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Пояснювальна записка

У процесі реформування фармацевтичного сектору у галузі охорони здоров’я 
юфесійна освіта розглядається як рушійна сила, що забезпечує практичну реалізацію 
обхідності перебудови галузі, визначає її перспективні напрямки та програмні 
вдання щодо формування системи підготовки та вдосконалення фахівців з врахуванням 
щовідних спеціальностей.

Концепцією розвитку фармацевтичної допомоги населенню передбачені принципові 
іни в системі післядипломної освіти спеціалістів з метою вдосконалення професійних 
ань та вмінь, якими повинні оволодіти фахівці на основі моделі фармацевта шляхом 
ворення умов для реалізації тези «навчання протягом усього життя».

Мета даної навчальної програми -  забезпечення вищезазначених умов в системі 
ержання нової кваліфікації на основі раніше здобутої у закладі освіти і досвіду 
актичної роботи, поглиблення професійних знань, умінь відповідно до професійно- 
садових вимог до різноманітних спеціалістів аптечних підприємств, посад і 
аліфікаційних категорій фармацевтичних кадрів.

Дану програму розроблено з урахуванням специфіки роботи фармацевтів згідно 
іманих посад на аптечних підприємствах різної форми власності.

Програма складається з відповідних розділів, які включають орієнтовний 
чатичний план, зміст програми, перелік практичних умінь і навичок.

Змістом програми передбачено ознайомлення слухачів курсів підвищення 
аліфікації з сучасними проблемами фармацевтичної науки та практики, а саме:
-  основними сучасними принципами організації діяльності аптек, організацією 

системи лікарського забезпечення в Україні, питаннями належної фармацевтичної 
практики, фармацевтичної опіки, фармацевтичної інформації, основами економіки 
та обліку в аптечних закладах, менеджменту та маркетингу у фармації;

-  особливостями фармакодинаміки та фармакотерапії лікарських засобів основних 
фармакологічних груп у світлі досягнень сучасної фармакології;

-  методами та технологічними процесами виробництва лікарських систем (ліків) з 
урахуванням їх фізико-хімічних властивостей та медичного призначення, в тому 
числі гомеопатичних та лікувально-косметичних;

-  новими видами лікарської рослинної сировини різних груп біологічно-активних 
речовин, основними джерелами забезпечення лікарською рослинною сировиною, 
заходами з охорони та раціонального використання лікарських рослин;

-  сучасними способами отримання лікарських речовин, їх фізичними, фізико- 
хімічними, хімічними властивостями; сучасними методами ідентифікації та 
кількісного вмісту лікарських речовин, а також умовами їх зберігання та 
застосування у медичній практиці.

Навчання здійснюється за очно-заочною формою, яка складається з двох частин: 
на форма проводиться на базі навчального закладу з повним відривом від 
робництва, включаючи лекції, семінари та практичні завдання; форма заочного 
зчання передбачає вивчення наукової фахової літератури та нормативно-правової 
кументації, виконання контрольних завдань і реферативних робіт слухачами курсів без 
іриву від виробництва.

Термін навчання на курсах підвищення кваліфікації -  1 місяць (144 години) за очно- 
)чною формою.
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Теоретична частина складається з 40 годин, практична -  40 годин, самостійна 
обота - 64 години.

Завершується навчання комплексним екзаменом.

Після завершення курсів підвищення кваліфікації слухачі повинні знати:
-  основні пріоритети формування національної політики щодо забезпечення 

лікарськими засобами населення України;
-  нормативні та законодавчі акти, що регламентують фармацевтичну діяльність, 

особливості підприємницької діяльності у фармацевтичному секторі, структуру 
управління;

-  основні принципи організації діяльності аптек та їх структурних підрозділів;
-  правила організації умов праці відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й 

охорони праці;
-  структуру системи контролю якості лікарських засобів в Україні;
-  основи економіки, обліку, звітності та планування в аптечних закладах;
-  суть та значення самолікування, роль фармацевтичної опіки у світлі вимог 

належної фармацевтичної практики;
-  класифікацію лікарських засобів за фармакологічними групами; знання аналогів та 

синонімів, показань та протипоказань, побічної дії, правил приймання лікарських 
препаратів;

-  особливості впливу лікарських засобів на різноманітні організації біологічних 
систем та організм у цілому;

-  основи технології різних лікарських форм, правила маркування та відпуску 
лікарських засобів індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних 
підрозділів;

