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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Професійна діяльність фармацевтичних працівників відноситься до сфери 
охорони здоров’я, а отже від вирішення питань етики та деонтології значною 
мірою залежить здоров’я, настрій людей, морально-психологічний клімат у 
суспільстві, який впливає на продуктивність праці. 

Без дотримання етичних норм неможливі політичні, економічні, 
культурні та сімейні стосунки. За сучасних умов розвитку ринкових відносин 
роль етики та деонтології особливо зросла, тому що володіння основами етики, 
використання її принципів у діловому спілкуванні з клієнтами, партнерами по 
бізнесу, хворими та населенням, допомагає вижити аптеці, фармацевтичній 
фірмі,  фармацевтичному підприємству в конкурентному середовищі. 

Викладання дисципліни «Етика і деонтологія у фармації» формує основи 
цих понять, вводить студентів у коло майбутньої професії, підвищує рівень 
загальної та професійної культури, виховує почуття професійної 
фармацевтичної етики, сприяє вихованню та формуванню сучасного 
висококваліфікованого спеціаліста в галузі фармації. 

Мета самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика і деонтологія у 
фармації» – сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 
формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 
якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 
контролювати власну діяльність. 

Завдання самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика і 
деонтологія у фармації» – засвоєння відповідних знань, їх закріплення та 
систематизація, а також їх застосування при виконанні практичних завдань. 
Самостійна робота забезпечує підготовку студентів до поточних аудиторних 
занять. 

Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика і деонтологія у 
фармації» визначається навчальною програмою цієї дисципліни, а також цими 
методичними матеріалами.  

Основними формами самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика і 
деонтологія у фармації» є:  

1) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу, обов’язкових та 
додаткових літературних джерел; 

2) вивчення окремих тем або питань, передбачених для самостійного 
опрацювання; 

3) складання структурно-логічних схем; 
4) підготовка мультимедійних презентацій за темами; 
5) підготовка до семінарських занять; 
6) підготовка до різних форм поточного контролю; 
7) презентація самостійно опрацьованого мультимедійного матеріалу. 
У процесі самостійної підготовки до семінарських занять студенти 

повинні опрацювати прослуханий лекційний матеріал, всебічно розглянути 
зміст питань, що виносяться на заняття, опрацювати навчальну літературу.  
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Модуль 1.  
Етика і деонтологія у фармації 

 
Змістовий модуль 1.  

Етичні, біоетичні  та деонтологічні аспекти – складові моральності  
фармацевтичних працівників 

 
Конкретні цілі: 
Засвоїти основні історичні етапи зародження і розвитку етики.  
Оволодіти основними поняттями моралі і деонтології.  
Уміти застосовувати знання з етики при побудові взаємовідносин лікар – 

хворий – фармацевт. 
Ознайомитись з вимогами ВООЗ до фармацевтичних працівників.  
Засвоїти положення Етичного кодексу провізорів (фармацевтів) України.  
Знати права і обов'язки пацієнта/відвідувача аптеки і навчитись будувати 

алгоритм спілкування з ним з урахуванням психологічних особливостей 
поведінки людини.  

Сформувати знання про поняття «біоетика».  
Пояснювати особливості і закономірності біоетики в фармації, медицині і 

в сучасному суспільстві. 
 
Тема 1. Професійна етика фармацевтичних працівників  
Мораль, її функції. Виховання морально-етичних цінностей: чесність,  

милосердя, совісність, відповідальність за доручену справу і таке ін. 
Історичний шлях становлення етики, фармацевтичної етики. Деонтологія. 

Становлення фармацевтичної деонтології. Досвід минулого з медицини та 
фармації в підготовці фармацевтичних працівників. Клятва Гіппократа. 
Концепція Альберта Швейцера «благоговіння перед життям». Біоетика в 
фармації. 

Тема 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників 
Випадки деетизації та дегуманізації в сучасній медицині та фармації.  

ВООЗ про підготовку та вимоги до сучасних провізорів (фармацевтів). Етичний 
кодекс фармацевтичних працівників України. Належна фармацевтична 
практика. Поняття про лікарський засіб (ЛЗ), оригінальний та генеричний ЛЗ. 

Проблемні питання сьогодення в фармації: комерційний характер роботи 
аптечних закладів і соціальна їх функція, надходження на фармацевтичний 
ринок неякісних та фальсифікованих лікарських засобів, участь бізнесменів в 
діяльності аптечних та фармацевтичних закладів, тощо.  

Тема 3. Основи професійних комунікацій 
Вміння спілкуватися з людьми – шлях до успіху. Мовні та психологічні 

ключі визначення типу людини. Диференційований підхід до споживачів. 
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Спілкування з конфліктною людиною. Стандарти обслуговування (алгоритм 
спілкування провізорів/фармацевтів із покупцем в аптеці). Контроль якості 
обслуговування споживачів аптеки: внутрішні інспекції та метод MYSTERY 
SHOPPING (таємничий покупець). Належна фармацевтична опіка. Протоколи 
провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських засобів.  

Союз або тріада: лікар – хворий – провізор/фармацевт. Взаємовідносини 
провізора/фармацевта та лікаря. Взаємовідносини провізорів у колективі. 
Взаємовідносини провізорів/фармацевтів з медичними представниками. 

Тема 4. Морально-психологічний клімат в колективі 
Система цінностей, правила, психологічний клімат. Етичні кодекси. 

Корпоративна культура аптечних\фармацевтичних закладів. Складові 
корпоративної культури. Імідж аптечного закладу. Лояльність або залученість 
колективу. Види корпоративних культур. Моніторинг корпоративної культури. 

Тема 5. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників 
Життєві цінності та пріоритети фармацевтичних працівників. Ієрархія 

потреб провізора (фармацевта). Роль мотивації в діяльності провізора 
(фармацевта). Форми стимулювання праці. Методи мотивації: економічний 
метод, нові завдання: «збагачення роботи», залучення до керівництва. 
Демотивуючі фактори, які заважають роботі аптек. Стрес. Емоційна 
виснаженість. Причини незадоволеності від роботи та шляхи їх  усунення. 

Тема 6. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації 
Історія становлення біоетики. Правила і принципи біоетики. Біоетичні 

аспекти клінічних випробувань нових ЛЗ. Захист прав пацієнтів при проведенні 
клінічних випробувань нових та генеричних ЛЗ. Роль Етичних комітетів. 
Концепція «3R»  Расела та Берча. 

 
Змістовий модуль 2. 

Етичні, біоетичні та деонтологічні основи взаємодії  суб’єктів  
на фармацевтичному ринку 

 
Конкретні цілі: 
Сформувати знання про принципи і підходи етики бізнесу. Вивчити 

особливості етичного ділового спілкування.  
Пояснювати вимоги ВООЗ щодо просування ЛЗ на ринок та принципи 

етичної реклами ЛЗ.  
Сформувати знання щодо регулювання взаємовідносин лікарів, 

фармацевтичних працівників і представників фармацевтичних компаній з 
етичної точки зору. 

Вивчити основні етичні принципи управління колективом і етики в 
колективі.  

Аналізувати психологічні аспекти взаємовідносин у колективах 
фармацевтичних організацій і аптечних закладів. 
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Оволодіти знаннями щодо корпоративної культури фармацевтичних 
організацій і аптечних закладів.  

Складати стандарти обслуговування споживачів.  
Трактувати взаємозалежність ефективності праці фармацевтичного 

працівника від мотиваційних факторів впливу на неї.  
 

Тема 7. Етичні та біоетичні принципи просування лікарських засобів 
на фармацевтичний ринок 

Неетичні дії суб’єктів ринку. Критерії ВООЗ з просування ЛЗ на ринок. 
Мета критеріїв, сфера їх використання. Правила належної промоції 
фармацевтичними компаніями лікарських засобів професіоналам охорони 
здоров’я. Рекламування ЛЗ серед лікарів та населення. Робота медичних 
представників. Симпозіуми та наукові наради як спосіб просування ЛЗ. Вимоги 
до інформації в інструкціях з медичного призначення ЛЗ. Упаковка та 
маркування. Постмаркетингові дослідження. Самостійне лікування 
безрецептурними ЛЗ. 

Тема 8. Етичні аспекти керівництва трудовими колективами в аптеч-
них/фармацевтичних організаціях 

Управлінська етика: визначення, сутність. Основні ознаки колективу. 
Обмеження, які заважають роботі колективу. Вимірювання ступеня зрілості 
колективу за В.Зигертом та Л. Ланг. Формування етичних норм і культури 
підприємництва в організаціях. Етичні кодекси робітників і службовців. Етичні 
відносини в колективі Загальні принципи спілкування керівника із підлеглими. 
Етичні аспекти адаптації нових працівників та молодих фахівців. Оцінка 
персоналу. Навчання персоналу.  

Тема 9. Бізнес-етика 
Соціальна відповідальність бізнесу: «за» і «проти». Труднощі та 

перспективи фармацевтичної індустрії. Порушення принципів етики при 
просуванні ЛЗ на ринок.  

Етика ділових відносин. Мовна та психологічна культура ділового 
спілкування. Невербальні засоби в діловій мовній практиці. 

Особливості ведення бізнесу в інших країнах. 
Тема 10. Права та відповідальність  фармацевтичного працівника 
Права та обов’язки провізора (фармацевта). Соціальний захист 

фармацевтичного працівника. Належне виконання професійних обов’язків. 
Неналежне виконання професійних обов’язків. Правопорушення і 
відповідальність. Види відповідальності: дисциплінарна, матеріальна, 
моральна, адміністративна та кримінальна.  

Ятрогенні захворювання і помилки провізорів. Попередження помилок 
провізорів.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
 

№ 
п/п 

Тема Кількість 
годин 

1. Тема 1-2. Професійна етика фармацевтичних працівників. 
Професійна моральність фармацевтичних працівників 

2 

2. Тема 3-4. Основи професійних комунікацій. Морально-
психологічний клімат в колективі 

2 

3. Тема 5-6. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників. 
Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації 

2 

4. Тема 7-8.  Етичні та біоетичні принципи просування лікарських 
засобів на фармацевтичний ринок. Етичні аспекти керівництва 
трудовими колективами в аптечних/фармацевтичних 
організаціях 

2 

5. Тема 9-10. Бізнес-етика. Права та відповідальність  
фармацевтичного працівника 

2 

 РАЗОМ 10 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  
 

№ 
п/п 

Тема Кількість 
годин 

1. Тема 1. Професійна етика фармацевтичних працівників 2 
2. Тема 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників 2 
3. 2 
4. Тема 3. Основи професійних комунікацій 2 
5. 2 
6. Тема 4. Морально-психологічний клімат в колективі 2 
7. Тема 5. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників 2 
8. Тема 6. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації 2 
9. 2 

10. Тема 7. Етичні та біоетичні принципи просування лікарських 
засобів на фармацевтичний ринок 

2 

11. Тема 8. Етичні аспекти керівництва трудовими колективами в 
аптеч-них/фармацевтичних організаціях 

2 

12. Тема 9. Бізнес-етика 2 
13. Тема 10. Права та відповідальність  фармацевтичного працівника 2 
14. 2 
15. Підсумковий модульний контроль 2  

РАЗОМ 30 
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ПЛАН ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
1. Визначити місце етики в системі знань про мораль. 
2. Характеризувати поняття моралі. 
3. Аналізувати основні концепції походження моралі. 
4. Пояснювати зростання ролі етики на межі XX та XXI ст. 
5. Визначати сучасні досягнення науки та практики медицини з точки зору 

етичних аспектів. 
6. Визначати поняття „деонтологія”. 
7. Аналізувати відносини лікар-хворий-провізор з точки зору етичних 

принципів. 
8. Описувати етику ділових відносин. 
9. Характеризувати мовну та психологічну культуру ділового спілкування. 
10. Представляти невербальні засоби в діловій  практиці. 
11. Вміти створити імідж ділової людини. 
12. Використовувати досвід минулого з медицини та фармації для виховування 

моральності. 
13. Аналізувати вимоги ВООЗ до сучасного працівника фармації. 
14. Трактувати положення Етичного кодексу фармацевтичних працівників 

України. 
15. Аналізувати способи спілкування із відвідувачами аптек, колегами. 
16. Визначати підходи до висловлювання своїх думок (ситуаційні завдання). 
17. Аналізувати алгоритми спілкування фармацевта з пацієнтом аптеки. 
18. Визначати професійність фармацевтичного працівника  в наведених 

прикладах-діалогах із пацієнтами. 
19. Інтерпретувати вимоги Належної аптечної практики практики (GPP). 
20. Аналізувати фактори сьогодення, що негативно впливають на діяльність 

аптек (за матеріалами ВООЗ). 
21. Визначати поняття – біоетика. 
22. Описувати біоетичні аспекти клінічних випробувань ЛП. 
23. Аналізувати ситуаційні завдання з питань біоетики. 
24. Визначати поняття етика бізнесу. 
25. Інтерпретувати принципи ділової етики. 
26. Визначати поняття соціальна компетентність підприємця. 
27. Аналізувати принципи встановлення ділових контактів. 
28. Представляти роль невербальних символів при спілкуванні. 
29. Пояснювати етичні критерії ВООЗ по просуванню ЛП на ринок. 
30. Аналізувати ситуаційні завдання по просуванню ЛП на ринок. 
31. Аналізувати особливості реклами ЛП . 
32. Пояснювати роль етики бізнесу на сучасному етапі розвитку суспільства. 
33. Визначати фактори, які впливають на морально-психологічний клімат. 
34. Інтерпретувати поняття корпоративна культура. 
35. Вирізняти належне та неналежне виконання професійних обов’язків 

фармацевтичними працівниками. 
36. Розробляти орієнтований перелік рис професійності та навичок 

фармацевтичного працівника для належного виконання професійних 
обов’язків. 

37. Пояснювати види відповідальності фармацевтичного працівника. 



 9 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

№ 
п/п 

Тема Кількість 
годин 

І. Підготовка до семінарського заняття (по 2 години на 1 тему) 
– теоретична підготовка та опрацювання практичних умінь 

20 

ІІ.     Самостійне опрацювання питань, які не входять до плану аудиторних 
занять 
1. Професійна етика фармацевтичних працівників 

Еволюція поглядів на етику і мораль з давніх часів до 
сучасності 2 

2. Професійна моральність фармацевтичних працівників 
Історія формування норм фармацевтичної і медичної етики 2 

3. Основи професійних комунікацій 
Моделі поведінки споживачів.  2 

4. Морально-психологічний клімат в колективі 
Етика конфліктних ситуацій 2 

5. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників 
Методи контролю якості обслуговування провізорами 
покупців/клієнтів 2 

6. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації 
Етичні комітети в вітчизняній системі охорони здоров’я 2 

7. Етичні та біоетичні принципи просування лікарських 
засобів на фармацевтичний ринок 
Критерії ВООЗ щодо просування ЛЗ. Концепція 
самолікування в світовій практиці і в Україні 2 

8. Етичні аспекти керівництва трудовими колективами в 
аптечних/фармацевтичних організаціях 
Кадровий менеджмент. Етичні кодекси 3 

9. Бізнес-етика  
Стилі керівництва 3 

10. Права та відповідальність фармацевтичного працівника 
Л. Хосмер про ділову поведінку. Пітер Костенбаум про 
складові успіху фірми 3 

ІІІ. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 7 
РАЗОМ 50 
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ФОРМИ КОНТРОЛЮ 
Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають 

контролю, як поточному (на кожному занятті), так і підсумковому (під час 
контрольних заходів). 

Модульний контроль – це діагностика засвоєння студентом матеріалу 
модулю (залікового кредиту). Передбачається два поточних контролі засвоєння 
змістових модулів. Семестр закінчується підсумковим модульним контролем. 

Поточний контроль здійснюється на кожному семінарському занятті 
відповідно конкретним цілям теми та під час індивідуальної роботи викладача 
зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не належать 
до структури семінарського заняття. 

Рейтингова система оцінки знань студентів  
Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Підсумковий контроль 
30 30 40 

100 
Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні 

модулю (залікового кредиту) – 100, в т. ч. за поточну навчальну діяльність – 60 
балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 40 балів. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності 
При засвоєнні кожної теми модулю за поточну навчальну діяльність 

студента виставляються бали за шкалою, у межах визначеної для теми кількості 
балів.  

Модуль 1 (поточний контроль) Сума 
Змістовий модуль I Змістовий модуль IІ 

30 30 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 4-7 4-7 5-8 5-8 60 

 

Максимальна та мінімальна кількість балів, які студент може отримати за 
вивчення поточної теми, розраховані в залежності від кількості тем таким 
чином, що максимальна кількість балів за змістовий модуль, з додаванням балів 
за самостійну роботу, дорівнює 30, мінімальна – 18. Отримані студентом бали 
за накопичувальним принципом додаються у межах змістових модулів. У 
програмі була застосована така система конвертації балів у традиційну шкалу: 

Бали Традиційна шкала 
27-30 відмінно  
23-26 добре  
18-22 задовільно  
1-17 незадовільно  

Після закінчення вивчення модулю, поточна навчальна діяльність 
оцінюється шляхом додавання кількості балів, набраних студентом за змістові 
модулі. Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні 
модулю, з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 60 
балам і ділиться пропорційно кількості змістових модулів. Мінімальна 
кількість, яку може набрати студент при вивченні модулю, з додаванням балів 
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за індивідуальну самостійну роботу, дорівнює 36 балам і ділиться пропорційно 
кількості змістових модулів.  

