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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
з дисципліни
«СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»
для студентів спеціальностей «Фармація» та «Клінічна фармація»
1. Соціальна економіка у фармації як наука: визначення, сутність, практичне
значення.
2. Історичні етапи становлення соціальної економіки у фармації.
3. Основні принципи соціальної економіки у фармації.
4. Фармацевтичне забезпечення населення як складова соціально-економічної
політики держави.
5. Моделі соціальної політики у світовій практиці та критерії їх визначення.
6. Характеристика чинної та перспективної моделей соціальної політики України.
7. Організація фармацевтичного забезпечення населення на сучасному етапі розвитку
вітчизняної економіки.
8. Основні форми і методи організації фармацевтичного забезпечення населення у
світовій практиці.
9. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фармації в країнах світу.
10. Проблеми сучасного стану розвитку фармсектору галузі ОЗ в Україні та світі.
11. Складові системи фармацевтичного забезпечення населення України.
12. Показники ефективності системи фармацевтичного забезпечення населення.
13. Методи та прийоми аналізу щодо визначення загальних тенденцій розвитку
фармацевтичної галузі.
14. Основні тенденції, що склалися на фармацевтичному ринку України.
15. Пріоритетні напрямки реформування вітчизняної та світової фармації.
16. Державне регулювання процесів створення та проведення випробувань ЛЗ для
забезпечення охорони здоров'я людини. Роль фахівців фармації у розробці та
впровадженні ЛЗ у виробництво.
17. Міжнародні етичні принципи біомедичних досліджень із залученням людини.
Загальні принципи проведення клінічних випробувань в Україні.
18. Основні вимоги до захисту досліджуваних. Інформована згода пацієнта на участь у
клінічних випробуваннях.
19. Положення про комісію з питань етики. Центральна та локальні комісії з питань
етики: склад, права, обов’язки та повноваження.
20. Моніторування дотримання етичних та морально-правових принципів проведення
клінічних досліджень.
21. Реєстрація лікарських засобів як механізм допуску до використання в Україні.
Порядок проведення експертизи ЛЗ, що подається на державну реєстрацію або
перереєстрацію.

22. Соціальні завдання та види Державних реєстрів фармацевтичної і
парафармацевтичної продукції. Внесення (вилучення) інформації про лікарський
засіб до Державного реєстру.
23. Державна система збору, наукової оцінки та контролю інформації про побічні
реакції ЛЗ. Загальні принципи здійснення фармакологічного нагляду.
24. Джерела отримання та методи надання інформації про побічні реакції ЛЗ, критерії
оцінки частоти їх розвитку, аналіз та оцінка інформації.
25. Класифікація ЛЗ у вітчизняній і зарубіжній практиці. Поняття критеріїв, глибини
класифікацій та галузей застосування.
26. Класифікаційна система АТХ: структура, використання, недоліки.
27. Система АТХ-ДДД у дослідженнях з медичної та фармацевтичної статистики.
28. Порядок розрахунку ДДД для препаратів різних фармакологічних груп, типу
терапії, категорії хворих.
29. Інформаційні джерела для визначення АТХ-ДДД для різних ЛП.
30. Практичне використання системи ДДД в побудові моделей фінансового
забезпечення системи охорони здоров'я на макро- та макрорівнях.
31. «Медичне страхування як соціально-економічний механізм забезпечення
доступності фармацевтичної допомоги населенню».
32. «Роль і місце систем обов’язкового та добровільного медичного страхування у
сучасній охороні здоров’я та фармації».
33. «Система обов’язкового та добровільного медичного страхування. Об’єкти,
суб’єкти, принципи, функції».
34. «Порівняльна характеристика основних типів моделей медичного страхування. Їх
переваги та недоліки».
35. «Основні етапи розвитку медичного страхування в США».
36. «Основні етапи розвитку медичного страхування в країнах Європи».
37. «Ретроспектива становлення систем медичного страхування в країнах СНД».
38. «Сучасний стан впровадження медичного страхування в Україні. Проблеми та
перспективи».