-  основні біофармацевтичні фактори, що впливають на біодоступність лікарських 
речовин у конкретних лікарських формах;

-  способи та методи ідентифікації, стандартизації лікарської рослинної сировини, її 
хімічний склад та використання;

-  джерела добування, фізичні, фізико-хімічні, хімічні властивості лікарських 
засобів; основні методи ідентифікації, випробування на чистоту та кількісне 
визначення лікарських засобів;

-  основи та значення фармацевтичного менеджменту та маркетингу;
-  психологічні аспекти фармацевтичної етики і деонтології;
-  психологічні основи спілкування;
-  правила надання невідкладної медичної допомоги при різних станах, які 

загрожують життю та здоров’ю людини.

Слухачі повинні вміти:
-  використовувати знання нормативних та законодавчих актів у практичній 

діяльності;
-  користуватися необхідною довідковою та допоміжною літературою;
-  дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії на 

робочих місцях;



проводити інформативну роботу серед населення щодо профілактики 
захворювань, спрямовану на поліпшення здоров’я;
застосовувати на практиці принципи етики та деонтології, зважаючи на соціальні 
наслідки своєї професійної діяльності;
застосовувати ділові комунікації у професійній сфері, основи ділового 
спілкування;
консультувати та надавати рекомендації відвідувачам аптеки під час відпуску 
лікарських засобів, застосовуючи на практиці професійні знання щодо їх 
класифікації за фармакологічними групами, показань до застосування та 
протипоказань, побічної дії, правил раціонального вживання тощо; 
здійснювати перевірку правильності оформлення рецепту і наявності всіх 
реквізитів;
ідентифікувати несумісні поєднання лікарських засобів; 
застосовувати на практиці принципи фармацевтичної опіки;
документально оформлювати одержання та відпуск товарно-матеріальних 
цінностей;
приймати товарно-матеріальні цінності, проводити вхідний контроль якості 
лікарських засобів, формувати та позначати роздрібні ціни;
забезпечувати правильне зберігання лікарських засобів і виробів медичного 
призначення;
приймати, таксувати і реєструвати рецепти (вимоги-замовлення);
відпускати з аптечних закладів та їх структурних підрозділів як рецептурні
лікарські засоби, так і безрецептурної групи;
оформляти рекламні вітрини для населення по відпуску безрецептурних 
лікарських засобів і лікарської рослинної сировини згідно з принципами 
мерчандайзингу;
перевіряти дози отруйних, сильнодіючих лікарських засобів, розраховувати 
кількості лікарських та допоміжних засобів в лікарських формах, готувати і 
маркувати всі види екстемпоральних лікарських форм; 
працювати з реєстраторами розрахункових операцій;
приймати готівку від населення, визначати, оформляти та здавати виручку до 
відділення банку, пошти, каси аптеки;
вести облікову документацію і складати звіти аптеки та її структурних підрозділів; 
ідентифікувати лікарську рослинну сировину за морфологічними ознаками у 
свіжому та висушеному вигляді;
дотримуватися заходів з охорони та раціонального використання рослинної 
сировини;
визначати лікарську рослинну сировину в природі; визначати відповідні терміни і 
способи заготівлі, сушіння і зберігання лікарської рослинної сировини залежно від 
хімічного складу та динаміки накопичення біологічно активних речовин; 
надавати невідкладну медичну допомогу при різних станах, які загрожують життю 
та здоров’ю людини;
працювати з комп’ютером на рівні користувача;
використовувати інформаційні технології розв’язання практичних завдань у сфері 
професійної діяльності.
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ЗАТВЕРДЖУЮ  
Заступник директора 
з навчальної роботи 

с М  І А. МИРОНЧУК
А/Із  ” 0<£ 20/^р.

Тематичний план

Назва дисципліни, 
тема

Кількість годин

всього
лекції,

семінарські
заняття

практичні
заняття

самостійна
робота

2 3 4 5 6
Організація та 
економіка фармації з 
основами менеджменту 
та маркетингу у 
фармації

34 12 8 14

Основні принципи 
організації діяльності 
аптек.

8 2 2 4

Організація державної 
системи контролю якості 
лікарських засобів в 
Україні.

2 2 — —

Організація постачання 
аптечних закладів.

8 2 2 4

Облік та звітність в 
аптечній мережі, 
інвентаризація.