Модульний підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення 
модулю. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі 
види робіт, передбачених навчальною програмою, та набрали кількість балів, 
не меншу за мінімальну. Форма проведення підсумкового контролю 
стандартизована і включає контроль практичної підготовки. Максимальна 
кількість балів підсумкового контролю дорівнює 40. Підсумковий модульний 
контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 24 балів. 

Бали за підсумковий модульний контроль 
Бали Традиційна шкала 
36-40 відмінно (зараховано) 
31-35 добре (зараховано) 
25-30 задовільно (зараховано) 
0-24 незадовільно (незараховано) 

Оцінювання дисципліни 
Оцінка А, В, С, D, Е виставляється лише студентам, яким зараховані усі 

модулі з дисципліни. Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, 
визначається як середнє арифметичне кількості балів з модулів дисципліни. 

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалою ЕСТS та 
національною шкалою 

Бали Національна оцінка ECTS 
90–100 Відмінно (зараховано) А 
82–89 Дуже добре (зараховано) В 
75–81 Добре (зараховано) С 
67–74 Задовільно (зараховано) D 
60–66 Достатньо (зараховано) E 
35–59 Незадовільно (незараховано) FX 
1–34 Не допущений F 

 
Оцінка з дисципліни FX, F виставляється студентам, яким не зараховано 

хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення. 
Оцінка FX виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 

балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 
контроль. Вони мають право на повторне складання  не більше 2 разів під час 
канікул та впродовж 2 (додаткових) тижнів після закінчення семестру за 
графіком, затвердженим ректором. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму хоча б з одного модулю, або не набрали за 
поточну навчальну діяльність з модулю мінімальну кількість балів) повинні 
пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
З ОКРЕМИХ ТЕМ 

 
Змістовий модуль 1.   

Етичні, біоетичні  та деонтологічні аспекти – складові моральності 
фармацевтичних працівників 

 
 

Тема 1. Професійна етика фармацевтичних працівників 
 

Актуальність теми:  Фахівець фармації не має права бути 
некваліфікованим спеціалістом або байдужою людиною. Етика – це сукупність 
норм поведінки і моралі. Етика визначає почуття професійного обов’язку, честі, 
сумління та гідності працівника фармацевтичного сектору галузі охорони 
здоров’я. 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Історичні аспекти розвитку вчення про етику. 
2. Становлення фармацевтичної етики, біоетики, деонтології. 
Вміти: 
1. Визначaти місце фармацевтичної  етики, біоетики  в системі знань про 

мораль. 
2. Формулювати власну думку щодо сучасних досягнень науки та 

практики медицини – розшифровка генома людини, клонування організмів, 
генна та клітинна терапія, використання генно-модифікованих  продуктів і 
таке ін. з точки зору етичних аспектів. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Еволюція поглядів на етику і мораль з давніх часів до сучасності. 

 
 

Контрольні питання 
1. Мораль, її функції.  
2. Виховання морально-етичних цінностей: чесність,  милосердя, совісність, 

відповідальність за доручену справу. 
3. Історичний шлях становлення етики, фармацевтичної етики.  
4. Деонтологія. Становлення фармацевтичної деонтології.  
5. Досвід минулого з медицини та фармації в підготовці фармацевтичних 

працівників.  
6. Клятва Гіппократа.  
7. Концепція Альберта Швейцера «благоговіння перед життям».  
8. Біоетика в фармації. 
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Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Охарактеризуйте основні функції моралі та вкажіть 

цінності, які формують професійну мораль фармацевта. 
Функції моралі Характеристика 

1.  
2.  

Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Завдання 2. Ознайомтеся із клятвою Гіппократа та клятвою лікаря. 
Запропонуйте й запишіть свою версію клятви фармацевтичного працівника. 

Набуваючи професію фармацевтичного працівника та усвідомлюючи 
важливість обов’язків, що покладаються на мене, клянусь: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Висновок:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Клятва Гіппократа 

Клянусь Аполлоном – цілителем, Асклепієм, Гігієєю та Панакеєю й усіма 
богами та богинями, беручи їх у свідки, виконувати чесно, відповідно до моїх сил і 
мого розуміння, наступну присягу і письмове зобов'язання: вважати того хто навчив 
мене лікарського мистецтва рівним з моїми батьками, ділитися з ним своїми статками 
і, за необхідності, допомагати йому в його потребах; його нащадків вважати за своїх 
братів, і це мистецтво, якщо захочуть його вивчити, викладати їм безоплатно і без 
усілякої домовленості; настанови, усні уроки і все інше у навчанні повідомляти своїм 
синам, синам свого вчителя і учням, що пов'язані зобов'язанням і клятвою за законом 
медичним, але нікому іншому. Я спрямовую режим хворих до їх користі згідно моїх 
сил і мого розуміння, утримуючись від завдання всілякої шкоди та несправедливості. 
Я не дам нікому, хто буде просити, смертельного засобу і не вкажу шляху для 
подібного задуму; так само я не дам ніякій жінці абортивного пессарія. Чисто і 
непорочно буду я проводити своє життя і своє мистецтво. В жодному разі не буду 
робити розтин у тих, хто страждає камінною хворобою, надавши це людям, що 
займаються цією справою. У який би дім я не зайшов, я зайду туди для користі 
хворого, без всілякого навмисного, неправедного і згубного, особливо від любовних 
справ з жінками і чоловіками, вільними і рабами. 

Що б при лікуванні, і також без лікування, я не побачив або не почув відносно 
життя людей з того, що не потрібно розголошувати, я промовчу про те, вважаючи 
подібні речі за таємницю. Мені, тому хто непорушно виконує цю клятву, нехай буде 
надано щастя в житті і в мистецтві і слава у всіх людей довіку; порушникові ж цієї 
клятви та тому, хто дає несправжню клятву, нехай буде все навпаки. 

 
 
 

 
 

 
 

Женевська декларація всесвітньої медичної асоціації 
Вступаючи в ряди медичної спільноти: Я урочисто зобов'язуюся присвятити своє 
життя служінню ідеалам гуманності; я віддаватиму моїм вчителям дань пошани і 
вдячності, на яку вони заслуговують; я виконуватиму мій професійний обов'язок 
по совісті й з гідністю; здоров'я мого пацієнта буде моєю щонайпершою 
винагородою; я поважатиму довірені мені секрети, навіть після смерті мого 
пацієнта; я підтримуватиму всіма моїми силами честь і благородні традиції 
медичної спільноти; мої колеги стануть моїми братами і сестрами; я не дозволю 
міркуванням статі чи віку, хвороби чи недієздатності, віросповідання, етнічної чи 
національної клановості, партійно-політичної ідеології, расової приналежності, 
сексуальної орієнтації або соціального положення встати між виконанням мого 
обов’язку й моїм пацієнтом; я проявлятиму високу пошану до людського життя з 
моменту його зачаття та ніколи, навіть під загрозою, не використаю свої медичні 
знання на заваді нормам гуманності; я приймаю на себе ці зобов'язання урочисто, 
вільно і чесно. 
 

Історична довідка: Прийнята 2-ою Генеральною Асамблеєю Всесвітньої 
Медичної Асоціації, Женева, Швейцарія, вересень 1948; доповнена 22-ою 
Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Сідней, Австралія, серпень 1968, 35-ою 
Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Венеція, Італія, жовтень 1983 і 46-ою 
Всесвітньою Медичною Асамблеєю, Стокгольм, Швеція, вересень 1994. 
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Тестові контрольні завдання 
1. Батько медицини, автор клятви, яка покладена в основу „Женевської 
клятви”: 

A. Гален 
B. Сушрута 
C. Гіппократ  
D. Авіценна 
E. Парацельс 

2. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до 
працівників аптек, був прийнятий у: 

A. 1789 р 
B. 1800 р 
C. 1790 р 
D. 1879р 
E. 1679 р 

3. „Женевська клятва” лікаря була прийнята у : 
A. 1940р 
B. 1949р  
C. 1950р 
D. 1945р 
E. 1947р 

4. Роль індикатора підприємницького процесу у фармації виконує: 
A. Керівник аптечного закладу 
B. Аптечний заклад 
C. Персонал аптечного закладу 
D. Пацієнт  
E. Власник аптечного закладу 

5. Слово французького походження, що означає манеру поведінки та 
спілкування називається: 

A. Етикою 
B. Етикетом  
C. Бізнесом 
D. Благородністю 
E. Діловим спілкуванням 

6. Які з перерахованих вимог можуть входити в кодекс честі керівника: 
A. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання 
B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги 
C. Не брати до уваги думки підлеглих 
D. Обговорювати дії інших людей в принизливій формі 
E. Ставитись до підлеглих з повагою, уважно їх вислуховувати  

7. Які якості чи вміння допомагають підвищити особистісний вплив: 
A. Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість 
B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм 
C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість 
D. Нерішучість, сором’язливість 
E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні 
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8. Поняття "взаєморозуміння" – це… 
A. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини (її 
установок, уявлень, думок, оцінок) під час взаємодії з нею 
B. Організована система активності індивідів, що взаємодіють з метою 
створення об’єктів матеріальної та духовної культури 
C. Розшифрування партнерами повідомлень і дій одинне одного, яке 
відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів  
D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів 
одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і 
взаємозв’язок 
E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без 
обміну інформацією, думками, почуттями 

9. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та 
співпереживання. Згода це… 

A. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності 
своїх уявлень і дібраних засобів впливу 
B. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного 
учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння  
C. Здатність ураховувати стан співбесідника 
D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою 
функцію, не взаємодіючи між собою 
E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

10. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та 
співпереживання. Розуміння  це… 

A. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 
B. Здатність ураховувати стан співбесідника 
C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою 
функцію, не взаємодіючи між собою 
D. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності 
своїх уявлень і дібраних засобів впливу  
E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного 
учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

11. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та 
співпереживання. Співпереживання це… 

A. Здатність ураховувати стан співбесідника 
B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності 
своїх уявлень і дібраних засобів впливу 
C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою 
функцію, не взаємодіючи між собою 
D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 
E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного 
учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

12. Мораль – це: 
A. форма «колективного несвідомого», що вказує на належне  
B. сукупність наукових фактів 
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C. філософське вчення 
D. суворе дотримання законів і конституції 
E. відносини і звички людей, класифіковані культурою за критерієм 
«добро-зло»  

13. Правильним визначенням етики як науки є: 
A. етика – наука про вміння правильно поводитися в суспільстві 
B. етика – наука про відношення живих істот між собою 
C. етика – наука про мінімізацію зла у людських відносинах 
D. етика – наука про природу і розуміння моральних взаємовідносин та 
моральних принципів  
E. усі відповіді вірні 

 
 
Тема 2. Професійна моральність фармацевтичних працівників 
 

Актуальність теми: Матеріал розкриває, що фармацевтична діяльність 
має чітке соціальне спрямування, відтак професія фармацевта (провізора) тісно 
пов’язана зі здоров’ям та життям людини. 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Принципи етичних взаємовідносин лікар – хворий – провізор, провізор 

– колеги, провізор - медичний представник, провізор – працівники оптових 
фірм, провізор – представники контролюючих органів. 

2. Вимоги ВООЗ до сучасних провізорів. 
3. Основні положення Належної аптечної практики. 
4. Основні положення Етичного кодексу фармацевтичних працівників 

України. 
Вміти: 
1. Інтерпретувати вимоги ВООЗ до сучасного провізора. 
2. Трактувати основні положення Етичного кодексу фармацевтичних 

працівників України та інших країн. 
3. Визначати професійність провізора в наведених прикладах-діалогах із 

пацієнтами. 
4. Інтерпретувати вимоги Належної аптечної практики (GPP). 
5. Аналізувати фактори сьогодення, що негативно впливають на 

діяльність аптек (за матеріалами ВООЗ). 
 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Історія формування норм фармацевтичної і медичної етики. 

 

Контрольні питання 
1. Випадки деетизації та дегуманізації в сучасній медицині та фармації.   
2. ВООЗ про підготовку та вимоги до сучасних провізорів (фармацевтів).  
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3. Етичний кодекс фармацевтичних працівників України.  
4. Належна фармацевтична практика.  
5. Поняття про лікарський засіб (ЛЗ), оригінальний та генеричний ЛЗ. 
6. Проблемні питання сьогодення в фармації: комерційний характер роботи 

аптечних закладів і соціальна їх функція,  
7. Надходження на фармацевтичний ринок неякісних та фальсифікованих 

лікарських засобів. 
8. Участь бізнесменів в діяльності аптечних та фармацевтичних закладів. 
 

Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Ознайомтесь із Міжнародними етичними принципами та 

рекомендаціями, Етичним кодексом фармацевтичних працівників України. 
Знайдіть міжнародні етичні принципи, які задіяні у Фармацевтичному 
етичному кодексі України. 

№ 
п/п 

Міжнародні етичні принципи та 
рекомендації (формулювання) 

Етичний кодекс фармацевтичних 
працівників України 

1.   
2.   
3…   
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Завдання 2. Прочитайте Закон України «Про внесення змін до Основ 
законодавства України про охорону щодо встановлення обмежень для 
медичних і фармацевтичних працівників під час здійснення ними професійної 
діяльності». Охарактеризуйте етичні принципи, які захищає даний закон. 

№ 
п/п 

Твердження Закон України «Про 
внесення змін до Основ 

законодавства...» 

Етичні принципи які захищає 
законодавство 

1.   
2.   
3…   
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Тема 3. Основи професійних комунікацій 
 

Актуальність теми: Довіру пацієнта до себе може викликати тільки 
фармацевт (провізор), якій володіє почуттям особливого такту і вміло скеровує 
силу своє уваги до пацієнта. Саме завдяки силі уваги фармацевтичний 
працівник може вселити пацієнтові довіру до фармації та ліків.  
 

Навчальні цілі:  
Знати:  

1. Основи професійних комунікацій. 
2. Стандарти обслуговування відвідувачів (алгоритм спілкування провізора 
із відвідувачем аптеки). 

Вміти: 
1. Аналізувати взаємовідносини лікар-хворий-провізор з точки зору етичних  

та біоетичних принципів; 
2. Характеризувати мовну та психологічну культуру ділового спілкування; 
3. Використовувати інструменти професійних комунікацій. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Моделі поведінки споживачів. 

 

Контрольні питання 
1. Вміння спілкуватися з людьми – шлях до успіху.  
2. Мовні та психологічні ключі визначення типу людини.  
3. Диференційований підхід до споживачів.  
4. Спілкування з конфліктною людиною.  
5. Стандарти обслуговування (алгоритм спілкування провізорів/фармацевтів із 

покупцем в аптеці).  
6. Контроль якості обслуговування споживачів аптеки: внутрішні інспекції та 

метод MYSTERY SHOPPING (таємничий покупець).  
7. Належна фармацевтична опіка.  
8. Протоколи провізора (фармацевта) при відпуску безрецептурних лікарських 

засобів.  
9. Союз або тріада: лікар – хворий – провізор/фармацевт.  
10. Взаємовідносини провізора/фармацевта та лікаря.  
11. Взаємовідносини провізорів у колективі.  
12. Взаємовідносини провізорів/фармацевтів з медичними представниками. 

 
 

Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Проаналізуйте судження М. Бердяєва. Чи згодні Ви з цією 

позицією мислителя? Чи може зло існувати без добра? А добро без зла? Чи 
існує Абсолютне добро? Чи можлива його реалізація в конкретних поступках, 
ситуаціях, моральних нормах та принципах? Дайте письмові відповіді на 
наведені нижче питання: 
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? У чому специфіка проявлення добра та зла у медицині та фармації? 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Як проявляється свобода і відповідальність в діяльності лікаря та провізора?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
? Яка специфіка співчуття в медичній та фармацевтичній діяльності? Як 
співвідносяться між собою поняття співчуття і милосердя? Наведіть приклади 
прояву милосердя в професійному житті відомих лікарів та провізорів. 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Перечисліть принципи біомедичної етики і розкрийте їх зміст. 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Якими причинами може бути викликана шкода, що наноситься  лікарем та 
провізором  пацієнтові?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Чи може лікар або провізор відмовитися від надання  медичної 
(фармацевтичної) допомоги? Чи існують поважні причини такої відмови?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Які критерії розподілу обмежених медичних ресурсів використовуються в 
українській системі охорони здоров'я? Чи відповідають ці критерії  принципу  
справедливості? 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Про що повинен інформувати лікар та провізор пацієнта?  Чи може пацієнт 
відмовитися від інформації про стан здоров'я  і медичного втручання? Як в 
цьому випадку повинен поступити лікар? 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? У чому суть правила правдивості? У яких випадках його виконання викликає 
труднощі?  
 __________________________________________________________________ 

«Проблема етики не може бути навіть поставлена, якщо не визнати, 
що виникла розбіжність між добром та злом й виникненню цієї 
розбіжності передує стан буття «по той бік добра та зла». Добро та 
зло корелятивні, та у певній мірі можна сказати, що добро виникло 
лише тоді, коли виникло зло, та падає з падінням зла. Це і є основний 
парадокс етики».  

