
ПРАВОЗНАВСТВО 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 

Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни є здобуття знань щодо загальних 

інститутів правової системи України, які регламентують засади, правила і 

порядок здійснення медичної діяльності фахівцями спеціальності 226 Фармація, 

промислова фармація; умінь і навичок тлумачення нормативно-правових актів, а 

також належного здійснення фахівцями цієї спеціальності своїх прав та 

виконання обов’язків; формування та розвиток у майбутніх фармацевтичних 

працівників компетентностей у сфері правового забезпечення здійснення 

фармацевтичної діяльності, якісного надання медичних послуг і беззастережного 

дотримання прав пацієнтів; вміння працювати з актами законодавства, знаходити 

і правильно розуміти їх приписи. 
Передреквізити – дисципліна «Правознавство» в структурно-логічній 

схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: 

«Латинська мова», «Історія України та української культури». 
Постреквізити – вивчення дисципліни формує засади подальшого 

вивчення студентом таких дисциплін, як «Фармацевтичне право та 

законодавство». 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. 

Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність 

використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

Здатність організовувати дію системи звітності та обліку (управлінського, 

статистичного, бухгалтерського та фінансового) в аптечних закладах, 

здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство, документування 

та управління якістю згідно нормативно-правових актів України. Здатність 

аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних 

закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни 

на лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно до чинного 

законодавства України, здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне 

діловодство, документування та управління якістю згідно нормативно-правових 

актів України. 
Програмні результати навчання: 

знати: 
 основні правові принципи і норми щодо фармацевтичної діяльності; 
 основні нормативно-правові акти, що регламентують права і обов’язки 

фахівця у сфері фармації; 
 права пацієнтів і способів уникнення їх порушення; 
 поділ права України на галузі й втілення такого поділу у сфері фармації. 



вміти: 
 порівнювати галузі національного права; 
 відрізняти правомірну поведінку від протиправної, злочин від проступку; 
 знаходити і тлумачити нормативно-правові акти, що регламентують 

фармацевтичну діяльність; 
 юридично правильно формулювати свої права й ефективно їх відстоювати. 
уміти: обґрунтовувати необхідність для сучасної людини набуття знань, вмінь і 
навичок збереження і зміцнення здоров’я; визначати основні чинники 
формування здорового способу життя, обирати доцільні для індивіда форми і 
методи формування фізичного, психічного і духовного здоров’я; розробляти й 
упроваджувати заходи, спрямовані на профілактику вживання алкоголю, 
наркотиків, тютюнокуріння, ВІЛ-інфікування, розраховані на різні цільові 
аудиторії (школярів, батьків, груп ризику). 
Зміст навчальної дисципліни: Основи теорії держави.  Поняття, сутність та 

походження права. Право і мораль.  Система права. Система законодавства.  
Правові відносини. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична 

відповідальність. Правова культура і правове виховання.  Основи 

конституційного права України.  Основи цивільного законодавства.  Основи 

сімейного законодавства.  Основи трудового законодавства України.  Основи 

адміністративного права України.  Основи кримінального права. Кримінальна 

відповідальність в охороні здоров’я 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90  
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