6 2 2 2

• Менеджмент і маркетинг 
у фармації

10 4 2 4

Технологія ліків 21 4 8 9
Сучасний стан і 
перспективи розвитку 
виробництва 
(виготовлення) 
вітчизняних лікарських 
засобів. Державне 
нормування виробництва 
(виготовлення) 
лікарських засобів.

4 2 — 2
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2.2, Загальні питання 
технології ліків 10 2 4 4

2.3.
Косметичні лікарські 
засоби.
Основи технології 
гомеопатичних ліків.

7 — 4 3

3. Фармакологія 32 10 6 16
3.1. Загальна фармакологія 8 2 - 6
3.2. Спеціальна

фармакологія
24 8 6 10

4. Фармакогнозія 16 4 6 6
1.1. Завдання сучасної 

фармакогнозії.
4 2 — 2

1.2. Загальна характеристика 
різних груп біологічно 
активних речовин.

12 2 6 4

5. Фармацевтична хімія 11 4 2 5
.1. Основні напрями і 

перспективи розвитку 
фармацевтичної хімії.

3 2 — 1

.2. Фармацевтичний аналіз. 8 2 2 4
Перша медична 
допомога

14 2 6 6

7. Медична психологія з 
основами етики та 
деонтології 
фармацевтичного 
працівника.

6 2 — 4

1. Інформаційні 
технології у фармації.

8 — 4 4

Екзамен 2 2
ВСЬОГО: 144 40 40 64



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
і навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК 

20/7р.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ  
З ОСНОВАМИ М ЕНЕДЖ М ЕНТУ ТА 

МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ

г«
п

Тематика

Кількість годин
Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом 

викладача

Самостійна
робрта

Основні принципи організації 
діяльності аптек. 8 2 2 4

Організація державної системи 
контролю якості лікарських засобів в 
Україні.

2 2 - -

Організація постачання аптечних 
закладів.

8 2 2 4

Облік та звітність в аптечній мережі, 
інвентаризація. 6 2 2 2

Менеджмент і маркетинг у фармації 10 4 2 4
ВСЬОГО 34 12 8 14

Розглянуто на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін.

Голова циклової комісії С м у '  О. В. Михайлюк
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Теми лекційних занять

1. Основні принципі організації діяльності аптек. 2

2.
Організація державної системи контролю якості лікарських в 
Україні. 2

3. Організація постачання аптечних закладів. 2

4. Облік та звітність в аптечній мережі, інвентаризація. 2

5. Менеджмент і маркетинг у фармації. 2

6. Менеджмент і маркетинг у фармації. 2

Всього 12

Теми практичних занять

1. Основні принципі організації діяльності аптек. 2

2. Організація постачання аптечних закладів. 2
о Облік та звітність в аптечній мережі, інвентаризація. 2

4. Менеджмент і маркетинг у фармації. 2

Всього 8

Теми самостійної роботи

1. Основні принципі організації діяльності аптек. 4

2. Організація постачання аптечних закладів. 4

3. Облік та звітність в аптечній мережі, інвентаризація. 2

4. Менеджмент і маркетинг у фармації. 4

Всього 14
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І.А. МИРОНЧУК 

Л ?  20/7р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з н а ч а л ь н о ї роботи

ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ

№
Кількість годин

з/п
Тематика Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом 

викладача

Самостійна
робрта

1. Сучасний стан і перспективи розвитку 
виробництва (виготовлення) вітчизняних
лікарських засобів. Державне 
нормування виробництва (виготовлення) 
лікарських засобів.

4 2 2

1. Загальні питання технології ліків 10 2 4 4
5. Косметичні лікарські засоби.

Основи технології гомеопатичних ліків.
7 - 4 3

ВСЬОГО 21 4 5 9

Розглянуто на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін.

Протокол № ї  від ” М  ” г?/ р.

Голова циклової комісії _ /  О. В. Михайлюк
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Теми лекційних занять

1.
Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва 
(виготовлення) вітчизняних лікарських засобів. Державне 
нормування виробництва (виготовлення) лікарських засобів.

2

2. Загальні питання технології ліків 2
Всього 4

Теми практичних занять

1. Загальні питання технології ліків 2

2. Загальні питання технології ліків 2

3.
Косметичні лікарські засоби. 2

4. Основи технології гомеопатичних ліків. 2
Всього 8

Теми самостійної роботи

1.
Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва (виготовлення) 
вітчизняних лікарських засобів. Державне нормування виробництва 
(виготовлення) лікарських засобів.