                                                                               М. Бердяєв 
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____________________________________________________________________ 
? Чи є етично виправданою тактика "рятівної брехні"?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Що є предметом лікарської таємниці? У яких випадках допускається її 
розголошування?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
? Наведіть приклади порушень принципів і правил біомедичної етики? Чим на 
Ваш погляд  обумовлені ці порушення? 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Тема 4. Морально-психологічний клімат в колективі 
 

Актуальність теми: Керівнику будь-якого рівня необхідно завжди 
пам’ятати про головний ресурс організації (аптеки, фармацевтичної фірми) – 
людські ресурси. У своїй діяльності майбутнім керівникам аптек, 
фармацевтичних фірм потрібно розбиратися у методах практичної психології та 
управління та вміти їх використовувати на практиці.. 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Особливості поведінки людини від типу нервової систем та 

диференційований підхід до відвідувачів аптек. 
2. Складові іміджу аптечного закладу. 
Вміти: 
3. Диференційовано підходити до оцінки поведінки людини від типу 
нервової системи 
4. Визначати складові іміджу аптеки. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 
сумісного обговорення питання: 
 Етика конфліктних ситуацій. 

 

Контрольні питання 
1. Система цінностей, правила, психологічний клімат.  
2. Етичні кодекси.  
3. Корпоративна культура аптечних закладів.  
4. Складові корпоративної культури.  
5. Імідж аптечного закладу.  
6. Лояльність або залученість колективу.  
7. Види корпоративних культур.  
8. Моніторинг корпоративної культури.  
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Тема 5. Стимулювання роботи фармацевтичних працівників 
 

Актуальність теми: Керівнику будь-якого рівня необхідно завжди 
пам’ятати про головний ресурс організації (аптеки, фармацевтичної фірми) – 
людські ресурси. Якщо окремий співробітник не повною мірою задоволений  
своєю роботою, то і діяльність організації в цілому не може бути успішною. І 
навпаки, гармонія кожної особистості надає можливість постійного розвитку 
організації.  
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Про  вплив мотиваційних факторів на діяльність провізорів. 
Вміти: 
2. Визначати життєві цінності і пріоритети фармацевтичних працівників. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Методи контролю якості обслуговування провізорами 

покупців/пацієнтів. 
 

Контрольні питання 
1. Життєві цінності та пріоритети фармацевтичних працівників.  
2. Ієрархія потреб провізора (фармацевта).  
3. Роль мотивації в діяльності провізора (фармацевта).  
4. Форми стимулювання праці.  
5. Методи мотивації: економічний метод, нові завдання: «збагачення роботи», 

залучення до керівництва.  
6. Демотивуючі фактори, які заважають роботі аптек.  
7. Стрес. Емоційна виснаженість.  
8. Причини незадоволеності від роботи та шляхи їх  усунення. 

 
 

Тема 6. Біоетика як сучасний напрямок медицини та фармації 
 

Актуальність теми:  Використання інноваційних лікарських засобів та 
нових медичних технологій не можливе без знання фахівцями фармації основ 
біологічної етики, без правової бази «Основ законодавства про охорону 
здоров’я». 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  

1. Про необхідність втілення біоетики в сучасну фармацію та медицини, про 
зростання ролі біоетики в сучасному суспільстві, медицині та фармації. 

Вміти: 
1. Характеризувати біоетичні аспекти клінічних випробувань ЛЗ. 
2. Проводити ретроспективний огляд розвитку біоетики. 
3. Аналізувати ситуаційні завдання з питань біоетики. 
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Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Етичні комітети в вітчизняній системі охорони здоров’я. 

 

Контрольні питання 
1. Історія становлення біоетики.  
2. Правила і принципи біоетики.  
3. Біоетичні аспекти клінічних випробувань нових ЛЗ.  
4. Захист прав пацієнтів при проведенні клінічних випробувань нових та 

генеричних ЛЗ.  
5. Роль Етичних комітетів.  
6. Концепція «3R»  Расела та Берча. 

Самостійна аудиторна робота 
 

Завдання 1. Розв’язати ситуаційні задачі: 
1. Фармацевт аптеки «Панацея», консультуючи хворого на псоріаз, на 

питання пацієнта: "Скільки часу він страждатиме на це захворювання?» 
відповів: "Усе життя!» Хворий не чекав такої відповіді й дуже засмутився. Він 
думав, що його захворювання легко вилікувати. Який моральний принцип і 
правило порушив фармацевт, даючи категоричний висновок про перебіг 
хвороби? Запропонуйте свій варіант інформування хворого про захворювання. 
 _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. У клініці з приводу системного червоного вовчаку (СЧВ) лікувалася 
хвора віком 27 років. Згідно зі стандартним обстеженням, був проведений 
аналіз крові на реакцію Вассермана, який у хворої виявився позитивним. З вини 
медсестри про результати дізналися сусіди по палаті, які стали сторонитися 
пацієнтки. Хвора посварилася з чоловіком, у неї розвинулась важка психічна 
реакція із загостренням симптомів червоного вовчаку. Лікареві довелося довго 
заспокоювати хвору та її чоловіка, пояснюючи можливість специфічних 
позитивних реакцій Вассермана при СЧВ. Яке правило біомедичної етики 
порушене медичною сестрою?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. Пацієнт з виразковою хворобою проходить обстеження в хірургічному 
відділені. Для вибору методу лікування (консервативного або оперативного, у 
тому числі і способу оперативного втручання) до плану обстеження включена 
езофагогастродуоденоскопія (ЕГДС). Пацієнтові в доступній формі пояснюють 
суть дослідження, попереджають про можливі ускладнення і ризик летального 
кінця. Пацієнт підписує відмову на проведення цієї маніпуляції. Як повинен 
поступити лікар в цій ситуації? 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



 24 

4. Хворий готується до операції – ампутації ноги. Він знаходиться у 
депресивному стані, хоче покінчити з життям, просить «краще призначити 
йому отруту, щоб швидше померти». Як повинен поступити лікар в цій 
ситуації.   
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. Поранений при затриманні злочинця міліціонер був доставлений у 
лікарню. Після обробки рани, йому необхідно переливання крові у зв'язку з 
великою крововтратою. Проте кров подібної групи є для іншого хворого, якого 
будуть оперувати у плановому порядку. Черговий хірург приймає рішення 
використати наявний запас крові, перенести планову операцію, повідомивши 
про це пацієнта. Який моральний принцип вплинув рішення лікаря? Яким 
критерієм керувався лікар, розподіляючи дефіцитний медичний ресурс?  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. Жінка, 40 років, вагітна на терміні 16-ти тижнів. Вагітність перша, 
бажана, до цього тривалий час лікувалася з приводу безпліддя. На фоні 
нормального перебігу вагітності розвивається дисфагія (утруднення 
проходження їжі по стравоходу). При обстеженні виявлено рак кардіального 
відділу шлунку 4 ступеню з проростанням у ліву частину печінки. Відмічається  
стимулюючий вплив вагітності на ріст пухлини і згубний вплив ракової 
інтоксикації на розвиток плоду. Лікар наполягає на перериванні вагітності. 
Жінка дала згоду на аборт. Дайте оцінку рішення жінки з правової, моральної і 
релігійної позиції.  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Лікар діагностував у пацієнта, працюючого водієм автобуса, епілепсію. 
Пацієнт відмовляється повідомити про хворобу своє керівництво, оскільки знає, 
що це спричинить його усунення від рейсів і необхідність перекваліфікації. Як 
повинен вчинити лікар у цій ситуації?   
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Під час бесіди на прийомі у психіатра пацієнт повідомляє про ідеї убити 
або покалічити кого-небудь з близьких. Чи повинен лікар попередити цих 
людей про небезпеку або ж йому належить зберегти інформацію 
конфіденційною?   
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. На прийомі в поліклініці ЛОР-лікар виявляє у пацієнта пухлину гортані 
в ранній стадії, але не повідомляє його про це, турбуючись про його психічний 
стан. Лікар дає хворому направлення в онкологічний диспансер. Пацієнт 
тривалий час відкладає відвідування онколога, мотивуючи відсутністю часу. В 
результаті хворого доставляють у приймальне відділення лікарні бригадою 
швидкої допомоги з діагнозом: «Стеноз гортані 3-ого ступеню. Рак гортані з 



 25 

проростанням у стравохід». Яке правило біомедичної етики порушив лікар 
поліклініки? Дайте оцінку його дії з моральної і правової позиції.  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Тестові контрольні завдання 

1. З позицій чинного кримінального кодексу під поняття злочин підпадають 
наступні дії лікаря: 

A. навмисне заподіяння тяжкого шкоди здоров'ю 
B. зараження ВІЛ-інфекцією 
C. примушення до вилучення органів або тканин людини для 
трансплантації 
D. ненадання допомоги хворому 
E. все перераховане 

2. За допомогою чого здійснюється втручання у сферу здоров'я людини? 
A. на підставі вільної, усвідомленої та поінформованої згоди хворого 
B. на підставі медичних показань 
C. на підставі рідкісної картини захворювання й пізнавальної цінності 
D. на підставі вимоги родичів 
E. на підставі отримання фінансової вигоди 

3. Збереження лікарської таємниці або правило конфіденційності є 
обов’язковим у роботі лікаря, тому що це 

A. зберігає авторитет лікаря 
B. допомагає швидко вирішувати проблеми 
C. сприяє підвищенню професійності лікаря 
D. підвищує якість діагностики захворювань пацієнта 
E. підвищує якість лікування захворювань пацієнта 

4. Коли з'явилося поняття «лікарська таємниця»? 
A. на початку 19 століття в Європі 
B. в середині 3 століття в Китаї 
C. з появою першого шамана 
D. у 1 столітті до н.е. в Єгипті 
E. всі відповіді вірні 

5. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини? 
A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди 
хворого 
B. на підставі медичних показань 
C. на підставі рідкісної картини захворювання і пізнавальної цінності 
D. на підставі вимоги родичів 
E. на підставі отримання фінансової вигоди 

6. Під інформацією про стан здоров'я розуміється все, крім відомостей про: 
A. результати обстеження 
B. наявність захворювання 
C. методи лікування 
D. здоров'я лікуючого лікаря 
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E. ризик медичного втручання 
7. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути 
універсальним через існування: 

A. юридичного положення про інформовану згоду 
B. моральної заповіді «не свідчи неправдиво» 
C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості 
D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей  
E. з усіх перерахованих причин 

8. Обов'язок – це те, що виконується в силу: 
A. професійних обов'язків 
B. веління часу 
C. вимог совісті й дотримання моральних ідеалів 
D. ідеологічного обґрунтування суспільного прогресу 
E. наказу начальника 

9. Що необхідно для проведення експерименту на людях? 
A. Згода родичів 
B. Проведення обов'язкового медичного огляду 
C. Поінформована згода волонтера 
D. Узгодження з адвокатом 
E. Підписання договору 

10. Що не відносить до основних правил біоетики? 
A. справедливість 
B. правдивість 
C. конфіденційність 
D. недоторканність приватного життя 
E. добровільна інформована згода 

11. Для чого, на вашу думку, лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні 
пацієнта таких правил як поступовість і делікатність: 

A. для поліпшення взаємовідносин з пацієнтом 
B. для запобігання можливому суїциду 
C. для дотримання юридичних формальностей 
D. для запобігання можливому судовому процесу 
E. для дотримання регламенту 

12. Згідно з нормами медичної етики кому в першу чергу повинна надаватися 
невідкладна медична допомога: 

A. пацієнтові з гострим болем 
B. депутатові Верховної ради 
C. учасникові ВВВ 
D. родичеві 
E. пенсіонеру 
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Змістовий модуль 2. 
Етичні, біоетичні та деонтологічні основи взаємодії  суб’єктів  

на фармацевтичному ринку 
 

Тема 7. Етичні та біоетичні принципи просування лікарських засобів на 
фармацевтичний ринок 

 

Актуальність теми:  Етика просування та промоції лікарських 
препаратів, як один із шляхів виходу на світовий фармацевтичний ринок, є 
предметом вивчення і в Україні. 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Про етичні критерії ВООЗ з  просування ЛЗ на ринок, їх мету, сферу 

використання. 
2. Правила належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських 

засобів професіоналам охорони здоров’я. 
3. Про діяльність медичних працівників як інформаційної ланки між 

виробниками ЛЗ, фірмами-постачальниками ЛЗ і аптечною мережею та 
лікарями. 

Вміти: 
1. Пояснювати етичні критерії ВООЗ з просування ЛЗ на ринок, 

визначати їх мету та сферу використання. 
2. Виконувати рекомендації з Належної промоції фармацевтичними 

компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я. 
3. Аналізувати особливості реклами ЛЗ та ВМП серед працівників 

системи охорони здоров’я та населення. 
4. Пояснювати роль симпозиумів та наукових нарад як способу 

просування ЛЗ. 
 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Критерії ВООЗ щодо просування ЛЗ. Концепція самолікування в 

світовій практиці і в Україні. 
 

Контрольні питання 
1. Неетичні дії суб’єктів ринку.  
2. Критерії ВООЗ з просування ЛЗ на ринок. Мета критеріїв, сфера їх 

використання.  
3. Правила належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських 

засобів професіоналам охорони здоров’я.  
4. Рекламування ЛЗ серед лікарів та населення.  
5. Робота медичних представників.  
6. Симпозіуми та наукові наради як спосіб просування ЛЗ.  
7. Вимоги до інформації в інструкціях з медичного призначення ЛЗ.  
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8. Упаковка та маркування.  
9. Постмаркетингові дослідження ЛЗ.  
10. Самостійне лікування безрецептурними ЛЗ.  

 
 

Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Ознайомтеся зі статтею «Реклама ОТС лікарських засобів: 

критерії дозволу та заборони», Керівництвом ВООЗ: Етичні Критерії 
просування лікарських засобів, Статтею 21 Закону України «Про рекламу». 
Порівняйте вимоги до реклами ЛЗ в ЄС та Україні. Покажіть у таблиці 
приклади етичних принципів, які захищені законодавством України і ЄС. 

