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ГО «ВФП» - добровільне об’єднання громадян для спільної 
реалізації інтересів та прав на основі єдиної ознаки – наявності 
фармацевтичної освіти, незалежно від місця основної роботи 
фахівця. 

Основна мета: представництво та захист інтересів з одного боку 
фармацевтичного працівника та з іншого – громадянина від 
надання не якісної фармацевтичної послуги

Реалізація поставлених задач можлива за умови прийняття ВР 
України Закону «Про фармацевтичне самоврядування»



Особливості законопроекту

• Розроблено фахівцями Полтавського юридичного інституту
Національного юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого

• Новий термінологічний апарат – визначення понять:

1. «Професійне фармацевтичне самоврядування»,

2. «Самоврядна професійна організація провізорів та фармацевтів»,

3. «Фармацевтична палата».

• Визначає статус, повноваження та місце професійних
фармацевтичних організацій в суспільному та економічному
житті

• Сприятиме створенню механізму поєднання інтересів
держави та професійних учасників аптечної діяльності,
підвищенню ролі спеціалістів аптечних закладів у
формуванні фармацевтичної політики



Фармацевтична палата – правовий статус
(стаття 6)

• недержавна некомерційна професійна організація зі статусом юридичної особи, 
що діє на підставі Закону України «Про фармацевтичне самоврядування» та 

статуту

• за принципом добровільності об’єднує провізорів та фармацевтів, що працюють
в аптечних закладах, медичних закладах, а також в наукових установах та 

установах фармацевтичної освіти

• можливість делегування їй функцій держави, що сприятиме розвитку публічно-
приватного партнерства

• пропозиції та висновки фармацевтичної палати щодо проектів законів, 
регуляторних актів та нормативних документів мають дорадчий характер і 
заслуховуються органами державної влади до прийняття цих документів

• може брати участь з правом дорадчого голосу в роботі колегіальних органів 
міністерств, інших ЦОВВ, що реалізують державну політику у сфері охорони 

здоров’я та їх структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування



Порядок визнання статусу самоврядної професійної 

організації провізорів та фармацевтів (стаття 7)

Критерії для ВГО провізорів та 
фармацевтів, які претендують на 

визнання їх статусу 
«фармацевтична палата»:

1) мати у всіх областях України та місті 
Києві (крім тих територій, що визнані 
тимчасово окупованими територіями 
України та районів проведення АТО) 

свої відокремленні підрозділи

2) членами організації є виключно фізичні особи –
провізори та фармацевти, що працюють в аптечних 

закладах, медичних закладах, а також в наукових 
установах та установах фармацевтичної освіти і які 

безпосередньо представлені в цій організації

Порядок визнання статусу 
самоврядної професійної організації 

провізорів та фармацевтів на 
конкурсній основі і обсяг 
делегованих повноважень 
встановлюється Урядом



Цілі і завдання прийняття проекту Закону

Сприяння розвитку фармацевтичної палати в частині:

• підвищення ролі громадськості у формуванні та
реалізації фармацевтичної політики;

• сприяння розвитку фармацевтичного ринку та його
інфраструктури;

• інформаційного забезпечення юридичних та фізичних
осіб;

• навчання та підвищення кваліфікації працюючих на
фармацевтичному ринку

• Загалом це призведе до підвищення стійкості,
стабільної роботи фармацевтичного ринку



Прийняття даного Закону створить умови для гармонійного 
поєднання інтересів 
ДЕРЖАВА – ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ПРАЦІВНИК – ГРОМАДЯНИН, 
започаткує солідарну відповідальність, без винятку, всіх 
учасників фармацевтичного ринку задля збереження здоров’я 
громадян України.

Кому вигідно?
фармацевтичному працівнику – за рахунок надання гарантій 
захисту його прав в межах діючого законодавства;
хворому – за рахунок створення низки заходів направлених на 
впровадження світового досвіду у наданні фармацевтичної 
допомоги, як складової первинної ланки медичної допомоги.



• Метою реалізації механізму професійного 
самоврядування фармацевтичних працівників 
України є:
КОНСОЛІДАЦІЯ всіх учасників фармринку за 
професійною ознакою, не залежно від місця 
роботи.

• Для цього ГО «ВФП» спільно з ТОВ «МОРІОН» 
створили реальний механізм двохсторонніх 
стосунків  фармацевтичного працівника з 
суспільством – Єдиний Реєстр Фармацевтичних 
Працівників України



Єдиний Реєстр Фармацевтичних Працівників 
України: індивідуальний підхід до кожного

Реєстрація членів, 
підтримка іх

«кабінету» на сайті

Перевірка та оновлення
контактних даних, 

отримання згоди фахівців

Супровід оплати 
вступних та 
членських 

внесків

Затвердження або
поновлення членства 

на засіданнях ВПУ

Інформування фахівців
про надання або

поновлення членства 
сертифікат (email + пошта)
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Зразок 
сертифікату

члена
Громадської
організації

«Всеукраїнська
Фармацевтична

Палата»



• Захист інтересів перед роботодавцем. Сприяння у 
працевлаштуванні.

• Свіжа інформація по фармації для підтримки
професійного рівня.

• Запрошення на професійні заходи, засідання тощо.

Фахівцю

• Обслуговування як Сервіс.

• Якісний високо-професійний підхід до рекомендацій.

• Достовірна інформація.
Пацієнту

• Актуальний банк даних про фахівців по всій території
України.

• Розширена інформація про потенційних співробітників
щодо освіти, кваліфікації тощо.

Работодавцю



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