2

2. Загальні питання технології ліків. 4

3.
Косметичні лікарські засоби.
Основи технології гомеопатичних ліків.

3

Всього 9



Щ  І.А. МИРОНЧУК 

“ 25 ”  20/7 р .

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з навчальної роботи

ФАРМАКОЛОГІЯ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом 

викладача

Самостійна
робрта

1. Загальна фармакологія 8 2 - 6

2. Спеціальна фармакологія 24 8 6 10

ВСЬОГО 32 10 6 16

Розглянуто на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін. 

Протокол № /  від ” р.

Голова циклової комісії

13



Теми лекційних занять

1.
Основні проблеми та перспективи розвитку сучасної фармакології. 
Фармакокінетика та фармакодинаміка ліків. Дія ліків при 
повторному введені, комбінована дія ліків.

2

2.
Розчини, що впливають на аферентну нервову систему:в’яжучі, 
обволікаючі, адсорбуючі та подразнюючі засоби. Розчини, що 
впливають на ЦНС, психотропні лікарські засоби.

2

3.
Бронхолітики при бронхолітичній астмі. Засоби, що впливають на 
ССС, антигіпертензивні та засоби, що впливають на функції нирок. 2

4.
Засоби, що впливають на травну систему, апетит, проти виразкові 
препарати, засоби при панкреатитах, генатотропні, протиблюватні, 
проносні лікарські засоби.

2

5.
Препарати гормонів гіпофізу, щитоподібної залози, підшлункової та 
їх синтетичні замінники. Препарати надниркових, статевих залоз, 
анаболічні лікарські засоби.

2

Всього 10

Теми практичних занять

1.
Засоби, що впливають на процеси запалення і алергії. Нестероїдні 
протизапальні засоби, порівняльна характеристика, та стероїдні 
препарати із протизапальною дією. Антигістамінні лікарські засоби.

2

Хіміотерапевтичні лікарські засоби. Класифікація. Антибіотики,
2 сульфаніламіди, синтетичні протимікробні засоби різної хімічної 

будови, спектр дії, особливості застосування.
2

Класифікація ускладнень фармакотерапії, їх профілактика.
2Анафілаксія.

Всього 6

Теми самостійної роботи

1. Загальна фармакологія 6

2. Спеціальна фармакологія 10

Всього 16

15



у /
іЛ у? І.А. МИРОНЧУК

С* 2 3 п Р &  2(К7 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
ї навчальної роботи

ФАРМАКОГНОЗІЯ

Гї

п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом 

викладача

Самостійна
робрта

Завдання сучасної фармакогнозії. 4 2 - 2
Загальна характеристика різних груп 
біологічно активних речовин. 12 2 6 4

ВСЬОГО 16 4 6 6

Розглянуто на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін. 

Протокол № /  від ”_Л/” 0 ,  р.

Голова циклової комісії " О. В. Михайлюк

іб



Теми лекційних занять

1. Завдання сучасної фармакогнозії. 2
2. Загальна характеристика різних груп біологічно активних речовин. 2

Всього 4

1. Комплексний товарознавчий аналіз лікарської рослинної сировини. 2

2. Визначення тотожності лікарської рослинної сировини за допомогою 
макроскопічного аналізу.

2

О3. Визначення тотожності окремих видів лікарської рослинної 
сировини за допомогою ключа-визначника.

2

Всього 6
Теми практичних занять

1. Організація заготівлі ЛРС. 2
2. Сучасні лікарські засоби та лікарські форми з цих рослин. 2
3. Природні джерела БАР: мікроорганізми, гриби та лишайники. 2

Всього 6
Теми самостійної роботи



Заступник директора
з навчальної роботи

V ______І.А. МИРОНЧУК

“ 25  ” 2(^р.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна 
практика під 
керівництвом 

викладача

Самостійна
робота

1. Основні напрями і перспективи 
розвитку фармацевтичної хімії.

оО 2 - 1

» Фармацевтичний аналіз. 8 2 2 4

ВСЬОГО 11 4 2 5

Розглянуто на засіданні циклової комісії фармацевтичних дисциплін.