№ 
п/п 

Етичний кодекс 
фармацевтичних 

працівників України 
(формулювання) 

Керівництво ВООЗ: 
Етичні Критерії 

просування лікарських 
засобів 

Стаття 21 Закону 
України «Про 

рекламу» 

1.    
2.    
3…    
Висновок:___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

Завдання 2. Розв’яжіть ситуаційні задачі: 
1. Етичні критерії, прийняті Асамблеєю ВООЗ носять :  

□ законодавчий характер  
□ рекомендаційний характер 

 

2. На фармацевтичному ринку України  можуть просуватися лікарські 
засоби:  
□ включені до держреєстру України 
□ все, що пройшли доклінічні і клінічні випробування  
□ зареєстровані в усіх країнах СНД  
□ ЛЗ, що мають багаторічну історію застосування 

 

3. Основний спосіб просування ЛЗ на ринку  
□ проведення повчальних семінарів для населення  
□ проведення наукових конференцій для медичних працівників  
□ реклама  
□ робота медичних представників 
 

4. Реклама лікарських засобів в Україні  регламентована НД:  
□ Закон України «Про лікарські засоби»  
□ Закон  України «Про охорону здоров'я»  
□ Закон  України «Про рекламу» 
□ Постанова КМУ  № 440 
 

5. Інформація про лікарські засоби, що реалізовуються по рецепту лікаря, 
представляється в:  
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□ засобах масової інформації  
□ спеціалізованих друкованих виданнях  
□ інструкціях по медичному застосуванню лікарських засобів  
□ рекламі на транспортних засобах 
 

6. Під час реклами ЛЗ на телебаченні рекламний ролик лікарського засобу 
3 рази переривав трансляцію дитячої передачі загальною тривалістю 6 хвилин 
впродовж 1,5 годин і містив наступну інформацію: арпетол – має противірусну 
дію, застосовується по 2 пігулки 4 рази в добу; реєстраційне посвідчення МЗ 
України № 5514/08 від 22.10.09; перед застосуванням проконсультуйтеся з 
лікарем. Вкажіть помилки, допущені при рекламі: 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

7. Реклама ЛЗ в журналі «Рецепт» містила таку інформацію: Анаферон – 
гомеопатичний лікарський засіб – імуномодулятор з противірусною 
активністю, якій застосовується для профілактики і лікування грипу. Подвійні 
сліпі рандомізовані дослідження Анаферону показали, що при його прийомі в 2 
рази знижується захворюваність грипом; чинить цитопротективну дію на 
слизову оболонку рото-носоглотки. Схема прийому: 1-й день – 8 раз на добу,  
2-5 дні – 3 прийоми на добу, перед застосуванням необхідно ознайомитись з 
інструкцією або проконсультуватися з лікарем. При застосуванні цього ЛЗ ваше 
здоров’я обов'язково покращає, наприклад пан Петров видужав за 2 дні. 
Вкажіть допущені при рекламі ЛЗ помилки:  
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

8. Не допускається реклама в засобах масової інформації:  
□ наркотичних лікарських засобів  
□ противірусних лікарських засобів  
□ лікарських засобів, не зареєстрованих в Україні   
□ антибактеріальних ЛЗ  
□ вітамінів 
 

9. Медичний представник зайшов до аптеки, став у чергу, відстояв у ній і 
почав працювати з провізором. Розповів про новий препарат, його переваги, 
способи застосування, дані клінічних досліджень. Додатково повідомив про 
можливість прийняти участь в акції: при продажу 40 упаковок на місяць, аптека 
отримає в подарунок електричний чайник. Провізор сказав, що в аптеці за 
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місяць реалізують і більшу кількість цього ЛЗ, тому вони з радістю візьмуть 
участь в акції. Вони попрощалися. Провізор став працювати з пацієнтами, що 
стояли далі в черзі. Вкажіть помилки, допущені в роботі медичного 
представника і провізора: 
 
 __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

10. Термін, після закінчення якого товар (результат роботи) вважається 
непридатним для використання за призначенням : 
□ термін придатності  
□ гарантійний термін  
□ термін експлуатації  
□ термін зберігання  
 

11. Документ, що засвідчує якість лікарського засобу:  
□ сертифікат якості  
□ нормативний документ  
□ інструкція  
□ реєстраційне посвідчення 

 

12. Нормативним документом на лікарський засіб або лікарську рослинну 
сировину може бути:  
□ сертифікат якості  
□ інструкція по застосуванню  
□ фармакопейна стаття  
□ протокол лабораторних досліджень  
□ тимчасова фармакопейна стаття 
 

13. Система рекламних і маркетингових заходів, покликана впливати на 
покупця у той момент, коли він знаходиться безпосередньо на місці продажу:  
□ мерчандайзинг  
□ маркетинг  
□ дистрибуція  
□ реклама  
□ менеджмент  
 

14. Правильно проведений мерчандайзинг в аптеці:  
□ покращує санітарно-гігієнічну обстановку в аптеці  
□ сприяє самостійному швидкому пошуку потрібного ЛЗ  
□ зменшує навантаження на рецептора  
□ підвищує відсоток незапланованих покупок  
□ підвищує відвідуваність аптеки 
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Тестові контрольні завдання 
1. Вкажіть хто рекламує лікарські засоби відповідних фірм – виробників в 
аптечних закладах : 

A. медичні професіонали 
B. лікарі 
C. медичні сестри 
D. медичні представники  
E. медичний персонал 

2. Медичні представники з метою покращення реалізації лікарських засобів 
відповідної фірми не повинні: 

A. правильної відповіді немає 
B. надавати інформацію про лікарські засоби 
C. інформувати про ціну 
D. надавати у невеликій кількості безкоштовні зразки ЛЗ 
E. пропонувати подарунки  

3. Для просування лікарських препаратів на ринок проводять такі заходи: 
A. симпозіуми 
B. наукові лекції 
C. конференції 
D. наукові наради 
E. усі відповіді правильні  

4. До яких лікарських засобів застосовуються етичні критерії їх просування на 
фармацевтичний ринок: 

A. всі відповіді правильні 
B. засобів народної медицини 
C. гомеопатичних 
D. безрецептурних 
E. рецептурних 

5. В Україні права споживачів захищені Законом України «Про захист прав 
споживачів», який був прийнятий у : 

A. 1980 р 
B. 1991 р  
C. 1999 р 
D. 2000 р 
E. 2010 р 

6. При відпуску лікарських засобів провізор зобов’язаний видати пацієнту 
документ, що засвідчує факт покупки і є підставою для задоволення претензій 
пацієнта. Який це документ? 

A. акт продажу ЛЗ 
B. сертифікат якості 
C. товарний чек  
D. накладна 
E. правильної відповіді немає 
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Тема 8. Етичні аспекти керівництва трудовими колективами в 
аптечних/фармацевтичних організаціях 

 

Актуальність теми: Керівнику будь-якого рівня необхідно завжди 
пам’ятати про головний ресурс організації (аптеки, фармацевтичної фірми) – 
людські ресурси. Якщо окремий співробітник не повною мірою задоволений  
своєю роботою, то і діяльність організації в цілому не може бути успішною. І 
навпаки, гармонія кожної особистості надає можливість постійного розвитку 
організації. У своїй діяльності майбутнім керівникам аптек, фармацевтичних 
фірм потрібно розбиратися у методах практичної психології та управління та 
вміти їх використовувати на практиці.. 
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Сутність поняття «управлінська етика», вплив її на ефективну роботу 

аптечних  та фармацевтичних закладів. 
2. Адаптація нових працівників як показник позитивного морально-

психологічного клімату. 
Вміти: 
1. Визначати фактори, які впливають на морально-психологічний клімат  
в  організації. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Кадровий менеджмент. Етичні кодекси. 

 

Контрольні питання 
1. Управлінська етика: визначення, сутність.  
2. Основні ознаки колективу.  
3. Обмеження, які заважають роботі колективу.  
4. Вимірювання ступеня зрілості колективу за В.Зигертом та Л. Ланг.  
5. Формування етичних норм і культури підприємництва в організаціях.  
6. Етичні кодекси робітників і службовців.  
7. Етичні відносини в колективі.  
8. Загальні принципи спілкування керівника із підлеглими.  
9. Етичні аспекти адаптації нових працівників та молодих фахівців.  
10. Оцінка персоналу.  
11. Навчання персоналу. 

 
 

Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Відмітьте правильні, на Ваш погляд, відповіді.  

 

1. Психологічний клімат у колективі – це ...  
а) характер взаємовідносин між людьми;  
б) переважаючий в колективі настрій;  
в) задоволеність роботою.    
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2. Психологічна сумісність – це…  
а) здатність членів колективу до спільної  діяльності, ґрунтованої на 
оптимальному поєднанні їх психологічних властивостей;  
б) колектив вдалося сформувати на принципі інтегративності, коли колектив – 
єдиний нерозривно пов’язаний організм;  
в) коли колектив гомфоторний ("гомфо" – грец. – збивати). 
 

3. Під соціально-психологічною сумісністю мається на увазі :  
а) оптимальне поєднання типів поведінки людей, ґрунтованих на ціннісних 
орієнтаціях, потребах, інтересах;   
б) єдність  цілей і завдань у людей; 
в) різновид психологічної сумісності.  
 

4. Позитивний мікроклімат характеризується в колективі...  
а) наявністю взаємної вимогливості та суворим правилом не приховувати 
помилок, які в аптеці можливі не лише через недбалість у роботі, але і у зв’язку 
з неправильною організацією аптечної справи, незнанням технології 
виготовлення лікарських засобів, фармацевтичної хімії, порушенням 
внутрішнього розпорядку;  
б) недотриманням морально-етичних норм (байдужість, халатність, формалізм, 
небажання порадитися з колегами по роботі);  
в) дотриманням субординації, неприпустимістю фамільярного звернення до 
підлеглих.  
 

5. Психологічний комфорт – це …….. 
а) почуття задоволеності працею і своїм положенням на роботі, відносинами в 
колективі;  
б) висока культура спілкування, тонкість почуттів, знання психології, 
соціології, педагогіки і, як наслідок, створення здорової творчої обстановки в 
колективі; 
в) різний рівень сумісності людей, залежний від їх індивідуальних 
особливостей, типів поведінки, інтересів, згуртованих і об’єднаних спільністю 
цілей і завдань в аптеці. 
 

6. Наявність некомпетентних працівників в аптеці, хоча вони на «добре» та 
«відмінно» закінчили фармацевтичні факультети вищих навчальних закладів  
викликано…  
а) неправильним розставлянням кадрів, включаючи психологічну несумісність;  
б) безперспективністю роботи, відсутністю інтересу до неї, при цьому почуття 
перспективності торкається не лише просування по службі. Це і поліпшення 
житлових умов, отримання літнього відпочинку, нагороди і т. ін. Працівники, 
що не мають перспективності просування по службі, особливо потребують 
підкреслення важливості виконуваної ними роботи;  
в) нелюбов'ю до своєї професії. 
 

7. Чи відноситься критика і самокритика до арсеналу методів соціально-
психологічного стимулювання, до методів деонтологічного управління 
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колективом аптеки, і чи сприяють вони ліквідації конфліктів? Відмітьте вашу 
думку. Відповідь: 
а) так, але тут не різкість  виразів  повинна  домінувати,  а суть справи; 
б) цінність критики в її правдивості, самокритики – в її щирості, готовності 
негайно виправитись; 
в) ні, не відноситься. 
 

8. Під  терміном  "Соціальна відповідальність" розуміється: 
а) державна, юридична і морально-етична відповідальність; 
б) відповідальність перед пацієнтом. 
 

9. У поняття "Авторитет завідувача аптекою" входить: 
а) загальновизнана й заслужена довіра та повага, сформована у тому числі й 
результатами роботи аптеки;  
б) повага до нього; 
в) розрізняють авторитет офіційний, сформований займаною посадою,  і 
реальний – фактичний вплив, довіра і повага;  
г) велике людинолюбство, уміння співпереживати, співчувати і допомагати 
пацієнтам  у безвідмовному лікарському забезпеченні. 
 

 
10. Розбирати зауваження і пропозиції відвідувачів слід в ... 

а) кабінеті завідувача; інші співробітники при цьому продовжуватимуть роботу, 
пацієнти аптеки не братимуть участь у конфлікті, а пацієнт-скаржник зможе 
виговоритися;  
б) не важливо, в якому місці розбирається скарга; необхідно уважно і терпляче 
вислухати відвідувача, заспокоїти його зрозуміти сенс невдоволення, щоб 
швидко його усунути; 
в) зауваження відвідувачів – це брак в роботі аптеки і їх не повинно бути 
взагалі.  
 

11. У поняття "Управління колективом аптеки" входить: 
а) єдність використання різних аспектів: психологічних, економічних, 
організаційних і соціальних при пошуках ефективного рішення. Залежно від 
завдання в одних випадках використовуються переважно економічні стосунки, 
в інших – психологічні і т. ін.; 
б) керівництво колективом;    
в) розуміння і спрямування його в потрібне русло. 
 

12. Визначте якості, якими повинен володіти керівник аптеки.  
а) ділова компетентність; 
б) вміння переконувати; 
в) вміння практично організувати. 
 

13. У роботі керівника аптеки можна виділити низку складових:  
а) основні три: соціальні, виробничо-економічні й організаційно-управлінські; 
б) інтенсифікація виробництва, організаційні, посадові; 
в) потрібні глибокі знання фармації, а також основ медицини, юриспруденції, 
психології, організації і економіки, менеджменту;  
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г) завідуючий аптекою повинен мати бачення нового, перспективу розвитку. 
 

14. Чи правильно робити співробітникові зауваження за проступок 
наодинці, чи потрібно оприлюднити з превентивною метою: 
а) якщо проступок незначний, краще обмежитися зауваженням наодинці; 
б) потрібно оприлюднити будь-який проступок підлеглого; 
в) публічна негативна оцінка роботи підлеглого не завжди доречна; осуд в 
колективі може вразити самолюбність підлеглого; 
г) можна надати й оприлюднити, але зробити це при відсутності підлеглого; 
д) метод не важливий, головне – неприпустимість повторення проступку. 
 

15. Завідувач аптекою замість ділового зауваження з приводу допущених 
помилок провізора з виготовлення ЛЗ образив, принизив його. Чи правий він? 
Відмітьте Вашу думку. 
а) принижувати і ображати підлеглого керівник не має права; 
б) він правий, так як у нього вже не витримали нерви. 
 

16. Завідувач аптекою зробив зауваження провізору першого столу у 
присутності відвідувачів. Прокоментуйте ситуацію 
а) він не правий, тому що підірвав віру відвідувачів у провізора; 
б) він не правий, тому що засмутив провізора на робочому місці, що може 
привести до непоправної помилки в його роботі; 
в) він правий, так як оприлюднив своє зауваження в повчальних цілях. 
 

17. З точки зору деонтології тривалі наради це... 
а) недолік у роботі аптеки, а дотримання регламенту – найважливіша норма 
фармацевтичної етики; 
б) недопустимо, наради мають бути гранично короткими, діловими, 
конструктивними, підготовленими; 
в) допустимо, якщо у цьому є виробнича необхідність. 
 

18. Представник Держлікслужби, що здійснює перевірку аптеки, виконує 
функції: 
а) організаційні і контролюючі; 
б) інструктивно-методичні і контролюючі; 
в) організаційні, інструктивно-методичні і контролюючі; 
 

19. Деонтологія в роботі представника Держлікслужби, що здійснює 
перевірку аптеки, полягає: 
а) у чуйності до пацієнтів, своїх колег, в розумінні їх  потреб, завдань, 
можливостей;  
б) в об'єктивності перевірки; 
в) у вимогливості, об'єктивності, урівноваженості, доброзичливості. 
 

20. Представник Держлікслужби, що здійснює перевірку аптеки, вважає, 
що він повинен пред’являти завідувачеві аптекою посвідчення особи і 
направлення на перевірку, не чекаючи доки ці документи у нього попросять. 
Відмітьте правильну відповідь. 
а) так, повинен; 
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б) ні, не повинен, якщо завідувач аптекою знайомий з ним. 
 

21. Представник Держлікслужби, що здійснює перевірку аптеки, вважає, 
що до початку її проведення слід зібрати аптечних працівників. Вкажіть 
правильну відповідь. 
а) ні, такі збори взагалі не проводять;  
б) ні, такі збори не обов'язкові; 
в) так, і при цьому слід назвати мету перевірки (тематична, планова, за 
скаргою). 
 

22. Представник Держлікслужби, що здійснює перевірку аптеки, вважає, 
що слід використати анкетне опитування працівників аптеки для більш 
поглибленого вивчення їх роботи. Відмітьте правильну відповідь.  
а) ні, оскільки мала вірогідність об'єктивних відповідей; 
б) так, необхідно зробити опитування; 
в) ні, оскільки це перевищення службових повноважень. 
 

23. Тон і характер спілкування представника Держлікслужби, що здійснює 
перевірку аптеки, і керівника аптеки має бути. 
а) дружній; 
б) панібратський; 
в) адміністративно-холодний; 
г) доброзичливо-емоційний; 
д) зневажливий; 
е) начальницький; 
ж) повчальний; 
з) колегіальний. 
 

24. Чи вважаєте Ви, що представнику Держлікслужби, що здійснює 
перевірку аптеки, перед перевіркою слід вивчити документи (доповідні, заяви, 
вимоги, акти минулих перевірок). Відмітьте Вашу думку. 
а) так, потрібно; 
б) так, це передбачено Порядком проведення перевірок, що затверджений 
чинним законодавством; 
б) ні, все слід з'ясувати тільки на місцях. 
 

25. Представник Держлікслужби, що здійснює перевірку аптеки, підійшов 
до рецептурного вікна і не представляючись, попросив видати упаковку 
рецептурного лікарського засобу, сказав, що рецепту у нього немає, але йому 
дуже погано. Провізор видав. Тоді перевіряючий пред’явив своє посвідчення і 
запитав, на якій підставі видали лікарський засіб без рецепту. Чи правий він, 
граючи на людяності провізора. Відмітьте Вашу думку. 
а) правий, оскільки людяність не виправдовує порушенням діючого 
законодавства; 
б) не правий, оскільки він "зіграв" на людяності провізора; 
в) перевіряючий здійснював контрольну закупівлю згідно із законодавством 
МОЗ України.   
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26. У сільській аптеці йде інвентаризація, аптека закрита. Скривавлений 
відвідувач  просить надати йому допомогу. Голова інвентаризаційної комісії 
повинен: 
а) дозволити надати пацієнтові першу медичну допомогу лікарськими засобами 
з аптечки; 
б) не повинен дозволяти надавати допомогу пацієнтові, мотивуючи тим, що 
поруч є фельдшерсько-акушерський пункт; 
 

27. Провізор-аналітик аптеки виявив невірно виготовлений лікарський 
засіб. На вашу думку, він мусить. 
а) повідомити завідувача аптекою; 
б) позвати фармацевта у свій кабінет і пояснити  йому  помилку;  
в) розрахувати дозу розчинника або порошку і сказати фармацевтові, як  
виправити помилку; 
г) сам виправити лікарський засіб (додати дистильовану воду або посилити 
концентрацію розчину), зробивши лише зауваження фармацевтові-асистентові і 
записавши це в журналі; 
д) зареєструвати цей лікарський засіб в журналі і повідомити про помилку 
фармацевта-асистента та завідувача аптекою;   
е) змусити фармацевта-асистента переробити лікарський засіб, зареєструвати її 
і розібрати на зборах фармацевтичних працівників (тематичному навчанні) 
причину недоброякісного її приготування для попередження подібних помилок.   
 