39. «Аналіз ринку добровільного медичного страхування в Україні».
40. «Досвід формування законодавчої бази з впровадження та функціонування
медичного страхування в Україні».
41. «Реформування системи охорони здоров’я та впровадження пілотних проектів, як
механізм формування основи для впровадження ОМС в Україні».
42. «Державний, регіональний та локальний формуляри: досвід впровадження в
Україні».
43. «Формулярна система в країнах Європи та СНД: ретроспектива, сьогодення,
перспектива».
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44. Сучасні підходи до організації систем реімбурсації вартості ЛЗ в міжнародній та
вітчизняній практиці.
45. Система компенсації вартості ЛЗ в Україні. Надання фармацевтичної допомоги
пільговим категоріям населення, у т.ч. хворим на важкі та соціально-небезпечні
захворювання в Україні.
46. Відповідність методологічних принципів реімбурсації в Україні та Європі вимогам
ВООЗ.
47. Основні класифікаційні ознаки сучасних систем реімбурсації вартості лікарських
засобів.
48. Загальна організаційна структура системи реімбурсації та фармацевтичної
допомоги населенню.
49. Характеристика об’єктів управління в системі реімбурсації вартості лікарських
засобів.
50. Напрями реформування вітчизняної охорони здоров’я з позицій забезпечення
якісної та доступної фармацевтичної допомоги.
51. Державні соціальні стандарти. Соціальні норми і нормативи. Принципи
формування державних соціальних стандартів і нормативів.
52. Система стандартів у сфері охорони здоров'я: державні соціальні нормативи та
галузеві стандарти, лікарський формуляр.
53. Система і класифікація соціальних нормативів. Державні соціальні нормативи у
сфері охорони здоров'я.
54. Фінансування охорони здоров'я. Застосування елементів програмно-цільового
методу при асигнуванні коштів Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на охорону здоров'я.
55. Структура, порядок розроблення та виконання загальнодержавних та державних
цільових програм.
56. Загальнодержавні та державні цільові програми у галузі охорони здоров’я на
період до 2016 року.
57. Державна цільова науково-технічна програма розроблення новітніх технологій
створення вітчизняних лікарських засобів: мета та основні завдання, виконавці,
проблемні аспекти практичного виконання.
58. Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров'я.
59. Спрямування бюджетних коштів на закупівлю лікарських засобів,
імунобіологічних препаратів (вакцин), виробів медичного призначення, медичного
обладнання.
60. Фінансування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань.
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61. Організація забезпечення ЛЗ та ВМП потерпілих внаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання.
62. Пріоритетні державні потреби України в товарах, роботах і послугах, необхідних
для розв'язання найважливіших соціально-економічних проблем.
63. Законодавчі основи системи державних закупівель лікарських засобів, виробів
медичного призначення та технічних засобів реабілітації в Україні.
64. Організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель.
65. Стандартна документація конкурсних торгів для процедури закупівлі на відкритих
та двоступеневих торгах.
66. Закупівля в одного учасника: організаційні засади, проблеми та перспективи.
67. Належна практика закупівель (GPPP). Значення дотримання стандарту GPPP при
організації закупівель ЛЗ за бюджетні кошти.
68. Порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я,
що фінансуються з бюджету. «Бюджетний» перелік.
69. Особливості ціноутворення на лікарські засоби, закуплені за бюджетні кошти.
70. Впорядкування закупівлі медичної техніки установами та закладами охорони
здоров'я, що фінансуються з бюджету.
71. Забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами
реабілітації за бюджетні кошти.
72. Правове регулювання соціально-економічних та організаційних засад отримання,
надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням
гуманітарної допомоги в Україні.
73. Гуманітарна допомога як різновид благодійництва. Основні поняття і категорії.
Узгодження спрямованості гуманітарної допомоги з основними напрямками
благодійництва та благодійної діяльності.
74. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги.
Розмежування повноважень і склад Комісій з питань гуманітарної допомоги при
КМУ та при державних адміністраціях.
