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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З 

«ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА» 

 

ТЕМА 1: 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО І ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО. 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА КАТЕГОРІЇ. 

 

Перелік питань теоретичного опитування: 

  

1. Що таке фармацевтично право? 

2. Які складові елементи фармацевтичного права? 

3. Що є предметом регулювання фармацевтичного законодавства? 

4.  Система фармацевтичного права і система фармацевтичного законодавства. 

5. В чому різниця між системою фармацевтичного права та системою  

            фармацевтичного законодавства? 

6. Зв'язок Фармацевтичного права з конституційним, цивільним, господарським,    

            адміністративним, кримінальним правом. 

7. З якими дисциплінами медичної та юридичної спрямованості пов’язане  

            фармацевтичне право? У чому проявляється такий взаємозв’язок? 

8.    Правовідносини, що виникають в процесі фармацевтичної діяльності. 

9. Які елементи правовідносин в сфері фармацевтичної діяльності? 

10. Хто є суб’єктом фармацевтичних правовідносин? 

11. Що виступає об’єктом фармацевтичних правовідносин? 

12. Який зміст фармацевтичних правовідносин? 

 

 

 

ТЕМА 2:  

ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. ПРАВОВА ПРИРОДА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

                                

 

                                     Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1.   Здоров’я людини, як фундаментальна медико-правова категорія. Як визначається   

      категорія “здоров’я” за законодавством України? 

2.   Господарська діяльність у сфері охорони здоров’я України. Кого можна визначити   

      суб’єктом господарської діяльності? 

3.   Які суб’єкти господарської діяльності забезпечують безпосередню охорону життя та  

       здоров’я населення? 

4.   Чим відрізняється правове становище юридичних осіб у галузі підприємницької   

       діяльності та фізичних осіб-підприємців? 

5.    Проблеми реформування системи охорони здоров’я України: переваги та недоліки.  

6.    Заклад охорони здоров’я України як суб’єкт господарювання.  

7.    Ліцензування та акредитація закладів охорони здоров’я. Який порядок отримання  
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      ліцензії закладу охорони здоров’я? 

8.   Добровільне медичне страхування: стан законодавчого закріплення та практика   

       застосування. Проблеми становлення і розвитку загальнодержавного обов’язкового     

       медичного страхування.  

9.    Поняття та ознаки медичної допомоги. Право на медичну допомогу за законодавством   

      України.  

10.  Медична послуга, як об’єкт медичних правовідносин.  

11.  Договір про надання медичних послуг: поняття, загальна характеристика та  

        особливості виконання.  

12.  Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я. Які особливості договірної  

        відповідальності у галузі охорони здоров’я? 

 

 

ТЕМА 3: 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ДОПУСКУ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ У 

ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Які лікарські засоби допустимі  до використання в Україні? За яких випадків 

лікарські засоби будуть визнаватись допустимими до використання в  Україні? 

2. Що таке Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів? 

3. Який порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів в Україні? 

4. Що таке експертиза лікарського засобу та який порядок її проведення? 

5. Яке функціональне призначення Державного реєстру лікарських засобів? Які 

відомості заносяться до Державного реєстру лікарських засобів? 

6. Що таке парафармацевтична продукція та які особливості її державної реєстрації? 

7. Розкрийте зміст та складові об’єктів права інтелектуальної власності. 

8. Кого можна визнавати суб’єктом створення лікарського засобу? 

9. На який строк видається патент на винахід? 

10. Що таке промисловий зразок? Чим промисловий зразок відрізняється від 

торгівельної марки? 

11. Охарактеризуйте значення упаковки та зовнішньої форми лікарських засобів як 

об’єктів права на промислові зразки.  

 

 

ТЕМА 4: 

ДОЗВІЛЬНА СИСТЕМА У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Що таке господарська (підприємницька) діяльність?  

2. Назвіть основні принципи державної політики щодо ліцензування в Україні.  

3. У чому суть дозвільної системи в сфері господарської діяльності? 
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4. Які види господарської діяльності підлягають ліцензуванню в Україні? 

5. Які особливості регулювання господарської діяльності у фармацевтичній галузі? 

6. Як називається орган ліцензування у сфері фармацевтичної діяльності? 

7. Які документи необхідно надати для отримання ліцензії на право оптової чи 

роздрібної торгівлі лікарськими засобами? 

8. Що таке Належна виробнича практика (GMP)? 

9. Що таке Належна практика дистрибуції (GDP)? 

10. Які кваліфікаційні вимоги висуваються до фармацевтичного персоналу? 

11. Яким чином відбувається перевірка дотримання суб’єктами господарювання 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності в фармацевтичній сфері? 

12. Які підстави для анулювання чи переоформлення ліцензії для провадження 

господарської діяльності в фармацевтичній сфері? 

 

 

 

ТЕМА  5: 

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

СТВОРЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ:ПРАВОВІ АСПЕКТИ. 

 

                                         Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Що таке міжнародний стандарт забезпечення якості лікарських засобів? 

2. Яким критеріям відповідають стандарти міжнародної організації зі стандартизації 

(ISO)? 

3. Що таке стандарт ISO серії 9000? 