28. Провізор-аналітик аптеки виявив незадовільно виготовлений 
лікарський засіб. Він повідомляє про це фармацевту, який повинен: 
а) знищити лікарський засіб і переробити наново за рахунок витрат обігу 
аптеки;  
б) переробити лікарський засіб за рахунок власних коштів; 
в) виправити концентрацію розчину; 
г) вибачитися перед провізором-аналітиком і адміністрацією аптеки за помилку, 
проаналізувати причину виникнення та виправити її.  
 

29. У аптеку прийшов представник Держлікслужби, перевіряти роботу 
аптеки в цілому і провізора-аналітика зокрема. У останнього літній вік, великий 
досвід роботи, але виявлено багато порушень. Перевіряючий повинен ...          
а) з повагою ставитися до свого колеги в аптеці, м'яко вказуючи на порушення і 
тактовно вимагаючи їх усунення;  
б) не дивлячись на вік провізора-аналітика аптеки, офіційно виконувати свої 
функції і обов’язки;  
в) вирішувати питання з зав. аптекою. 
 

30. Чи може  акт перевірки носити загальний, неконкретний характер. 
Відмітьте Вашу думку. 
а) може, якщо немає істотних зауважень; 
б) ні, в акті має бути все конкретно вказано (з посиланням на пункт 
нормативно-правових актів, усі основні порушення в роботі аптеки). 
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Тестові контрольні завдання 
1. Виберіть передумови виконання високої культури підприємництва: 

A. Одержання прибутку 
B. Ознайомлення з основами бізнесової діяльності  
C. Ріст господарських оборотів 
D. Здатність виживати в умовах постійного кризу 
E. Ознайомлення з принципами рекламних блок-схем 

2. Які з перерахованих нижче вимог можуть входити в кодекс честі  керівника: 
A. Усі відповіді правильні 
B. Ставитись до підлеглих з повагою 
C. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги 
D. Уважно вислуховувати підлеглих 
E. Слідкувати за виконанням підлеглим поставленого завдання 

3. Які якості та вміння допомагають підвищити особистісний вплив: 
A. Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість 
B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм 
C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість 
D. Нерішучість, сором’язливість 
E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні 

4. Керівник уникає прийняття вольових рішень, не втручається у роботу колег, 
надає їм можливість виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль 
керівництва: 

A. Комунікабельний 
B. Авторитарний 
C. Ліберальний  
D. Демократичний 
E. Правильної відповіді немає 

5. Яке поняття міститься в наступному значенні: «організаційна форма 
об'єднання людей на основі будь-якої певної цілеспрямованої діяльності»? 

A. Підрозділ 
B. Колектив 
C. Організація 
D. Група  
E. Всі відповіді вірні 

6. Що таке «колегіальність»? 
A. консультація 
B. взаємопідтримка  
C. всепрощення 
D. покривання 
E. всі відповіді вірні 
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Тема 9. Бізнес-етика 
 

Актуальність теми: Проблеми етики фармацевтичного бізнесу мають 
таку ж давню історію, як і підприємництво. Особливої гостроти вони набули 
разом із сучасною трансформацією фармацевтичного ринку, жорсткою 
конкуренцією, критикою неетичної поведінки представників ділових кіл. Зараз 
питання етики ділових відносин широко досліджуються в усьому світі.  
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Базові поняття етики бізнесу та соціальної відповідальності 
фармацевтичного бізнесу. 
2. Основні поняття етики ділового спілкування. 
Вміти: 
1. Пояснювати роль етики бізнесу на сучасному етапі розвитку 
суспільства. 

 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Стилі керівництва. 

 

Контрольні питання 
1. Соціальна відповідальність бізнесу: «за» і «проти».  
2. Труднощі та перспективи фармацевтичної індустрії.  
3. Порушення принципів етики при просуванні ЛЗ на ринок.  
4. Етика ділових відносин.  
5. Мовна та психологічна культура ділового спілкування.  
6. Невербальні засоби в діловій мовній практиці. 
7. Особливості ведення бізнесу в інших країнах.  

 
 

Тема 10. Права та відповідальність  фармацевтичного працівника 
 

Актуальність теми: Довіру пацієнта до себе може викликати тільки 
фармацевт (провізор), якій володіє почуттям особливого такту і вміло скеровує 
силу своє уваги до пацієнта. Саме завдяки силі уваги фармацевтичний 
працівник може вселити пацієнтові довіру до фармації та ліків.  
 

Навчальні цілі:  
Знати:  
1. Про права та відповідальність  фармацевтичних працівників. 
2. Приклади (події, що трапляються в практичній діяльності) належного 

та неналежного виконання професійних обов’язків фармацевтичними 
працівниками. 

Вміти: 
1. Вирізняти належне та неналежне виконання професійних обов’язків 

фармацевтичними працівниками. 
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2. Розробляти орієнтований перелік рис професійності та навичок 
фармацевтичного працівника для належного виконання професійних 
обов’язків. 

3. Пояснювати види відповідальності фармацевтичного працівника. 
 

Самостійна позааудиторна робота  
1. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та курсами лекцій. 
2. Підготувати міні-доповідь або мультимедійну презентацію для 

сумісного обговорення питання: 
 Л. Хосмер про ділову поведінку. Пітер Костенбаум про складові 

успіху фірми. 
 

Контрольні питання 
1. Права та обов’язки провізора (фармацевта).  
2. Соціальний захист фармацевтичного працівника.  
3. Належне виконання професійних обов’язків.  
4. Неналежне виконання професійних обов’язків.  
5. Правопорушення і відповідальність.  
6. Види відповідальності: дисциплінарна, матеріальна, моральна, 

адміністративна та кримінальна.  
7. Ятрогенні захворювання і помилки провізорів.  
8. Попередження помилок провізорів.  

 
 

 
 

Підсумковий модульний контроль 
 

Актуальність: Підсумковий модульний контроль дозволить оцінити 
рівень знань студентів про нормами й принципами етики, моралі, деонтології  у 
фармації та ступінь формування у студентів соціальної, моральної і професійної 
відповідальності. 
 

Навчальні цілі:  
Знати: 
1.Основні історичні етапи зародження і розвитку етики. 
2.Основні поняття моралі і деонтології. 
3.Вимоги ВООЗ до фармацевтичних працівників. 
4.Положення Етичного кодексу провізорів (фармацевтів) України. 
5.Права й обов'язки пацієнта/відвідувача аптеки.  
6.Поняття «біоетика». 
7.Принципи і підходи етики бізнесу.  
8.Особливості етичного ділового спілкування. 
9.Регулювання взаємовідносин лікарів, фармацевтичних працівників і 
представників фармацевтичних компаній з етичної точки зору. 
10. Основні етичні принципи управління колективом і етики в колективі. 
11. Психологічні аспекти взаємовідносин у колективах фармацевтичних 
організацій і аптечних закладів. 
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12. Корпоративну культуру фармацевтичних організацій і аптечних 
закладів. 

 

Вміти: 
1.Застосовувати знання з етики при побудові взаємовідносин лікар – 
хворий – фармацевт. 
2.Пояснювати особливості і закономірності біоетики в фармації, медицині і 
в сучасному суспільстві. 
3.Будувати алгоритм спілкування з пацієнтом з урахуванням психологічних 
особливостей поведінки людини. 
4.Пояснювати вимоги ВООЗ щодо просування ЛЗ на ринок та принципи 
етичної реклами ЛЗ. 
5.Складати стандарти обслуговування споживачів.  
6.Трактувати взаємозалежність ефективності праці фармацевтичного 
працівника від мотиваційних факторів впливу на неї. 

 

Самостійна позааудиторна робота 
1. Повторити теоретичний матеріал вивчених тем за рекомендованою 

літературою та конспектами лекцій. 
2. Переглянути і повторити ситуаційні завдання й тести, розібрані на 

практичних заняттях. 
 

Перелік питань для письмового й усного опитування 
1. Мораль, визначення і характеристика. Структура і функції моралі.  
2. Етика: предмет, визначення. Види етики.  
3. Основні концепції етики.  
4. Джерела і причини виникнення фармацевтичної та медичної етики.  
5. Еволюція поглядів на етику і моральз давніх часів до сучасності.  
6. Поняття деонтології.  
7. Моральні стандарти: принципи професійної етики і деонтології у 

фармації. 
8. Історія формування норм фармацевтичної і медичної етики.  
9. Сучасні вимоги ВООЗ і кваліфікаційні вимоги до фармацевтичних 

працівників в Україні.  
10. Основні положення Етичного кодексу фармацевтів України.  
11. Особливості формування етичної поведінки фармацевтичних працівників.  
12. Специфіка етичних і моральних проблем у фармації. 
13. Етика спілкування з пацієнтом аптечного закладу.  
14. Обов’язкові компоненти сучасного підходу фармацевтичного працівника 

до пацієнта/клієнта.  
15. Моделі та правила взаємовідносин провізорів та фармацевтів з 

пацієнтом/клієнтом.  
16. Моделі поведінки споживачів. Фактори впливу на поведінку пацієнтів в 

аптечному закладі.  
17. Якість надання фармацевтичної допомоги та фармацевтичної послуги.  
18. Методи контролю якості обслуговування провізорами покупців/клієнтів.  
19. Права і обов’язки пацієнтів та провізорів в аптечних закладах. 
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20. Біоетика та її роль у медицині і фармації.  
21. Етичні комітети в вітчизняній системі охорони здоров’я: задачі, функції, 

повноваження, склад учасників.  
22. Етичні принципи проведення доклінічних випробувань на тваринах. GLP 

– особливості досліджень на тваринах.  
23. Права людини і людські цінності в охороні здоров’я.  
24. Права пацієнта при лікуванні і організації медичної допомоги.  
25. Види клінічних досліджень лікарських засобів.  
26. Етичні принципи проведення клінічних випробовувань ЛП на людях 

(GCP).  
27. Моральні аспекти здійснення досліджень та експериментів на ембріонах, 

розумово та фізично неповноцінних людях. 
28. Етика бізнесу: поняття, основні принципи і підходи.  
29. Сучасні перешкоди становлення етики ділових відносин у 

фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.  
30. Соціальна компетентність і відповідальність підприємця.  
31. Соціальне партнерство.  
32. Етичне ділове спілкування, його форми і задачі.  
33. Невербальні символи, компліменти та критика при діловому спілкуванні.  
34. Етика рекламної і маркетингової діяльності у фармації.  
35. Критерії ВООЗ щодо просування ЛЗ і сфера їх використання.  
36. Особливості політики просування ЛП серед лікарів, фармацевтичних 

працівників і населення.  
37. Принципи етичної реклами.  
38. Медичні представники та інші засоби просування ЛП у системі 

забезпечення населення ЛП.  
39. Етичність заміни ЛП в аптеці (терапевтична і генерична заміна ЛП).  
40. Інформація про лікарські препарати, особливості її надання спеціалістам і 

пацієнтам.  
41. Концепція самолікування в світовій практиці і в Україні.  
42. Кадровий менеджмент.  
43. Поняття етики менеджменту.  
44. Основні особливості етики в колективі: стосунки в групах, «соціальні 

ролі» членів колективу.  
45. Основні особливості етики в колективі: пристосування нових 

працівників. 
46. Основні особливості етики в колективі: взаємовідносини керівник – 

колектив. 
47. Управління змінами у колективі.  
48. Особливості психології людських стосунків у колективі фармацевтичної 

організації.  
49. Етичні норми у фармацевтичних організаціях.  
50. Етичні кодекси.  
51. Етичні комітети. 
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52. Корпоративна культура та корпоративні етика у фармацевтичних 
організаціях.  

53. Типи корпоративних культур.  
54. Етичні принципи в організації як складова корпоративної культури: етика 

керівника і підлеглого.  
55. Особливості організаційної культури у фармацевтичних організаціях.  
56. Стилі керівництва.  
57. Етика конфліктних ситуацій: структура, стадії конфлікту і варіанти його 

вирішення.  
58. Засоби попередження і усунення конфліктних ситуацій.  
59. Особливості спілкування з конфліктною людиною.  
60. Стрес: природа виникнення і причини.  

 

Самостійна аудиторна робота 
Завдання 1. Виконайте письмову роботу згідно запропонованого варіанту. 
Завдання 2. Запропонуйте розв’язання ситуаційного завдання згідно 
отриманого варіанту. 
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Тестові контрольні завдання 
1. У соціальній психології спільна діяльність це: 

A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури  

B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

2. Взаємодія – це… 

A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

3. Cпілкування двох суб'єктів, їх взаємодія носить назву: 

A.  Діада 

B.  Групова взаємодія 

C. Суб’єктно-групова взаємодія 

D. Міжгрупова взаємодія 

E. Тріада 

4. Cпілкування багатьох суб'єктів, що взаємодіють у групі носить назву: 

A.  Групова взаємодія 

B. Діада 

C. Суб’єктно-групова взаємодія 

D. Міжгрупова взаємодія 

E. Тріада 

5. Спілкування, взаємодія груп між собою носить назву: 

A.  Міжгрупова взаємодія 
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B. Групова взаємодія 

C. Діада 

D. Суб’єктно-групова взаємодія 

E. Тріада 

6. Взаємодія, коли лідер спілкуєтьсчя з групою називається: 

A.  Суб’єктно-групова взаємодія 

B. Групова взаємодія 

C. Діада 

D. Міжгрупова взаємодія 

E. Тріада 

7. До спільної діяльності діада повинна бути готовою. Така готовність має наступні 

компоненти: 

A.  Мотиваційний, змістовний, операційний 

B. Причини, наслідки 

C. Впевненість, рішучість, надійність 

D. Цілеспрямованість, впевненість 

E. Впевненість, рішучість 

8. Які з перерахованих вимог можуть входити в кодекс честі керівника: 

A.  Ставитись до підлеглих з повагою, уважно їх вислуховувати 

B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги 

C. Не брати до уваги думки підлеглих 

D. Обговорювати дії інших людей в принизливій формі 

E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання 

9. Які якості чи вміння допомагають підвищити особистісний вплив: 

A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість 

B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм 

C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість 

D. Нерішучість, сором’язливість 

E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні 

10. У психології вплив це… 

A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 
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D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

11. Поняття "взаєморозуміння" – це… 

A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх 

призначенню з погляду їхніх авторів 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

12. Під поняттям "взаєморозуміння" розглядають: 

A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх 

призначенню з погляду їхніх авторів 

B. Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, 

який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

13. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це… 

A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Здатність ураховувати стан співбесідника 

D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 
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14. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння  

це… 

A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

B. Здатність ураховувати стан співбесідника 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

15. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. 

