосконалення фахових професійних,
особистісних та організаційно-управлінських компетентностей у фармації шляхом
поглибленого вивчення особливостей правового регулювання, нормативно-правової
бази та законодавчих актів, що забезпечить ефективне виконання професійних
обов’язків фахівців, зокрема:
 організовувати та проводити дослідницьку діяльність соціально-економічного
спрямування у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я для прийняття
управлінських рішень;
 здійснювати господарську діяльність у рамках міжнародного і національного
законодавства з питань регулювання трудових відносин, ринкової конкуренції,
інноваційної діяльності, екологічної безпеки, ліцензування, оподаткування,

ціноутворення, тощо;
 впроваджувати сучасні інформаційні системи у діяльність фармацевтичних
підприємств, зокрема у рамках функціонування системи e-Health;
 здійснювати ефективну господарську діяльність за умов впровадження
обов’язкового медичного страхування і державних програм забезпечення доступності
лікарських засобів;
 організовувати проведення системного аналізу діяльності закладів охорони
здоров'я та стану надання фармацевтичної допомоги населенню в цілому, а також за
основними показниками;
 з’ясовувати підстави та відмежувальні ознаки кожного з видів юридичної
відповідальності за різні види правопорушень у сфері фармації, а також
використовувати судові та позасудові засоби захисту прав та інтересів суб’єктів
фармацевтичної діяльності.
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Назва навчальної дисципліни
Обов’язкові дисципліни
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
Вибіркові дисципліни
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
Практична підготовка
Практика: виробниче стажування
Атестація випускників
Підготовка магістерської роботи

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми
Після закінчення навчання за освітньою програмою «Фармацевтичне
правознавство» фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну
роботу і може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в
судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах,
клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і галузевих
установах різних відомств, виконуючи професійні функції відповідно до посадових
обов’язків. Випускники освітньої програми володіють необхідними знаннями і

навичками для роботи на адміністративно-управлінських посадах на підприємствах,
які здійснюють діяльність з обігу лікарських засобів (фахівець з державної реєстрації
лікарських засобів, експертно-імпортних операцій, публічних закупівель, тощо), у
Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками та в інших
державних органах Міністерства охорони здоров’я України.





















Програмні результати навчання
впевнено планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі
нормативно-правових актів України та рекомендацій належних міжнародних
практик;
планувати науково-дослідницьку роботу, застосовувати традиційні та сучасні
інноваційні методи при проведені досліджень соціально-економічного
спрямування; оформлювати результати наукових досліджень та впроваджувати
їх у практичну діяльність, визначати соціально-економічну ефективність
дослідницької роботи;
здійснювати аналіз основних соціально-економічних показників, що
характеризують сучасний стан фармацевтичного сектору галузі охорони
здоров’я, прогнозувати його подальший розвиток у найближчій та віддаленій
перспективах;
аналізувати існуючі та впроваджувати нові механізми забезпечення доступності
якісної фармацевтичної допомоги населенню з орієнтацією на чинну вітчизняну
і міжнародну законодавчі бази;
фахово застосовувати законодавство і нормативно-правові документи щодо
діяльності закладів охорони здоров’я та здійснювати економічні розрахунки
цінових показників, аналіз витрат і економічної доцільності застосування
системного аналізу;
обґрунтовувати оптимальні господарські рішення та управлінські альтернативи,
виходячи із аналізу чинного трудового законодавства, підвищувати ефективність
трудового процесу, забезпечуючи соціальний захист працівників;
використовувати принципи соціальної відповідальності в процесі організації
фармацевтичного бізнесу, в процесі комунікації управлінського складу
фармацевтичних підприємств з основними стейкхолдерами (працівниками,
партнерами та суспільством)
володіти комплексними знаннями щодо правової складової екологічної безпеки
в фармації у світі та в Україні;
фахово використовувати новітні інформаційні технології у фармації;
проектувати, впроваджувати та постійно удосконалювати систему управління
якістю організації;
проводити оцінку достовірності та об’єктивності фармацевтичної інформації;
здійснювати комплексний аналіз промо матеріалів на відповідність нормам
діючого законодавства, включаючи встановлення відповідності загальним та
спеціальним вимогам законодавства про просування ЛЗ; інформації, яка може
ввести споживача в оману;
здійснювати
господарську діяльність
у
відповідності
з
нормами
антимонопольного і конкурентного законодавства; проводити оцінку наслідків
порушення конкурентного законодавства;
здійснювати експортно-імпортні операції з лікарськими засобами, їх державну
реєстрацію, заходи державного нагляду (контролю);
здійснювати кваліфіковану та оперативну консультативну підтримку у питаннях

інтелектуальної власності та патентного пошуку у фармації;
 фахово визначати підстави притягнення до адміністративної відповідальності за
правопорушення у фармацевтичній діяльності, давати кваліфіковану правову
оцінку рішенням органів виконавчої влади щодо здійснення ними заходів
державного контролю (нагляду) у сфері фармації;
 розуміти порядок оскарження дій посадових осіб при проведенні заходів
державного контролю та підстави притягнення до адміністративної та
кримінальної відповідальності, фахово володіти практичними навичками
судового та позасудового засобів захисту прав та інтересів суб’єктів
фармацевтичної діяльності.