Протокол № /  від ” №  ” Щ', р.
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Теми лекційних занять

1. Основні напрями і перспективи розвитку фармацевтичної хімії. 2
2. Фармацевтичний аналіз. гу

Всього 4

Теми практичних занять

1. Фармацевтичний аналіз. 2

2. Всього 2

Теми самостійної роботи

1.
Сучасний стан і перспективи розвитку виробництва (виготовлення) 
вітчизняних лікарських засобів. Державне нормування виробництва 
(виготовлення) лікарських засобів.

1

2. Загальні питання технології ліків. 4

Всього 5

21



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з навчальної роботи

ЕА. МИРОНЧУК 

20/Г р .

ПЕРШ А М ЕД И Ч Н А  Д О П О М О Г А

№
з/п

Т ем а т и к а

К іл ь к іс т ь  годи н

Заг.

обсяг
Лекції

Навчальна практика 
під керівництвом

викладача

Самостійна
робрта

6. Основні принципи реанімаційних 
заходів при порушенні дихання та 
кровообігу.

6 2 2 2

7. Травми. Травматичний шок. 
Політравма, комбінована травма.

2 - 2 -

8. Гостра судинна недостатність

Діагностика ком при цукровому 
діабеті.

4 - 2 2

1 Загальні принципи надання 
невідкладної допомоги при 
гострих отруєннях, укусах тварин 
та комах.

2 - - 2

ВСЬОГО 14 2 6 6

Розглянуто на засіданні циклової комісії професійної та практичної 
підготовки основ медсестринства.

Протокол №  /  від ” £ 5

.Голова циклової коміс

” 0-£, 2 0 / , ' /

:і
■з

О. Р. Стефанчук

22



Теми лекційних занять

Початкові дії медичних працівників у випадку невідкладного стану 2
тостраждалого.

Характеристика термінальних станів. Основні 
>еанімаційних заходів при порушенні дихання та кровообігу.

Травми. Відкриті та закриті пошкодження.

принципи

Всього 2

Теми практичних занять

Основні принципи реанімаційних заходів при порушенні дихання та 
ровообігу у дорослих (ланцюг виживання) на догоспітальному етапі.

Алгоритм базової серцево-легеневої реанімації (ВГ8).

Порядок надання невідкладної медичної допомоги постраждалим та 
зорим на догоспітальному етапі.

Проведення первинного та вторинного огляду постраждалого.

2

Гостра кровотеча. Невідкладна допомога при зовнішній та внутрішній 
ювотечі. Методи тимчасової зупинки кровотечі. Правила накладання 
ювоспинного джгута (джгут САТ Тигпіциеі;, джгут Есмарха).

Принципи медичного сортування при масових ураженнях (8ТАЯТ).

Дорожньо-транспортна пригода. Алгоритм допомоги.

Транспортна іммобілізація.

2

Гостра судинна недостатність: непритомність, колапс, шок. 
енокардія. Гострий інфаркт міокарду. Клінічний перебіг та атипові 
>рми.

Гіпертензивні кризи (І і II типу). Клінічні прояви. Гострі порушення 
•зкового кровообігу.

Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна 
ми). Алгоритм надання невідкладної допомоги.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при анафілактичному шоці.

2

Всього 6



Теми самостійної роботи

1.
Діагностика ком при цукровому діабеті (гіпо- та гіперглікемічна коми). 2

2.

Загальні принципи надання невідкладної допомоги при гострих 
отруєннях, укусах тварин та комах.

Алгоритм надання невідкладної допомоги при укусах.

4

Всього 6

25



Заступник директора 
з навчальної роботи 

С І . А. МИРОНЧУК
25 { / а^  20/Ур.

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Загаль
ний

обсяг
Лекції

Навча
льна

практика

Самостій
на робота

1.
Психологічні основи спілкування. 
Аспекти міжособового спілкування. 
Основні принципи в фармації.

2 2 - -

2.
Психологія та етика в фармації. 
Значення принципів біоетики та 
загальні напрямки її розвитку

4 - - 4

Всього 6 2 - 6

Робоча програма розглянута на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю 

Голова циклової комісії Т. А. Солоденко

Протокол від 2 0 ^ ) .  N° ^

26



Теми лекційних занять

Психологічні основи спілкування. Аспекти міжособового спілкування.
Основні психологічні компоненти спілкування. Особливості спілкування

1 1. фармацевта з відвідувачем.

1
Культура поведінки і етика взаємовідносин фармацевтичних 

працівників. Етика взаємин. Етика фармацевтичних працівників.
2

і Всього 2

І

Теми самостійної роботи

1.