Співпереживання це… 

A.  Здатність ураховувати стан співбесідника 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

16. На шляху до взаєморозуміння можуть виникати бар’єри, а саме…  

A.  Все перелічене є вірним 

B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування 

C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли 

D. Моральні установки 

E. Психологічні установки 

17. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та 

децентралізація. Ідентифікація це: 

A.  Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

B. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 



 48 

відрізняються від власної 

E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

18. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та 

децентралізація. Рефлексія це: 

A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

19. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та 

децентралізація. Емпатія це:  

A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

20. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та 

децентралізація. Децентралізація це: 

A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної. 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 



 49 

D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

21. „Батько” медицини, автор клятви, яка покладена в основу „Женевської клятви”: 

A.  Гіппократ 

B. Сушрута 

C. Гален 

D. Авіценна 

E. Цельс 

22. „Женевська клятва” лікаря була прийнята у : 

A.  1949р 

B. 1940р 

C. 1950р 

D. 1945р 

E. 1947р 

23. У медичній емблемі VIII ст., яка зображувалась у вигляді палаючої свічки, був 

закладений глибокий етичний зміст, а саме: 

A.  Служачи іншим – згораю сам 

B. Врятувати хворого- спалити хворобу 

C. Згорю сам, але не відмовлю хворому в допомозі 

D. Життя хворого - як догораюча свіча 

E. Вогонь – це сила, що допомагає лікареві оздоровити хворого 

24. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до працівників 

аптек, був прийнятий у: 

A. 1789 р 

B. 1800 р 

C. 1790 р 

D. 1879р 

E. 1679 р 

25. Роль індикатора підприємницького процесу виконує: 

A.  Споживач 

B. Підприємство 

C. Підприємець 

D. Менеджер 
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E. Бізнесмен 

26. Які принципи не відносяться до управлінської етики на підприємствах: 

A.  Постанови для покращення роботи працівників 

B. Винагорода успішних співробітників 

C. Професійний ріст співробітників 

D. Мистецтво працювати з працівниками 

E. Бесіди між працівниками та керівництвом 

27. Людина, яка володіє капіталом, що знаходиться в обороті і приносить прибуток 

називається: 

A.  Бізнесмен 

B. Споживач 

C. Менеджер 

D. Підприємець 

E. Фармацевтичний працівник 

28. Діяльність підприємця, направлена на створення свого власного кола споживачів і 

постійне розширення його при достатній такій дії інших підприємців, називається: 

A.  Конкуренцією 

B. Менеджментом 

C. Комунікацією 

D. Підприємництвом 

E. Бізнесом 

29. Система вивчення відносин виробника і споживача називається: 

A.  Маркетинг 

B. Менеджмент 

C. Економіка 

D. Етика 

E. Немає правильної відповіді 

30. Виберіть передумови виконання  високої культури підприємництва: 

A.  Ознайомлення з основами бізнесової діяльності 

B. Одержання прибутку 

C. Ріст господарських оборотів 

D. Здатність виживати в умовах постійного кризу 

E. Ознайомлення з принципами рекламних блок-схем 
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31. Здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які 

змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити називається: 

A.  Концептуальністю 

B. Оперативністю 

C. Освіченістю 

D. Аналітичністю 

E. Комунікативністю 

32. Слово французького походження, що означає манеру поведінки та спілкування 

називається: 

A.  Етикетом 

B. Етикою 

C. Бізнесом 

D. Благородністю 

E. Діловим спілкуванням 

33. За характером і змістом спілкування буває: 

A.  Формальне і не формальне 

B. Ділове і непобутове 

C. Буденне і не формальне 

D. Бізнесове і підприемницьке 

E. Вузьке і поширене 

34. Скільки етапів ділової бесіди ви знаєте: 

A.  5 

B. 3 

C. 10 

D. 4 

E. 2 

35. Коли між партнерами існує безпосередній контакт, таке спілкування називається: 

A.  Контактне 

B. Часове 

C. Пряме 

D. Непряме 

E. Інтелектуальне 

36. Керівник уникає прийняття вольових рішень, не втручається у роботу колег, надає їм 

можливості виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль керівництва: 

A.  Ліберальний 
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B. Авторитарний 

C. Комунікабельний 

D. Демократичний 

E. Правильної відповіді немає 

37. Який із перерахованих критеріїв не відноситься до успішної репутації керівника 

A.  Ентузіазм 

B. Врівноваженість 

C. Зрілість 

D. Співпереживання 

E. Упевненість у собі 

38. Процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбуваеться обмін діяльністю, інформацією і 

досвідом, що припускає досягнення певного результату чи мети називається: 

A.  Діловим спілкуванням 

B. Культурним спілкуванням 

C. Етичним сенсом 

D. Діловим етикетом 

E. Ввічливістю 

39. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку шляхом створення і реалізації певної 

продукції чи послуг називається: 

A.  Бізнес 

B. Господарська діяльність 

C. Підприємництво 

D. Прибутковістю 

E. Управлінською діяльність 

40. Яке з визначень є правильним: взаємодія – це... 

A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 
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41. Діада повинна бути готовою до спільної діяльності. Готовність має такі компоненти: 

A.  Мотиваційний, змістовний, операційний 

B. Причини, наслідки 

C. Впевненість, рішучість, надійність 

D. Цілеспрямованість, впевненість 

E. Впевненість, рішучість 

42. Група повинна бути готовою до спільної діяльності і її готовність має такі компоненти: 

A.  Мотиваційний, змістовний, операційний 

B. Причини, наслідки 

C. Впевненість, рішучість, надійність 

D. Цілеспрямованість, впевненість 

E. Впевненість, рішучість 

43. Комплекс людських якостей і вміння, що допомагають підвищити особистісний вплив: 

A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість 

B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм 

C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість 

D. Нерішучість, сором’язливість 

E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні 

44. Взаєморозумінням називають: 

A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх 

призначенню з погляду їхніх авторів 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, 

який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

45. Розуміння є одним із трьох рівнів взаєморозуміння і означає: 

A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

B. Здатність ураховувати стан співбесідника 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 
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D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

46. На шляху до взаєморозуміння інколи можуть виникати бар’єри, а саме: 

A.  Все перелічене є вірним 

B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування 

C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли 

D. Моральні установки 

E. Психологічні установки 

47. Рефлексія є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає: 

A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування 

48. Децентралізація є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає: 

A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування 

D. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

E. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

49. Міжнародною лікарською спільнотою „Женевська клятва” лікаря була прийнята у : 

A.  1949р 

B. 1940р 

C. 1955р 



 55 

D. 1950р 

E. 1945р 

50. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до працівників 

аптек, був прийнятий у: 

A. 1789 р 

B. 1800 р 

C. 1790 р 

D. 1870 р 

E. 1979 р 

51. У соціальній психології спільна діяльність це: 

A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

52. Взаємодія двох суб'єктів, що спілкуються мають назву: 

A.  Діада 

B. Групова взаємодія 

C. Суб’єктно-групова взаємодія 

D. Тріумвірат 

E. Міжгрупова взаємодія 

53. Коли багато суб'єктів взаємодіють у групі, то їх взаємодія має назву: 

A.  Групова взаємодія 

B. Діада 

C. Суб’єктно-групова взаємодія 

D. Тріумвірат 

E. Міжгрупова взаємодія 

54. До кодексу честі керівника можуть входити вимоги: 

A.  Ставитись до підлеглих з повагою,уважно вислуховувати підлеглих 

B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги 

C. Не вислуховувати думки підлеглих 
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D. Обговорювати дії інших людей 

E. Стежити за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання 

55. У психології під впливом розуміють: 

A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

B. Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, 

який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

56. Згода є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, що означає: 

A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Здатність ураховувати стан співбесідника 

D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

57. Співпереживання є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, який означає: 

A.  Здатність ураховувати стан співбесідника 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

58. Одним із механізмів взаєморозуміння є  ідентифікація, котра означає: 

A.  Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

B. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 
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C. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

59. Емпатія це один із механізмів взаєморозуміння, що означає: 

A.  Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Діяльність, направлену на досягнення поставленої цілі 

D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

E. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

60. Автором клятви, яка покладена в основу „Женевської клятви” є „батько” медицини: 

A.  Гіппократ 

B. Гален 

C. Авіценна 

D. Цельсій 

E. Сушрута 

61. Глибокий етичний зміст був закладений у медичній емблемі VIII ст., яка зображувалась у 

вигляді палаючої свічки, а саме: 

A.  Служачи іншим – згораю сам 

B. Врятувати хворого - спалити хворобу 

C. Згорю сам, але не відмовлю хворому в допомозі 

D. Життя хворого - як догораюча свіча 

E. Вогонь – символ боротьби за здоров'я 

62. Вкажіть хто рекламує лікарські засоби в аптечних закладах відповідних фірм – 

виробників: 

A.  медичні представники 

B. лікарі 

C. медичні сестри 

D. медичні професіонали 

E. медичний персонал 
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63. Медичні представники з метою покращення реалізації лікарських засобів відповідної 

фірми не повинні: 

A.  пропонувати подарунки 

B. надавати інформацію про лікарські засоби 

C. інформувати про ціну 

D. надавати у невеликій кількості безкоштовних зразків ЛЗ 

E. правильної відповіді немає 

64. Для просування лікарських препаратів на ринок проводять такі заходи: 

A.  усі відповіді правильні 

B. наукові лекції 

C. конференції 

D. наукові наради 

E. симпозіуми 

65. Вкажіть у якому із цих заходів (етапів досліджень) проводиться випробування  ліків на 

людях: 

A.  постмаркетингові дослідження 

B. доклінічні дослідження 

C. аналітичні дослідження 

D. симпозіуми 

E. правильної відповіді немає 

66. Анотації – вкладиш, ілюстрація на упаковці і етикетці повинні відповідати етичним 

критеріям, сформулюваними: 

A.  Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

B. фірмою-виробником 

C. державною службою лікарських засобів 

D. територіальною інспекцією 

E. аптечним закладом 

67. Продовжіть речення: Етичні критерії просування лікарських засобів на ринок висловлені 

в резолюції ВООЗ прийнятою 41 Асамблеєю у: 

A.  1988 р 

B. 1970 р 

C. 1980 р 

D. 1988 р 

E. 1992 р 



 59 

68. До яких лікарських засобів застосовуються етичні критерії їх просування на 

фармацевтичний ринок: 

A.  всі відповіді правильні 

B. засобів народної медицини 

C. гомеопатичних 

D. безрецептурних 

E. рецептурних 

69. Європейським співтовариством (ЄС) прийнята така класифікація медикаментів: 

A.  рецептурні та безрецептурні 

B. парантиральні та сублінгвальні 

C. токсичні та нетоксичні 

D. наркотичні та психотропні 

E. правильної відповіді немає 

70. Легальний статус рішення про те, до якої групи речовин відноситься конкретний 

лікарський засіб перевіряється через: 

A.  5 років 

B. 3 роки 

C. 2 роки 

D. 1 рік 

E. 10 років 

71. В Україні права споживачів захищені Законом України «Про захист прав споживачів»,  

який був прийнятий у : 

A. 1991 р 

B. 1980 р 

C. 1999 р 

D. 2000 р 

E. 2010 р 

72. Скільки кодексів професійної практики вміщує належна аптечна практика (НАП): 

A.  чотири 

B. п’ять 

C. три 

D. два 

E. один 
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73. При продажі лікарських засобів провізор зобов’язаний видати споживачу документ, що 

засвідчує факт покупки і є підставою для задоволення претензій споживача. Який це 

документ? 

A.  товарний чек 

B. сертифікат якості 

C. акт продажу ЛЗ 

D. накладна 

E. правильної відповіді немає 

74. У соціальній психології спільна діяльність це: 

A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

75. Взаємодія – це... 

A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

76. До спільної діяльності діада чи група повинні бути готовими. Така готовність має 

наступні компоненти: 

A.  Мотиваційний, змістовний, операційний 

B. Впевненість, рішучість, надійність 

C. Причини, наслідки 

D. Цілеспрямованість, впевненість 

E. Впевненість, рішучість 
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77. Які з перерахованих нижче вимог можуть входити в кодекс честі  керівника: 

A.  Усі відповіді  правильні 

B. Ставитись до підлеглих з повагою 

C. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги 

D. Уважно вислуховувати підлеглих 

E. Слідкувати за виконанням підлеглим поставленого завдання 

78. Які якості і вміння допомагають підвищити особистісний вплив: 

A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість 

B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм 

C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість 

D. Нерішучість, сором’язливість 

E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні 

79. У психології вплив - це… 

A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

B. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

C. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

D. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

E. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

80. Взаєморозуміння це ... 

A.  Таке розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх 

призначенню з погляду їхніх авторів 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

81. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це .. 

A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 
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спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Здатність ураховувати стан співбесідника 

D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

82. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння  

це... 

A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

B. Здатність ураховувати стан співбесідника 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

83. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. 

Співпереживання це... 

A.  Здатність враховувати стан співбесідника 

B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень 

і дібраних засобів впливу 

C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника 

спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння 

84. Іноді, на шляху до взаєморозуміння, можуть виникати бар’єри, а саме: 

A.  Все перелічене є вірним 

B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування 

C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли 

D. Моральні установки 

E. Психологічні установки 
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85. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та 

децентралізація. Рефлексія це: 

A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

E. Жодна відповідь не є правильною 

86. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та 

децентралізація. Емпатія це: 

A.  Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

E. Жодна відповідь не є правильною 

87. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та 

децентралізація. Децентралізація це: 

A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що 

відрізняються від власної 

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції 

партнера 

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію 

співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень 

D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють 

інші індивіди чи групи 

E. Жодна відповідь не є правильною 

88. Взаєморозуміння це ... 

A.  Це таке розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає 
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їх призначенню з погляду їхніх авторів 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

89. У соціальній психології спільна діяльність це: 

A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не 

взаємодіючи між собою 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

90. У психології вплив це... 

A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, 

уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею 

B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з 

метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури 

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі 

D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на 

одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок 

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну 

інформацією, думками, почуттями 

91. Система вивчення відносин виробника і споживача називається: 

A.  Маркетинг 

B. Менеджмент 

C. Економіка 

D. Етика 

E. Немає правильної відповіді 
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92. Здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які 

змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити називається: 

A.  Концептуальністю 

B. Аналітичністю 

C. Оперативністю 

D. Освідченістю 

E. Комунікативністю 

93. Керівник уникає прийняття вольових рішень, невтручання у роботу колег, надання їм 

можливості виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль керівництва: 

A.  Ліберальний 

B. Авторитарний 

C. Комунікабельний 

D. Демократичний 

E. Правильної відповіді немає 

94. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, шляхом створення і реалізації певної 

продукції чи послуг називається: 

A.  Бізнес 

B. Господарська діяльність 

C. Підприємництво 

D. Прибутковістю 

E. Управлінською діяльність 

95. Людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової 

продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству називається: 

A.  Підприємець 

B. Споживач 

C. Менеджер 

D. Бізнесмен 

E. Фармацевтичний працівник 

96. Людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати 

називається: 

A.  Менеджер 

B. Підприємець 

C. Підприємство 

D. Споживач 

E. Бізнесмен 
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97. Спілкування здійснюванне за допомогою слів називається: 

A.  Вербальне 

B. Побутове 

C. Невербальне 

D. Службове 

E. Мімічне 

98. Який вид керівництва характеризується децентралізацією влади, налаштованістю 

керівника радитися із своїми колегами: 

A.  Демократичний 

B. Комунікабельний 

C. Авторитарний 

D. Ліберальний 

E. Правильної відповіді немає 

99. Спілкування, засобами якого є знаки, жести, міміка, інтонація та погляд називається: 

A.  Невербальне 

B. Вербальне 

C. Побутове 

D. Службове 

E. Мімічне 

100. Менеджер – це: 

A.  особа, яка здійснює управління на економічному рівні; підприємець, який володіє 

контрольним пакетом акцій 

B. особа, яка володіє грошовими ресурсами організації, розподіляє 

C. їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та ін. платежів 

D. особа, яка не займає ніякої посади в організації, але володіє  

E. особа або людина, яка обов’язково займає постійну посаду та має підлеглих 

101. Сукупність правил, пов’язаних з умінням тримати себе в суспільстві, правильністю 

побудови бесіди і культурою поведінки в ситуаціях ділового спілкування називається: 

A.  Діловим етикетом 

B. Діловим спілкуванням 

C. Етичним сенсом 

D. Культурним спілкуванням 

E. Ввічливістю 
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102. Процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбуваеться обмін діяльністю, інформацією і 

досвідом, що припускає досягнення певного результату чи мети називається: 

A.  Діловим спілкуванням 

B. Діловим етикетом 

C. Етичним сенсом 

D. Культурним спілкуванням 

E. Ввічливістю 

103. Коли між партнерами існує просторово-часова дистанція, таке спілкування 

називається: 

A.  Непряме 

B. Пряме 

C. Контактне 

D. Інтелектуальне 

E. Часове 

104. Який вид керівництва характеризується притаманністю централізації влади, 

одноосібне прийняття рішень: 

A.  Авторитарний 

B. Ліберальний 

C. Комунікабельний 

D. Демократичний 

E. Правильної відповіді немає 

105. Етика – це: 

A.  Сукупність принципів, які визначають правильну або неправильну поведінку 

людини 

B. Уміння керувати підлеглими на вищому рівні 

C. Сукупність законів, закріплених Верховною Радою України 

D. Сукупність нормативів, які закріплені Міністерстом України 

E. Правильної відповіді немає 

106. Цілеспрямована не аргументована дія однієї людини на іншу називається: 

A.  Навіювання 

B. Переконання 

C. Наслідування 

D. Реалізацією 

E. Магнетизмом 
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107. Конвенція про права людини і біомедицині» (1997) при використанні досягнень 

біології та медицини оголошує пріоритетними: 

A.  інтереси і благо людської істоти 

B. інтереси суспільства 

C. інтереси науки і наукового прогресу 

D. інтереси працездатного населення 

E. інші людей похилого віку 

108. В яких випадках можливе розголошення лікарської таємниці? 

A.  При деяких генетичних дефектах у одного з подружжя 

B. Роботодавцеві під час проф. огляду при прийомі на роботу 

C. На прохання близьких родичів 

D. При небезпеки поширення деяких інфекційних захворювань 

E. всі відповіді вірні 

109. В якій формі реалізується ідея справедливості в медицині? 

A.  милосердя лікарів 

B. безоплатної допомоги хворій людині 

C. високої оплати праці медичних працівників 

D. однаково високого рівня медичної допомоги всім людям 

E. всього перерахованого 

110. В якому стані повинні перебувати біомедична етика і медичне право? 