75. Взаємодія суб’єктів гуманітарної допомоги у процесі її здійснення. Соціальноправовий статус донорів, отримувачів та набувачів гуманітарної допомоги.
Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги.
76. Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою, що надійшли від
іноземних донорів.
77. Порядок ввезення на митну територію України ЛЗ та ВМП у складі гуманітарної
допомоги. Особливості ввезення незареєстрованих ЛЗ та ВМП.
78. Контроль за якістю і безпекою ЛЗ та ВМП, отриманих як гуманітарна допомога.
Види експертиз та оплата послуг експертів.
79. Соціально-правові аспекти оподаткування гуманітарної допомоги.
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80. Облік, статистична звітність та контроль за цільовим використанням гуманітарної
допомоги.
81. Соціальні та організаційно-правові засади надання Україною гуманітарної
допомоги іншим державам.
82. Соціальне партнерство як механізм реалізації соціально-економічних прав та
інтересів працівників, роботодавців і виконавчої влади.
83. Нормативно-правове регулювання щодо дотримання професійних прав та
забезпечення пільг для фармацевтичних працівників.
84. Державні соціальні гарантії у сфері доходів населення. Критерії встановлення
розміру посадових окладів адміністративно-управлінського і фармацевтичного
персоналу аптечних закладів.
85. Порядок нарахування різних видів виплат: заробітної плати основної, за роботу у
святкові дні, за понаднормову працю, сумісництво, керівництво виробничою
практикою, відпускних, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
86. Порядок нарахування, утримання та сплати єдиного соціального внеску
фізичними та юридичними особами.
87. Оподаткування доходів населення. Особливості застосування податкової
соціальної пільги відносно окремих видів доходів.
88. Морально-етичні проблеми у фармацевтичному забезпеченні населення
лікарськими засобами. Вимоги до професійної діяльності фармацевтичного
працівника.
89. Поняття етики у фармацевтичній діяльності. Принципи фармацевтичної етики.
90. Сфери діяльності та система взаємовідносин у практичній роботі фармацевтичного
працівника. Відмінні риси фармацевтичної діяльності на сучасному етапі розвитку
фармацевтичної галузі.
91. Міжнародний досвід розробки та впровадження етичних кодексів фармацевтичних
працівників. Загальні принципи етичних кодексів фармацевтів.
92. Принципи побудови етичних кодексів в міжнародній практиці.
93. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України: законодавча база,
структурні розділи Кодексу.
94. Механізм дії (саморегуляції) Етичного кодексу фармацевтичних працівників.
Основні принципи функціонування Комітету з етики.
95. Сфера дії Етичного кодексу фармацевтичних працівників та відповідальність за
порушення.
96. Наукова інформація: теорія та практика. Система науково-медичної інформації.
Система фармацевтичної інформації (ФІ): державний, регіональний та
організаційний рівні.
97. Документальні джерела інформації. Документ, як джерело інформації. Види
аналітико-синтетичної переробки інформації.
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98. Поняття інформаційної потреби. Прямі та непрямі методи дослідження
інформаційних потреб.
99. Інформаційно-пошукові системи у фармації. Інформаційний пошук. Комп’ютерні
інформаційні системи у сфері фармацевтичного забезпечення.
100. Інформаційна
діяльність
фармацевтичних
організацій.
Інформаційне
обслуговування медичних та фармацевтичних працівників. Інформація для
споживачів. Наочна інформація. Зовнішнє та внутрішнє оформлення аптеки.
101. Оцінка ефективності інформаційно-рекламної діяльності. Поняття ефективність.
Ефективність психологічного впливу рекламних засобів.
102. Система фармацевтичної допомоги. Якість фармацевтичної допомоги.
Фармацевтичні інформаційно-консультаційні послуги. Стилі поведінки
співробітників аптек. Модель інформаційного забезпечення відвідувачів.
103. Соціальні аспекти маркування лікарських засобів.
104. Джерела інформації, що використовуються при складанні формулярних переліків
та довідників. Концепції, покладені в основу побудови формулярної системи.
Етапи розробки та впровадження формулярної системи.
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