Психологія та етика в медсестринстві. Значення принципів біоетики 
та загальні напрямки її розвитку.

Психологічні аспекти етики та деонтології. Основні закономірності 
психології хворої людини, психологічні типи реагування на хворобливий стан. 
Моральність людських дій в біомедичній галузі та охороні здоровая.

4

Всього 4



ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора
з навчальної роботи

І.А. МИРОНЧУК

2 £ ” 0 ( ?  20 /7р.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ

№

з/п
Тематика

Кількість годин

Заг.

Обсяг
Л екції

Навчальна

практика

Самостій 
на робота

1. Використання комп’ютерної техніки в 
фармації. 8 - 4 4

Всього
8 - 4 4

глянуто на засіданні циклової комісії природничо-наукового профілю.

шжол № /  в ід”Х ^ ” ~^~р.

юва циклової коміс і ї Т.А.Солоденко
/

29



Теми практичних занять

Використання спеціалізованих інформаційних баз даних, можливості 
доступу до них через мережу Інтернет, вивчення спеціалізованих програм у 
фармації, затверджених МОЗ. 2

Використання комп’ютерного обладнання (комп’ютер, принтер і 
сканер), необхідне для обробки даних, документування цієї інформації у 
формах, рекомендованих МОЗ України.

2

Всього 4

Теми самостійної роботи

Використання комп’ютерної техніки в фармації. 2
Використання баз даних в фармації. 2

Всього 4



ЛІТЕРАТУРА

Закон України від 4.04.1996 №  123/96 ВР «Про лікарські засоби» (із змінами, внесеними згідно із 
Законами № 70/97-ВР від 14.02.97, № 783-ХІУ від 30.06.99, № 3370-ІУ від 19.01.2006, № 362-У від 
16.11.2006, № 1034-У від 17.05.2007).
Закон України від 01.06.2000 №  1/75-111 «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» (із змінами).
Закон України від 22.12.2006 «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори». 
Постанова КМ України від 17.10.2008 №  955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби 
і вироби медичного призначення».
Постанова КМ України від 10.09.2008 №  837 «Питання здійснення державного контролю якості 
лікарських засобів».
Постанова КМ України від 13.03.2009 №  589 «Про затвердження Порядку провадження діяльності 
пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх 
обігом”.
Постанова КМ України від 6.05.2000 №  770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 
12.12.2002, № 518 від 04.06.2008).
Постанова КМ України від 17.08.1998 №  1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань».
Наказ МОЗ України від 31.10.2011 №  723 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами».
Наказ МОЗ України від 15.05.2006 №  275 «Про затвердження інструкції із санітарно- 
протиепідемічного режиму аптечних закладів».
Наказ МОЗ України від 29.12.2011 №  1000 «Про затвердження обов’язкового мінімального 
асортименту (соціально-орієнтованих) лікарських засобів і виробів медичного призначення для 
аптечних закладів».
Наказ МОЗ України від 19.07.2005 №  360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та 
вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску 
лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів. 
Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» 
(із змінами та доповненнями).
Наказ МОЗ України від 24.04.2015 №  242 «Про затвердження Правил утилізації та знищення 
лікарських засобів».
Наказ МОЗ України від 16.12.2003 №  584 «Про затвердження Правил зберігання та проведення 
контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах».
Наказ МОЗ України від 29.09.2014 №  677 «Про затвердження Порядку контролю якості лікарських 
засобів під час оптової та роздрібної торгівлі».
Наказ МОЗ України від 06.05.2014 №  303 «Про затвердження Переліку лікарських засобів, 
дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних 
підрозділів».
Наказ МОЗ України від 06.07.2012 №  498 «Про затвердження Переліку товарів, які мають право 
придбавати та продавати аптечні заклади та їх структурні підрозділи».
Наказ МОЗ України від 7.09.1993 №  197 «Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках 
лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем».
Наказ МОЗ України від 16.03.1993 №  44 «Про затвердження Інструкції з організації та зберігання 
в аптечних закладах та їх структурних підрозділах лікарських засобів і виробів медичного 
призначення».
Наказ МОЗ України від 17.10.2012 №  812 «Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) 
та контролю якості лікарських засобів в аптеках».
Наказ МОЗ України від 21.01.2010 №  II  «Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України”.
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