A.  незалежності 

B. медичне право - приоритетне 

C. повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики 

D. біомедична етика - критерій коректності медичного права 

E. медичне право визначає коректність біомедичної етики 

111. Визначальним регулятором рішення лікарем складних етичних проблем у професійній 

діяльності є все, крім: 

A.  міжнародного права 

B. принципів професійної етики 

C. національного законодавства 

D. традиційної релігійної моралі 

E. особистої вигоди 

112. Визначальним фактором у формуванні сучасних медичних критеріїв смерті людини є: 

A.  морально-світоглядне розуміння сутності людини 

B. розвиток медичної техніки та потреби трансплантаційної медицини 
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C. економічні умови 

D. повага честі і гідності людини 

E. нічого з перерахованого 

113. Втіленням справедливості як ідеї нерівності людей є: 

A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування 

B. форми державного страхування 

C. соціальний інститут охорони здоров'я 

D. система добровільного медичного страхування 

E. всі відповіді вірні 

114. Втручання в геном людини може бути здійснено у всіх перерахованих цілях, крім: 

A.  зміни генома статевих клітин 

B. профілактичних цілей 

C. діагностичних цілей 

D. терапевтичних цілей 

E. всі відповіді вірні 

115. Втручання у сферу здоров'я людини може здійснюватися: 

A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого 

B. на підставі медичних показань 

C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності 

D. на підставі вимоги родичів 

E. на підставі отримання фінансової вигоди 

116. Для чого, на вашу думку,лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта 

таких правил як поступовість і делікатність: 

A.  для дотримання регламенту 

B. для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом 

C. для запобігання можливому суїциду 

D. для дотримання юридичних формальностей 

E. для запобігання можливому судовому процесу 

117. До історичним і логічним моделям біомедичної етики не можна віднести одну з 

перерахованих форм професійного етичного свідомості: 

A.  модель Гіппократа 

B. модель Парацельса 

C. деонтологічні модель 

D. Біоетика 

E. фашистська медицина 
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118. До правильного визначення справедливості належить: 

A.  справедливість - це правильний розподіл матеріальних благ і грошових коштів 

B. справедливість - це рівність 

C. справедливість - це принцип, що регулює відносини між людьми 

D. справедливість - це відплата «кращим за краще» 

E. справедливість - це ситуаційна користь, дія, результат 

119. До прояву справедливості як ідеї рівності і милосердя відносяться дві форми 

організації охорони здоров'я: 

A.  приватна (платна) медицина 

B. добровільне (приватне, комерційне) медичне страхування 

C. форми державного страхування 

D. Національно-державна система охорони здоров'я й обов'язкова (загальне) медичне 

страхування 

E. всі відповіді вірні 

120. До совісті людини відносяться перераховані властивості, крім: 

A.  здатність переживати відпало боргу 

B. внутрішнє знання добра і зла 

C. вимога категоричного імперативу 

D. вектор моральної життя, спрямований на належне 

E. симптом психічного розладу 

121. До формі соціальної регуляції медичної діяльності не відноситься: 

A.  етика 

B. мораль 

C. етикет 

D. право 

E. мистецтво 

122. До яких етичних теорій відноситься професійна етика лікаря? 

A.  антропоцентричної 

B. онтоцентричної 

C. займає проміжне положення 

D. прагматичної 

E. всі відповіді вірні 

123. Добро це все перераховане, крім: 

A.  вміння і готовність допомогти ближньому 

B. благо, яке цінне і значимо само по собі 
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C. недосяжний ідеал 

D. майно та достаток 

E. те, що приносить користь 

124. Етикет - це форма поведінки, яка означає 

A.  визнання значення особливих правил поведінки в соціальних та професійних 

відносинах 

B. особлива умовна ввічливість 

C. наука про природу і розумінні моральних взаємовідносин та моральних принципів 

D. здатність людини до соціальної адаптації 

E. визнання значення соціальної субординації 

125. З позицій чинного кримінального кодексу під поняття злочин підпадають наступні дії 

лікаря: 

A.  навмисне заподіяння тяжкого шкоди здоров'ю 

B. зараження ВІЛ-інфекцією 

C. примушення до вилучення органів або тканин людини для трансплантації 

D. ненадання допомоги хворому 

E. все перераховане 

126. За допомогою чого здійснюється втручання у сферу здоров'я людини? 

A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого 

B. на підставі медичних показань 

C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності 

D. на підставі вимоги родичів 

E. на підставі вилучення фінансової вигоди 

127. Збереження лікарської таємниці або правило конфіденційності є обов’язковим в 

роботі лікаря, тому що 

A.  Це зберігає авторитет лікаря 

B. Це допомагає швидко вирішувати проблеми 

C. Це сприяє підвищенню професійності лікаря 

D. Це підвищує якість діагностики захворювань пацієнта 

E. Це підвищує якість лікування захворювань пацієнта 

128. Коли з'явилося поняття «лікарська таємниця»? 

A.  На початку 19 століття в Європі 

B. В середині 3 століття в Китаї 

C. З появою першого шамана 

D. У 1 столітті до н.е. в Єгипті 
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E. всі відповіді вірні 

129. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини? 

A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого 

B. на підставі медичних показань 

C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності 

D. на підставі вимоги родичів 

E. на підставі отримання фінансової вигоди 

130. Медицину та етику об'єднує: 

A.  людина як предмет вивчення 

B. методи дослідження 

C. оволодіння прийомами подолання конфліктів у людських стосунках 

D. прагнення до знання механізмів людської поведінки і до управління ними 

E. орієнтація на досягнення фінансового добробуту людини 

131. Мораль - це: 

A.  відкласифікування культурою за критерієм "добро-зло" відносини і звички людей 

B. сукупність наукових фактів 

C. філософське вчення 

D. суворе дотримання законів і конституції 

E. форма «колективного несвідомого», що вказує на належне 

132. Моральне регулювання медичної діяльності від правового відрізняє: 

A.  свобода вибору дії 

B. довільний мотив діяльності 

C. кримінальна безкарність 

D. соціальне схвалення 

E. наявність грошової зацікавленості 

133. На основі якого документа створена «Клятва лікаря» 

A.  модель Гіппократа 

B. модель Паральцеса 

C. Модель «технічного» типу 

D. деонтологічна модель 

E. Біомедична модель 

134. Обов'язок - це те, що виконується в силу: 

A.  професійних обов'язків 

B. веління часу 

C. вимоги совісті і слідства морального ідеалу 
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D. ідеологічного обгрунтування суспільного прогресу 

E. наказу начальника 

135. Основна критика системи обов'язкового медичного страхування полягає в: 

A.  дорогої інфраструктури 

B. дешевої інфраструктури 

C. витрати на утримання управлінських структур 

D. розвитку дієвих контрольних механізмів 

E. все перераховане 

136. Під інформацією про стан здоров'я розуміється все, крім: 

A.  відомості про результати обстеження 

B. відомості про наявність захворювання 

C. відомості про методи лікування 

D. відомості про здоров'я лікуючого лікаря 

E. відомості про ризик медичного втручання 

137. Поняття «інформована згода» включає в себе все, крім: 

A.  інформації про мету передбачуваного втручання 

B. інформації про характер передбачуваного втручання 

C. інформації про можливі негативні наслідки 

D. інформації про пов'язаний з втручанням ризику 

E. інформації про безсумнівно приоритетне користі втручання у порівнянні з 

можливим ризиком 

138. Поняття "милосердя" включає в себе все, крім: 

A.  почуття і здібності співчуття 

B. готовність надати допомогу тому, хто її потребує 

C. поблажливість 

D. готовність виконати будь-яке прохання людини 

E. всі відповіді вірні 

139. Поняття "право" включає всі перераховані смисли, крім того, що це: 

A.  елемент системи державної влади 

B. форма примусу і покарання людини людиною 

C. явище соціальної солідарності і связность людини з людиною 

D. "духовно вихованна воля" 

E. індивідуальна воля карати і карати людей 

140. Поняття "честь" людини включає в себе все перераховане, крім: 

A.  фізіологічні та психічні особливості людини 
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B. дотримання даного слова 

C. соціальне походження (аристократичних, дворянське) 

D. внутрішнє благородство 

E. непричетність до гріха 

141. Правильним визначенням етики як науки є: 

A.  етика - наука про природу і розуміння моральних взаємовідносин та моральних 

принципів 

B. етика - наука про відношення живих істот між собою 

C. етика - наука про мінімалізацію зла у людських відносинах 

D. етика - наука про вміння правильно поводитися в суспільстві 

E. всі відповіді вірні 

142. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути універсальним 

через існування: 

A.  юридичне положення про інформовану згоду 

B. моральної заповіді «не свідкуй неправдиво» 

C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості 

D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей 

E. по всіх перерахованих причин 

143. Свобода відрізняється від сваволі: 

A.  усвідомленням відповідальності за скоєний вчинок 

B. виправданням гріховності людини 

C. визнанням можливості людини робити все, що він хоче 

D. нездатністю людини підпорядкувати волю вимогою морального закону 

E. індиферентно до здатності людини до моральному вдосконаленню 

144. Свобода є: 

A.  здатність людини робити все, що хочеш 

B. можливістю творчості 

C. законом природи 

D. законом суспільного життя 

E. усвідомленою можливістю і здатністю до моральному вдосконаленню 

145. Співвідношення добра і зла полягає в тому, що: 

A.  добро самодостатнє і самозначимо 

B. добро існує незалежно і окремо від зла 

C. зло самодостатнє 

D. зло є відсутність добра 
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E. добро і зло одне й те ж 

146. Сукупність правил поведінки, що склалися на основі вироблених поглядів на добро і 

зло, справедливість і несправедливість, борг, совість і честь - це 

A.  мораль 

B. право 

C. закон 

D. звичай 

E. всі відповіді вірні 

147. Термін «деонтология» означає 

A.  сукупність «належних» правил 

B. пошана прав і достоїнств людини 

C. завоювання соціальної довіри особі 

D. зобов'язання перед коллегами і учнями 

E. зобов'язання перед вчителями 

148. У випадку, якщо хворий не хоче знати всю правду про свою хворобу , то лікар 

повинен: 

A.  Розповісти про всім найближчим родичам 

B. Не повідомляти нічого 

C. Все-таки надати йому інформацію 

D. Нікому нічого не говорити 

E. Розповісти зав відділенням 

149. У якому випадку згоду пацієнта на проведення медичного втручання повинно 

враховуватися? 

A.  у відношенні неповнолітньої особи з 15 років 

B. у відношенні недієздатної дорослої людини 

C. у відношенні осіб, що страждають серйозним психічним розладом 

D. в екстрених випадках 

E. всі відповіді вірні 

150. Формування сучасних медичних критеріїв смерті людини обумовлено: 

A.  морально-світоглядна розумінням сутності людини 

B. розвитком медичної техніки 

C. потребою трансплантаційної медицини 

D. повагою честі і гідності людини 

E. всі відповіді вірні 
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151. Якою формою прояву є надання медичної допомоги? 

A.  привілеї для певних верств суспільства 

B. милосердя та соціальної справедливості 

C. економічної зацікавленості професіоналів 

D. ринково орієнтованого поділу праці та джерело отримання прибутку 

E. всі відповіді вірні 

152. Якої моделі моральної медицини не існує у сучасному суспільстві? 

A.  Модель Піфагора 

B. Модель сакрального типу 

C. Модель колегіального типу 

D. Модель контрактного типу 

E. Модель «технічного» типу 

153. Який характер має співвідношення загальних етичних навчань і професійної 

біомедичної етики? 

A.  регулятивний 

B. визначальний 

C. інформативний 

D. між ними немає зв'язку 

E. всі відповіді вірні 

154. Яке поняття міститься в наступному значенні: «організаційна форма об'єднання 

людей на основі будь-якої певної цілеспрямованої діяльності»? 

A.  Група 

B. Колектив 

C. Організація 

D. Підрозділ 

E. всі відповіді вірні 

155. Як необхідно видавати інформацію непідготовленому пацієнту? 

A.  Необхідно розповісти всі варіанти перебігу, лікування та можливі ускладнення 

захворювання 

B. Лікареві необов'язково надавати вибір хворому 

C. Пацієнт повинен сам дізнатися у лікаря всю необхідну інформацію 

D. Донести інформацію такою мовою, щоб він зрозумів те, що йому необхідно 

зрозуміти 

E. всі відповіді вірні 
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156. Що таке «колегіальність»? 

A.  взаємопідтримка 

B. консультація 

C. всепрощення 

D. покривательство 

E. всі відповіді вірні 

157. Що означає термін «моральний максимум»? 

A.  Викладення усієї наявної інформації про хід хвороби 

B. Викладення частини наявної інформації про хід хвороби 

C. Викладення тільки позитивної інформації про хід хвороби 

D. Про хід хвороби пацієнт нічого не знає 

E. всі відповіді вірні 

158. Що не відносить до основних правил біоетики? 

A.  Справедливість 

B. правдивість 

C. конфіденційність 

D. недоторканність приватного життя 

E. добровільна інформована згода 

159. Що відносять до суб'єктивних причин лікарських помилок? 

A.  неуважне обстеження хворого 

B. Недбале спостереження за хворим 

C. недосвідченість лікаря 

D. Відсутність необхідної діагностичної апаратури 

E. всі відповіді вірні 

160. Що відноситься до основних моральних норм біоетики? 

A.  Повага до прав і гідності людини 

B. Дотримання лікарської таємниці 

C. Вирішення проблем хворого 

D. Успішне лікування пацієнта 

E. всі відповіді вірні 

161. Чим відрізняється моральне регулювання медичної діяльності від правового? 

A.  свобода вибору дії 

B. довільний мотив діяльності 

C. кримінальна безкарність 

D. соціальне схвалення 
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E. наявність грошової зацікавленості 

162. Чим визначається цінність людського життя у біомедичній етиці? 

A.  унікальністю і неповторністю особистості 

B. психічної і фізичної повноцінності 

C. расовою та національною приналежністю 

D. фінансовою заможністю 

E. віком (кількість прожитих років) 

163. Чим обумовлене формування сучасних медичних критеріїв смерті людини? 

A.  повагою честі і гідності людини 

B. морально-світоглядним розумінням сутності людини 

C. розвитком медичної техніки 

D. потребою трансплантаційної медицини 

E. всі відповіді вірні 

164. Що є втіленням справедливості як ідеї нерівності людей? 

A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування 

B. форми державного страхування 

C. соціальний інститут охорони здоров'я 

D. система добровільного медичного страхування 

E. всі відповіді вірні 

165. Що є фундаментальною основою, що формує медичну професію? 

A.  пізнавальне (гносеологічному) знання 

B. моральне знання 

C. природознавче знання 

D. гуманітарне знання 

E. економічне знання 

166. Що не відносить до основних принципів біоетики? 

A.  принцип «око за око» 

B. принцип «твори добро і не заподіюй зла!» 

C. принцип пошани людської гідності 

D. принцип справедливості 

E. принцип визнання автономії особи 

167. Що не відноситься до форми соціальної регуляції медичної діяльності? 

A.  мистецтво 

B. етика 

C. мораль 
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D. етикет 

E. право 

168. Що необхідно для проведення експерименту на людях? 

A.  Згода родичів 

B. Проведення обов'язкового медичного огляду 

C. Поінформовані згоду волонтера 

D. Узгодження з адвокатом 

E. Підписання договору 

169. Біомедична етика і медичне право повинні перебувати в стані: 

A.  незалежності 

B. медичне право - приоритетно 

C. повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики 

D. біомедична етика - критерій коректності медичного права 

E. медичне право визначає коректність біомедичної етики 

170. Богом медицини і покровителем лікування в древньогрецькій міфології вважався 

A.  Аськлепій 

B. Зевс 

C. Аполлон-цілитель 

D. Артеміда 

E. Арей 

171. Визначальним регулятором рішення лікарем складних етичних проблем у професійній 

діяльності є все, крім: 

A.  міжнародного права 

B. принципів професійної етики 

C. національного законодавства 

D. традиційної релігійної моралі 

E. особистої вигоди 

172. Визначення поняття "задоволення" пов'язане з усім перерахованим, крім: 

A.  хвороба 

B. торжество розуму 

C. біологічна адаптаційних функція 

D. звільнення від страждань 

E. задоволення потреб 

173. Для сучасної моделі професійної моралі - біоетики, основним принципом є: 

A.  принцип пріоритету прав і поваги гідності пацієнта 
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B. принцип невтручання 

C. принцип пріоритету науки 

D. принцип "не нашкодь" 

E. принцип "дотримання боргу" 

174. Для чого, на вашу думку,лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта 

таких правил як поступовість і делікатність: 

A.  для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом 

B. для запобігання можливому суїциду 

C. для дотримання юридичних формальностей 

D. для запобігання можливому судовому процесу 

E. для дотримання регламенту 

175. До совісті людини відносяться перераховані властивості, крім: 

A.  симптом психічного розладу 

B. здатність переживати відпало боргу 

C. внутрішнє знання добра і зла 

D. вимога категоричного імперативу 

E. вектор моральної життя, спрямований на належне 

176. До яких типів знання відноситься медицина? 

