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М етою дослідження є висвітлення досвіду Німеччини щодо орга-
нізаційно-правових аспектів професійної підготовки медичних 

представників у Федеративній Республіці Німеччини.
Методологія дослідження. Аналіз нормативних документів Німеччини 

та синтез основних положень для з’ясування правових норм професійної 
підготовки медичних представників. 

Виявлено, що підготовка медичних представників у Німеччині здійс-
нюється в системі безперервної освіти і характеризується терміном 
«освіта дорослих», регламентованої Законом «Про професійне нав-
чання» (Berufsbildungsgesetz) (Bundesmenisterium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. Bundesamt für Justiz). У зазначеному документі роз-
різняють два типи регламентованого подальшого навчання — професійне 
навчання (професійна підготовка, підвищення кваліфікації) та професійна 
перепідготовка (одержання іншої професії). При вивченні цього закону 
з’ясовано, що професійне навчання, зазвичай, включає закінчене профе-
сійне навчання або наявний досвід роботи, або те й інше. У професійному 
навчанні розрізняють підвищення кваліфікації (Aufstiegsfortbildung), що 
забезпечує кар’єрне просування, спрямоване на розвиток професійної ком-
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петентності. Організація професійного навчання регулюється постановами 
Федерального міністерства освіти і науки на загальнодержавному рівні. 

Цілі, зміст, порядок проведення іспитів, умови вступу, присвоєння зван-
ня, ступеня, кваліфікації визначаються Постійним комітетом Федерально-
го інституту професійної освіти та навчання (BIBB) після обговорення і за 
погодженням із профільним Міністерством. Послуги з професійного нав-
чання надає велика кількість провайдерів: професійно-технічні заклади 
освіти, заклади вищої освіти, бізнес-компанії, палати (наприклад, торгі-
вельні), асоціації роботодавців та підприємців, і зокрема, підприємства, 
організації й установи — для своїх працівників. Однак іспити проводяться 
компетентними органами. На сьогодні на федеральному рівні існує май-
же 200 кваліфікацій, 170 з них — магістерські ступені. 

У Німеччині також діє Закон «Про сприяння неперервному професій-
ному навчанню» (AFBG) (Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften), яким передбачаєть-
ся фінансова підтримка працівникам у розвитку кар’єрних можливостей, 
визначаються вимоги до провайдерів, форми навчання (денна, заочна, 
дистанційні курси, медіа-курси, навчання дома та за кордоном). На сьо-
годні Федеральний уряд та уряди земель інвестують близько 350 міль-
йонів євро у четвертий сектор — освіту дорослих. 

Найпоширенішою формою для навчання дорослих є дистанційна освіта, 
що організована відповідно до Закону «Про захист учасників дистанційно-
го навчання» (FernUSG) (Gesetz zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie 
im Gewerberecht und in weiteren Rechtsvorschriften). У ньому є вичерпна 
інформація про порядок здійснення дистанційного навчання та про до-
говірні зобов’язання його суб’єктів. Для фармацевтичної галузі підготовка 
фахівців здійснюється за двома формами навчання — очною і заочною 
з елементами дистанційного навчання, а практичні навички формуються 
безпосередньо на робочих місцях — в аптеках, лікувально-профілактич-
них закладах та на фармацевтичних виробництвах. Відтак у Німеччині 
прийнята дуальна модель вищої професійної фармацевтичної і медичної 
освіти, яка не тільки забезпечує бізнес конкурентоспроможними фахів-
цями, але й сприяє приходу молодих людей на ринок праці (Білоусова).

Зміст і цілі безперервної професійної підготовки медичних представ-
ників, вимоги до вступу, процедуру проведення іспитів і призначення ква-
ліфікації регулює Федеральне міністерство освіти і науки. Отже, фахівці 
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отримують можливість без відриву від виробництва вдосконалювати свій 
професіоналізм, підвищувати професійні позиції. Такий вид навчання дає 
змогу урізноманітнити способи професійної підготовки.

Зроблено висновок, що професія медичного представника в Німеччині 
має офіційне визнання. І це закріплено на законодавчому рівні — у зако-
нах, положеннях, наказах як на федеральному рівні, так і на рівні земель. 

Ключові слова: медичний представник; фармацевтична освіта; про-
фесійна освіта; неформальна освіта; навчання впродовж життя.
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С учасне визначення поняття «силабус» виходить з того, що цей до-
кумент є описом навчального курсу, що охоплює його зміст, цілі 

а також критерії і систему оцінювання. Передусім, силабус розглядається 
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