4. Яким стандартам повинні відповідати належні практики? 

5. Яким чином відбувається гармонізація належних практик? 

6. Що таке GDP та яким чином відбувається сертифікація виробників ліків та 

дистриб’юторів на відповідність GDP та стандартам ISO? 

7. Що таке GMP та яким чином відбувається сертифікація виробників ліків та 

дистриб’юторів на відповідність GMP та стандартам ISO? 

8. Який порядок сертифікації лікарського засобу для реалізації на території України? 

9. Якими документами підтверджується якість лікарського засобу? 

10. Який порядок сертифікації лікарського засобу, виробленого в Україні для 

міжнародної торгівлі? 

 

ТЕМА  6: 

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЗАКЛАДАХ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. 

 

                                         Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Яким чином забезпечується контроль якості лікарських засобів та виробів медичного 

призначення в Україні? 

2. Якими є належні умови зберігання та транспортування лікарських засобів в Україні? 
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3. Які документи підтверджують серію лікарських засобів та  партію 

парафармацевтичної продукції? 

4. Що таке вхідний контроль якості лікарських засобів? 

5. У яких випадках можливе зупинення виробництва, торгівлі чи вилучення з обігу 

лікарських засобів? 

6. Чи допустимим є відкликання лікарських засобів з оптової та роздрібної торгівлі? 

Якщо так – то у яких випадках? 

7. Який порядок розміщення лікарських засобів у карантинній зоні? 

8. Що собою представляє державна система збору, наукової оцінки та контролю 

інформації про побічні реакції лікарських засобів? 

9. Чи є законодавчі передумови виготовлення лікарських засобів в аптеках? 

10.  В яких випадках допускається утилізація чи знищення лікарських засобів? 

11.  Які основні вимоги до утилізації лікарських засобів? 

 

 
 

ТЕМА  7: 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МИТНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВВЕЗЕНИХ НА МИТНУ 

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ. 

 

                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Що таке зовнішньоекономічна діяльність? 

2. Який порядок реєстрації суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності? 

3. В чому полягає механізм реалізації квот і ліцензій при здійсненні експорту та 

імпорту лікарських засобів? 

4. Які законодавчі засади організації та здійснення митної справи в Україні? 

5. Який порядок митного оформлення товарів? Що таке митна вартість? 

6. Які умови та порядок ввезення фармацевтичної продукції на територію України?  

7. Що можна віднести до заходів здійснення державного контролю лікарських засобів, 

ввезених на митну територію України?  

8. Назвіть особливості державного контролю субстанцій та нерозфасованої продукції 

(продукції «in bulk»), ввезених для виробництва готових лікарських засобів. 

9. Який порядок видачі органами державного контролю висновку про якість ввезених 

лікарських засобів? 

10. Які особливості ввезення на територію України незареєстрованих лікарських 

засобів?  

11. Чи існують особливості ввезення на митну територію України та вивезення за її межі 

контрольованих груп препаратів, комбінованих лікарських засобів, що містять малу 

кількість наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів? 

 
 

ТЕМА  8: 
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РЕГУЛЯТОРНА СИСТЕМА ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ОБІГ 

НОМЕНКЛАТУРНО-ПРАВОВИХ І КВАЛІФІКАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ГРУП 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ. 

 

                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. У чому полягає регуляторна політика держави у сфері обігу лікарських засобів в 

Україні? 

2. Яке значення регулюючих переліків ліків в системі охорони здоров’я та фармації? 

3. Які існують категорії рецептурного випуску лікарських засобів? 

4. Що таке номенклатурно-правова група лікарських засобів? 

5. Які критерії віднесення лікарських засобів, що містять малу кількість 

контрольованих речовин, до категорій лікарських засобів, які відпускаються без 

рецептів? 

6. Охарактеризуйте як здійснюється класифікаційно-правовий розподіл лікарських 

засобів. 

7. Що таке загальна група лікарських засобів? 

8. Які особливості обігу сильнодіючих та отруйних лікарських засобів в Україні? 

9. Який порядок контролю за цільовим використанням сильнодіючих та отруйних 

речовин в аптечних закладах? 

 
ТЕМА  9: 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я. 

                                   Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Яким чином обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

врегульований на міжнародному рівні? 

2. Які національні програми протидії нелегальному обігу контрольованих речовин 

діють в Україні? 

3. Який орган державної влади відповідає за контроль в сфері обігу наркотичних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів? 

4. Охарактеризуйте нормативно-правову базу щодо регулювання обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні. 

5. Яким чином класифікуються наркотичні засоби, психотропні речовини та 

прекурсори?  

6. Який порядок ліцензування діяльності, пов’язаної з виробництвом (виготовленням), 

зберіганням, транспортуванням, реалізацією контрольованих речовин? 

7. Назвіть ліцензійні умови провадження господарської діяльності з обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

8. Які особливості доступу фармацевтичних працівників до обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів? 

9. Який порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у 

закладах охорони здоров’я (в аптечних складах (базах), аптеках, лікувально-

профілактичних закладах)? 
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10. Чи існують особливості в квотуванні виробництва, виготовлення, зберігання, 

ввезення на територію України та вивезення наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів?  

