
Правові основи у фармації



Серед невід’ємних прав людини, закріплених на

міжнародному та національному рівні, особливо важливе

місце має право людини на життя та ОЗ, які значно пов’язані

між собою та зумовлюють існування людини в суспільстві.

Під час отримання медичної та фармацевтичної

допомоги взаємовідносини виникають між усіма

учасниками цих процесів та забезпечують надання та

отримання медичних та фармацевтичних послуг. Однак слід

зазначити, що вказані взаємовідносини регулюються

нормами різних галузей права, вони є досить специфічними,

тому вимагають відокремлення норм із різних галузей права

у самостійні правові галузі – медичне законодавство та

фармацевтичне законодавство.

Фармацевтичне законодавство тісно пов’язане з такими галузями права, як конституційне, цивільне,

господарське, адміністративне, кримінальне…Також фармацевтичне законодавство тісно пов’язане з

соціальною фармацією, організацією охорони здоров’я, менеджментом та маркетингом у фармації…

До основних інститутів фармацевтичного законодавства належать правовий статус пацієнта, правовий

статус фармацевтичного працівника, забезпечення населення ЛЗ та ВМП, а також санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення, юридична відповідальність фармацевтичних працівників за

професійно-посадові правопорушення, етико-правові норми.



Правове регулювання діяльності суб'єктів у фармації

Державне регулювання підприємницької діяльності у фармацевтичній галузі

здійснюється шляхом запровадження нормативних актів загального та специфічного

характеру, контролю за їх виконанням.

Правове регулювання суб'єктів фармацевтичної діяльності здійснюється шляхом дії на

них: правових нормативних актів загального характеру (Закони про підприємництво, про

власність, про ліцензування певних видів господарської діяльності, Цивільний кодекс України,

Кримінально-процесуальний кодекс України). Правових нормативних актів специфічного

(професійного) характеру Закони про лікарські засоби, про обіг в Україні наркотичних засобів,

психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; накази МОЗ України, нормативні акти

Державної служби лікарських засобів МОЗ України тощо. Правових нормативних актів, що

регулюють професійну діяльність фахівців, які перебувають у трудових відносинах з

суб'єктами підприємницької діяльності, постанови КМ України, накази.

Контролюючими органами суб'єктів фармацевтичної галузі є: Прокуратура, яка перевіряє

виконання професійних функцій відповідно до законодавства; Податкова адміністрація, яка

перевіряє фінансову діяльність суб'єктів, сплату податків, кредитів, обов'язкових платежів,

встановлених законодавством. Міліція, зокрема відділи боротьби з незаконним обігом

наркотичних засобів УВС, управління боротьби з економічними злочинами та інші. Державна

санітарно-епідеміологічна служба. Державна пожежна інспекція Міністерство з надзвичайних

ситуацій. Державна інспекція з контролю за якістю ліків. Державна служба лікарських засобів

та виробів медичного призначення МОЗ України. Державний Фармакологічний центр МОЗ

України (експертиза матеріалів доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів,

реєстрація (перереєстрація) нових лікарських засобів тощо). Управління у справах захисту

прав споживачів.



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





615.1(075.8)

Г85

Грін, О.

Основи фармацевтичного права. Альбом схем [Текст] : навчальний посібник / О. Грін. - Ужгород : Вид-во ФОП 

Сабов А.М., 2020. - 211 с. - Вчена рада юрид. ф-ту Ужгород. нац. універ-ту. 

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та

законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого

(магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я»

спеціальності 226 «Фармація», затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р.

В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи

права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р.

Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія»,

«Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів.

Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я,

керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто

цікавиться питаннями фармацевтичного права.

61:34(075.8)

H86

Hrin, O.

Medical law basics. Book of diagrams [Текст] : learning guide / O. Hrin. - Uzhorod : PE Sabov A.M., 2021. - 225 p. -

Academic Council of the Faculty of Law Uzhhorod National Unsversity, minutes № 3 october 8, 2020.

The education material is presented in accordance with the content of the curriculum of the discipline «Medical Law of

Ukraine» for training foreign citizens, specialist of the second (master`s) education level «Master of Medicine», qualification

profile «Doctor» field of knowledge 22 «Health”, specialty 222 «Medicine». The textbooks is also designer for foreign student who

obtain the qualification and educational level «Master of Dentistry» qualification profile «Dentist» specialty 221 «Dentistry»

student majoring in «Law», specialty «Law», graduate student (interns) and teacher specified specialties of higher education

institutions and faculties. The publication can be useful for students and teachers of foreign universi-ties studying the legal systems

of Eastern Europe.



61:34(075.8)

Г85

Грін, О.