11. Який порядок знищення лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні 

засоби, психотропні речовини і прекурсори? 

 

 
ТЕМА  10: 

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ 

ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА, 

ЗБЕРІГАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ЧИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 

                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Якими є законодавчі засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності? 

2. В чому полягає суть державної політики, направленої на боротьбу з обігом 

незареєстрованих, фальсифікованих, субстандартних лікарських засобів? 

3. Які заходи державного нагляду (контролю) у сфері обігу лікарських засобів 

поширені в Україні? 

4. Зазначте підстави для проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо 

забезпечення якості лікарських засобів. 

5. Які розпорядчі документи формуються за результатами перевірок у сфері обігу 

лікарських засобів та виробів медичного призначення? 

6. Охарактеризуйте права та обов’язки суб’єкта господарювання під час здійснення 

державного нагляду у сфері обігу лікарських засобів та виробів медичного 

призначення. 

7. Яким чином регламентується порядок відбору зразків лікарських засобів для 

державного контролю та якості? 

8. Назвіть вимоги до порядку здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов 

провадження діяльності та оптової торгівлі лікарськими засобами. 

9. Охарактеризуйте адміністративну відповідальність за порушення законодавства у 

сфері обігу лікарських засобів. 

10. Які особливості кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу 

фальсифікованих лікарських засобів? 

11. У чому полягає механізм взаємодії територіальних підрозділів Державної служби 

лікарських засобів із правоохоронними органами та іншими органами виконавчої 

влади? 

 
 

ТЕМА  11: 

ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО У ФАРМАЦІЇ. ДОТРИМАННЯ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЦІНИ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ Й 

ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. 
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                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Розкрийте суть державної політики щодо забезпечення доступності лікарських 

засобів. 

2. Якими нормативно-правовими актами врегульовано ціноутворення на лікарські 

засоби? 

3. Яким чином відбувається державний нагляд (контроль) за ціноутворенням на 

лікарські засоби? 

4. Яка відповідальність встановлюється за порушення законодавства про 

ціноутворення в сфері фармацевтичної діяльності? 

5. Яка роль податків та зборів у формуванні соціальної сфери суспільства? 

6. Які особливості оподаткування аптечних закладів? 

7. Що таке податкова пільга? 

8. Яка система державного податкового контролю в Україні? 

9. Який порядок перевірки фінансово-господарської діяльності аптечних закладів? 

10. Які санкції встановлюються за порушення податкового законодавства в сфері 

фармації? 

11. Які особливості адміністративної відповідальності у сфері оподаткування? 

 

 

ТЕМА  12: 

ПРАВОВІДНОСИНИ У СИСТЕМІ ЮРИДИЧНОЇ ОПІКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ. 

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА 

ЗАХИЩЕНІСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. 

 

                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Що таке юридична опіка фахівців фармації? 

2. У чому полягає громадський захист прав суб’єктів господарювання та у яких 

випадках можливе оскарження рішень органів державного нагляду? 

3. Які складові такої державної гарантії як права на працю? 

4. Що таке колективний договір та який порядок його укладення? 

5. Що таке трудова дисципліна та які методи її забезпечення? 

6. Хто є суб’єктом трудових правовідносин? 

7. Якими професійними правами наділені фармацевтичні працівники? 

8. Що таке функціональні обов’язки працівника? 

9. Що таке робочий час та час відпочинку? 

10. У чому полягають пільгові умови пенсійного забезпечення для фахівців фармації? 

11. Розкрийте суть права на заняття фармацевтичною діяльністю відповідно до 

спеціальності та кваліфікації. 

12. Яким кваліфікаційним вимогам повинен відповідати провізор? 

13. Який порядок підвищення кваліфікації осіб з фармацевтичною освітою? 

 

 

ТЕМА  13: 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ У СУДАХ РІЗНИХ ІНСТАНЦІЙ. 
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                                      Перелік питань теоретичного опитування: 

 

1. Що собою представляє судова система України? 

2. Яка структура судової системи України? 

3. Які категорії спорів можуть виникати між учасниками фармацевтичних 

правовідносин? 

4. Який порядок розгляду спорів, які виникають при порушенні умов договорів, що 

укладаються між суб’єктами фармацевтичних правовідносин?  

5. У чому полягає досудовий порядок врегулювання господарських спорів? 

6. Які функції покладено на третейський суд України? 

7. У чому суть судової процедури банкрутства? 

8. Що таке представництво? Хто може бути представником особи у суді? 

9. Яким чином обраховуються витрати, пов’язані із розглядом справи? 

10. Який порядок оскарження рішень контролюючих органів? 

11. Яка різниця адміністративного та судового порядку оскарження рішення 

контролюючих органів? 

12. У чому полягає прокурорський нагляд за дотриманням законодавства? 

13. В яких випадках між учасниками фармацевтичних правовідносин виникають трудові 

спори? 

 

 

 
Завідувач кафедри 
судової медицини та медичного права 
НМУ імені О.О.Богомольця,  

д.м.н., професор.       Б.В. Михайличенко 

 