Основи медичного права. Альбом схем [Текст] : навч. посібник / О. Грін. - Ужгород : Видав-во ФОП Сабов 

А.М., 2020. - 377 с. 

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту програми навчальної дисципліни «Медичне право України» для

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти кваліфікаційно - освітнього рівня «Магістр медицини»

кваліфікаційного профілю «Лікар», галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина».

Навчальний посібник розрахований також на студентів, які здобувають кваліфікаційно- освітній рівень «Магістр

стоматології» кваліфікаційного профілю «Лікар-стоматолог» спеціальності 221 «Стоматологія», студентів за напрямом

підготовки «Право», спеціальності «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей

вищих навчальних закладів і факультетів.

Видання може бути корисним організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ,

практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, керівникам та працівникам практичної фармації, а також

всім, хто цікавиться питаннями медичного та фармацевтичного права.

615.1(075.8)

P56

Pharmaceutical Law and Legislation [Текст] : the textbook for applicants for higher education / editorship A.A. 

Kotvitskaya. - Kharkiv : NUPh : Golden Pages, 2019. - 204 p. 

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту освітньої програми дисципліни «Фармацевтичне право та

законодавство». Законодавчі та правові аспекти регулювання наведені з урахуванням специфіки фармацевтичної

діяльності, дано загальну характеристику фармацевтичного законодавства країн світу, що мають різні географічні,

історичні, соціально-економічні характеристики. Програмні питання, що розглядаються у навчальному посібнику,

дозволяють розширити та систематизувати знання щодо нормативно-правового регулювання фармації як в Україні, так і

за її межами.

Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та медичних вузів, викладачів, працівників практичної фармації та

організаторів охорони здоров'я.



67.3(4Укр)я73

О-75

Основи права та законодавства у фармації [Текст] : Нац. підручн. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. А.А. 

Котвіцької [Котвіцька А.А., Кубарєва І.В., Суріков О.О., Волкова А. В., Черкашина А.В., Лобова І.О., Сурікова

І.О.]. - Х. : НФаУ"Золоті сторінки", 2016. - 528 с. 

Викладено навчальний матеріал з основ права та законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності відповідно

до освітньої програми з дисципліни

«Фармацевтичне право та законодавство». Програмні питання, що розглядаються, сприяють розширенню та

систематизації знань з нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я.

Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та медичних ВНЗ, викладачів, працівників практичної фармації та

організаторів охорони здоров’я.

67.3(4Укр)

Ф24

Фармацевтична освіта та право [Текст] : Збірник правових документів і матеріалів про основні засади діяльності 

та управління вищ. фарм. заклад. освіти. - Х. : Прапор; УкрФА, 1999. - 336 с.

Збірник підготовлений за ініціативою Міністерства охорони здоров’я України. До збірника включені основні

нормативно-правові акти з питань освіти за станом на 1 серпня 1999 року, локальні нормативні акти Української

фармацевтичної академії, науково-практичний коментар зі складних питань правового статусу студентів та викладачів, які

найчастіше зустрічаються в практичній діяльності вищих навчальних закладів III та IV рівнів акредитації.

Розрахований на працівників



67.3(4Укр)

М42

Медичне право України [Текст] : Збірник нормативно-правових актів / Упор. і наук. ред. Н. Б. 

Болотіна. - К. : ВД "Ін Юре", 2001. - 412 с.

До збірника включено закони України, постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства охорони

здоров’я України, що регулюють відносини у сфері надання медичної допомоги та охорони здоров’я громадян,

зокрема, щодо проведення профілактичних щеплень, медичного та наркологічного огляду, медичного

забезпечення репродуктивної функції людини; медичної допомоги хворим на ВІЛ- інфекцію/СНІД,

інфекційними хворобами, надання психіатричної допомоги; у питаннях трансплантації органів, корекції

(зміни) статі, проведення медичних дослідів з участю людини; безоплатного та пільгового забезпечення

ліками та виробами медичного призначення; заняття народною медициною та цілительством, атестації

медичних працівників, а також окремі акти міжнародного медичного права у питаннях організації медичної

допомоги, прав пацієнтів та медичних працівників.

Призначено для студентів юридичних та медичних навчальних закладів, а також медичних працівників.

Збірник буду корисним аспірантам, викладачам права, практикуючим юристам, фахівцям у сфері управління

та організації медичної допомоги, працівникам кадрової служби медичних закладів. Кожен, хто цікавиться

правовими основами медичної допомоги в Україні, захистом своїх прав,- знайде у цій книзі відповіді на свої

запитання.



Дякуємо за увагу!

Всі видання представлені у цій віртуальній виставці Ви можете взяти у нашій бібліотеці