A.  пізнавальне (гносеологічному) 

B. міждисциплінарного 

C. гуманітарного 

D. природознавчих 

E. економічного 

177. Добро це все перераховане, крім: 

A.  майно та достаток 

B. те, що приносить користь 

C. недосяжний ідеал 

D. благо, яке цінне і значимо само по собі 

E. вміння і готовність допомогти ближньому 

178. Зло - це те, що перераховано, крім: 

A.  того, що віддаляє від ідеалу морального досконалості, Біблійних заповідей, Бога 

B. смерть 

C. злочин і беззаконня 

D. що шкідливо для людського життя 

E. інтелектуальна фікція 
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179. Ідея справедливості в медицині реалізується у формі: 

A.  однаково високого рівня медичної допомоги всім людям 

B. безоплатної допомоги хворій людині 

C. високої оплати праці медичних працівників 

D. милосердя лікарів 

E. всього перерахованого 

180. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини? 

A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого 

B. на підставі медичних показань 

C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності 

D. на підставі вимоги родичів 

E. на підставі отримання фінансової вигоди 

181. Медицина відноситься до одного з наступних типів знання: 

A.  пізнавальне (гносеологічному) 

B. природознавчих 

C. гуманітарного 

D. міждисциплінарного 

E. економічного 

182. Моральність - це поняття, що визначає: 

A.  сукупність суб'єктивних реакцій і форм поведінки людини 

B. схильність до добра і здатність стійко переносити тяготи і позбавлення 

повсякденному житті 

C. частину філософії 

D. відкласифікування культурою звичаїв 

E. культурно-історичний феномен, що полягає в здатності людини надавати 

допомогу іншій людині 

183. Найбільш справедливим і легко здійсненні способом розподілу медичних ресурсів є: 

A.  черга 

B. іпотека 

C. медичне страхування 

D. конкурс платоспроможності 

E. усі відповіді правильні 

184. Поняття "інформоване згоду" включає в себе все, крім: 

A.  інформації про мету передбачуваного втручання 

B. інформації про характер передбачуваного втручання 
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C. інформації про можливі негативні наслідки 

D. інформації про пов'язаний з втручанням ризику 

E. інформації про безсумнівно пріоритетне користі втручання у порівнянні з 

можливим ризиком 

185. Поняття "честь" людини включає в себе все перераховане, крім: 

A.  фізіологічні та психічні особливості людини 

B. дотримання даного слова 

C. соціальне походження (аристократичних, дворянське) 

D. внутрішнє благородство 

E. непричетність до гріха 

186. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути універсальним 

через існування: 

A.  юридичного положення про інформованої згоди 

B. моральної заповіді «не свідкуй неправдиво» 

C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості 

D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей 

E. по всіх перерахованих причин 

187. Термін «деонтология» означає 

A.  сукупність «належних» правил 

B. пошана прав і достоїнств людини 

C. завоювання соціальної довіри особі 

D. зобов'язання перед коллегами і учнями 

E. зобов'язання перед вчителями 

188. Які основні моральні норми біоетики? 

A.  Повага до прав і гідності людини 

B. Дотримання лікарської таємниці 

C. Вирішення проблем хворого 

D. Успішне лікування пацієнта 

E. всі відповіді вірні 

189. В яких випадках лікування можна проводити без згоди хворого? 

A.  відсутність альтернативних випадків лікування 

B. очікуються сприятливий вихід лікування 

C. в місцях позбавлення волі 

D. в екстрених випадках 

E. усі відповіді правильні 
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190. Втіленням справедливості як ідеї нерівності людей є: 

A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування 

B. форми державного страхування 

C. соціальний інститут охорони здоров'я 

D. система добровільного медичного страхування 

E. всі відповіді вірні 

191. Для деонтологічні моделі відносин лікар-пацієнт основним принципом є: 

A.  виконувати борг 

B. не чини перелюбу 

C. збережи лікарську таємницю 

D. допоможи колезі 

E. принцип невтручання 

192. Етичний ідеал - це: 

A.  образ вищої досконалості і вищого блага 

B. зразок професійної майстерності 

C. мудра людина 

D. герой, пожертвувавши собою заради порятунку життя іншої людини 

E. всі відповіді вірні 

193. Згідно з нормами медичної етики кому в першу чергу повинна надаватися невідкладна 

медична допомога: 

A.  пацієнтові з гострим болем 

B. депутатові Верховної ради 

C. учасникові ВОВ 

D. родичеві 

E. пенсіонеру 

194. Недерективний характер медико-генетичної допомоги включає в себе все, крім: 

A.  об'єктивної подачі інформації 

B. інформування про ймовірносно характері даних генетичного консультування 

C. «компетентного впливу» на рішення і вибір пацієнтів 

D. вибір пацієнтів 

E. всі відповіді вірні 

195. Необгрунтованість евтаназії з медичної точки зору визначається: 

A.  шансом на одужання і можливістю зміни рішення пацієнта 

B. порушенням призначення лікаря рятувати і зберігати людське життя 

C. порушенням моральної заповіді "не убий" 
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D. блокуванням морального стимулу розвитку і вдосконалення медичного знання та 

медичних засобів боротьби зі смертю 

E. з усіма перерахованими факторами 

196. Неспроможність універсальності права лікаря на невірні дані підтверджено: 

A.  сучасними соціально-психологічними дослідженнями (Є. Кюблер – Росс) 

B. загальнолюдськими морально-етичними цінностями 

C. негативним соціальним досвідом поведінки людини поза моральних норм 

D. всіма переліченими причинами 

E. всі відповіді вірні 

197. Правило правдивості свідчить: у спілкуванні з пацієнтами необхідно правдиво, в 

доступній формі і тактовно інформувати їх про 

A.  Усі відповіді вірні 

B. доступні методи лікування 

C. їх можливий вплив на образ і якість життя пацієнта 

D. про його права 

E. діагноз і прогноз хвороби 

198. Правило правдивості у біомедичні етиці це все з прерархованого, окрім 

A.  тактовне інформування пацієнта про матеріальні потреби лікаря 

B. тактовне інформування пацієнта про можливий вплив на якість його життя 

C. тактовне інформування пацієнта про доступні методи лікування 

D. тактовне інформування пацієнта про прогноз хвороби 

E. тактовне інформування пацієнта про діагноз 

199. Сукупність «належних» правил в медичній етиці називається 

A.  Деонтологія 

B. Кримінологія 

C. Філософія 

D. Етіологія 

E. Дисмургія 

200. У випадку, якщо хворий не хоче знати всю правду про свою хворобу , то лікар 

повинен: 

A.  Розповісти про всім найближчим родичам 

B. Все-таки надати йому інформацію 

C. Не повідомляти нічого 

D. Нікому нічого не говорити 

E. Розповісти зав відділенням 
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	9. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це…
	A. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	B. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння
	C. Здатність ураховувати стан співбесідника
	D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

	10. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння  це…
	A. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	B. Здатність ураховувати стан співбесідника
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	11. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Співпереживання це…
	A. Здатність ураховувати стан співбесідника
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	12. Мораль – це:
	A. форма «колективного несвідомого», що вказує на належне
	B. сукупність наукових фактів
	C. філософське вчення
	D. суворе дотримання законів і конституції
	E. відносини і звички людей, класифіковані культурою за критерієм «добро-зло»

	13. Правильним визначенням етики як науки є:
	A. етика – наука про вміння правильно поводитися в суспільстві
	B. етика – наука про відношення живих істот між собою
	C. етика – наука про мінімізацію зла у людських відносинах
	D. етика – наука про природу і розуміння моральних взаємовідносин та моральних принципів
	E. усі відповіді вірні

	1. З позицій чинного кримінального кодексу під поняття злочин підпадають наступні дії лікаря:
	A. навмисне заподіяння тяжкого шкоди здоров'ю
	B. зараження ВІЛ-інфекцією
	C. примушення до вилучення органів або тканин людини для трансплантації
	D. ненадання допомоги хворому
	E. все перераховане

	2. За допомогою чого здійснюється втручання у сферу здоров'я людини?
	A. на підставі вільної, усвідомленої та поінформованої згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкісної картини захворювання й пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі отримання фінансової вигоди

	3. Збереження лікарської таємниці або правило конфіденційності є обов’язковим у роботі лікаря, тому що це
	A. зберігає авторитет лікаря
	B. допомагає швидко вирішувати проблеми
	C. сприяє підвищенню професійності лікаря
	D. підвищує якість діагностики захворювань пацієнта
	E. підвищує якість лікування захворювань пацієнта

	4. Коли з'явилося поняття «лікарська таємниця»?
	A. на початку 19 століття в Європі
	B. в середині 3 століття в Китаї
	C. з появою першого шамана
	D. у 1 столітті до н.е. в Єгипті
	E. всі відповіді вірні

	5. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини?
	A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкісної картини захворювання і пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі отримання фінансової вигоди

	6. Під інформацією про стан здоров'я розуміється все, крім відомостей про:
	A. результати обстеження
	B. наявність захворювання
	C. методи лікування
	D. здоров'я лікуючого лікаря
	E. ризик медичного втручання

	7. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути універсальним через існування:
	A. юридичного положення про інформовану згоду
	B. моральної заповіді «не свідчи неправдиво»
	C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості
	D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей
	E. з усіх перерахованих причин

	8. Обов'язок – це те, що виконується в силу:
	A. професійних обов'язків
	B. веління часу
	C. вимог совісті й дотримання моральних ідеалів
	D. ідеологічного обґрунтування суспільного прогресу
	E. наказу начальника

	9. Що необхідно для проведення експерименту на людях?
	A. Згода родичів
	B. Проведення обов'язкового медичного огляду
	C. Поінформована згода волонтера
	D. Узгодження з адвокатом
	E. Підписання договору

	10. Що не відносить до основних правил біоетики?
	A. справедливість
	B. правдивість
	C. конфіденційність
	D. недоторканність приватного життя
	E. добровільна інформована згода

	11. Для чого, на вашу думку, лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта таких правил як поступовість і делікатність:
	A. для поліпшення взаємовідносин з пацієнтом
	B. для запобігання можливому суїциду
	C. для дотримання юридичних формальностей
	D. для запобігання можливому судовому процесу
	E. для дотримання регламенту

	12. Згідно з нормами медичної етики кому в першу чергу повинна надаватися невідкладна медична допомога:
	A. пацієнтові з гострим болем
	B. депутатові Верховної ради
	C. учасникові ВВВ
	D. родичеві
	E. пенсіонеру

	1. Вкажіть хто рекламує лікарські засоби відповідних фірм – виробників в аптечних закладах :
	A. медичні професіонали
	B. лікарі
	C. медичні сестри
	D. медичні представники
	E. медичний персонал

	2. Медичні представники з метою покращення реалізації лікарських засобів відповідної фірми не повинні:
	A. правильної відповіді немає
	B. надавати інформацію про лікарські засоби
	C. інформувати про ціну
	D. надавати у невеликій кількості безкоштовні зразки ЛЗ
	E. пропонувати подарунки

	3. Для просування лікарських препаратів на ринок проводять такі заходи:
	A. симпозіуми
	B. наукові лекції
	C. конференції
	D. наукові наради
	E. усі відповіді правильні

	4. До яких лікарських засобів застосовуються етичні критерії їх просування на фармацевтичний ринок:
	A. всі відповіді правильні
	B. засобів народної медицини
	C. гомеопатичних
	D. безрецептурних
	E. рецептурних

	5. В Україні права споживачів захищені Законом України «Про захист прав споживачів», який був прийнятий у :
	A. 1980 р
	B. 1991 р
	C. 1999 р
	D. 2000 р
	E. 2010 р

	6. При відпуску лікарських засобів провізор зобов’язаний видати пацієнту документ, що засвідчує факт покупки і є підставою для задоволення претензій пацієнта. Який це документ?
	A. акт продажу ЛЗ
	B. сертифікат якості
	C. товарний чек
	D. накладна
	E. правильної відповіді немає

	1. Виберіть передумови виконання високої культури підприємництва:
	A. Одержання прибутку
	B. Ознайомлення з основами бізнесової діяльності
	C. Ріст господарських оборотів
	D. Здатність виживати в умовах постійного кризу
	E. Ознайомлення з принципами рекламних блок-схем

	2. Які з перерахованих нижче вимог можуть входити в кодекс честі  керівника:
	A. Усі відповіді правильні
	B. Ставитись до підлеглих з повагою
	C. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги
	D. Уважно вислуховувати підлеглих
	E. Слідкувати за виконанням підлеглим поставленого завдання

	3. Які якості та вміння допомагають підвищити особистісний вплив:
	A. Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість
	B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм
	C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість
	D. Нерішучість, сором’язливість
	E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні

	4. Керівник уникає прийняття вольових рішень, не втручається у роботу колег, надає їм можливість виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль керівництва:
	A. Комунікабельний
	B. Авторитарний
	C. Ліберальний
	D. Демократичний
	E. Правильної відповіді немає

	5. Яке поняття міститься в наступному значенні: «організаційна форма об'єднання людей на основі будь-якої певної цілеспрямованої діяльності»?
	A. Підрозділ
	B. Колектив
	C. Організація
	D. Група
	E. Всі відповіді вірні

	6. Що таке «колегіальність»?
	A. консультація
	B. взаємопідтримка
	C. всепрощення
	D. покривання
	E. всі відповіді вірні

	1. У соціальній психології спільна діяльність це:
	A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	2. Взаємодія – це…
	A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	3. Cпілкування двох суб'єктів, їх взаємодія носить назву:
	A.  Діада
	B.  Групова взаємодія
	C. Суб’єктно-групова взаємодія
	D. Міжгрупова взаємодія
	E. Тріада

	4. Cпілкування багатьох суб'єктів, що взаємодіють у групі носить назву:
	A.  Групова взаємодія
	B. Діада
	C. Суб’єктно-групова взаємодія
	D. Міжгрупова взаємодія
	E. Тріада

	5. Спілкування, взаємодія груп між собою носить назву:
	A.  Міжгрупова взаємодія
	B. Групова взаємодія
	C. Діада
	D. Суб’єктно-групова взаємодія
	E. Тріада

	6. Взаємодія, коли лідер спілкуєтьсчя з групою називається:
	A.  Суб’єктно-групова взаємодія
	B. Групова взаємодія
	C. Діада
	D. Міжгрупова взаємодія
	E. Тріада

	7. До спільної діяльності діада повинна бути готовою. Така готовність має наступні компоненти:
	A.  Мотиваційний, змістовний, операційний
	B. Причини, наслідки
	C. Впевненість, рішучість, надійність
	D. Цілеспрямованість, впевненість
	E. Впевненість, рішучість

	8. Які з перерахованих вимог можуть входити в кодекс честі керівника:
	A.  Ставитись до підлеглих з повагою, уважно їх вислуховувати
	B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги
	C. Не брати до уваги думки підлеглих
	D. Обговорювати дії інших людей в принизливій формі
	E. Слідкувати за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання

	9. Які якості чи вміння допомагають підвищити особистісний вплив:
	A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість
	B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм
	C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість
	D. Нерішучість, сором’язливість
	E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні

	10. У психології вплив це…
	A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	11. Поняття "взаєморозуміння" – це…
	A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	12. Під поняттям "взаєморозуміння" розглядають:
	A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів
	B. Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	13. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це…
	A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Здатність ураховувати стан співбесідника
	D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

	14. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння  це…
	A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	B. Здатність ураховувати стан співбесідника
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	15. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Співпереживання це…
	A.  Здатність ураховувати стан співбесідника
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	16. На шляху до взаєморозуміння можуть виникати бар’єри, а саме…
	A.  Все перелічене є вірним
	B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування
	C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли
	D. Моральні установки
	E. Психологічні установки

	17. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та децентралізація. Ідентифікація це:
	A.  Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	B. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею

	18. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та децентралізація. Рефлексія це:
	A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею

	19. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та децентралізація. Емпатія це:
	A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею

	20. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та децентралізація. Децентралізація це:
	A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної.
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	E. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею

	21. „Батько” медицини, автор клятви, яка покладена в основу „Женевської клятви”:
	A.  Гіппократ
	B. Сушрута
	C. Гален
	D. Авіценна
	E. Цельс

	22. „Женевська клятва” лікаря була прийнята у :
	A.  1949р
	B. 1940р
	C. 1950р
	D. 1945р
	E. 1947р

	23. У медичній емблемі VIII ст., яка зображувалась у вигляді палаючої свічки, був закладений глибокий етичний зміст, а саме:
	A.  Служачи іншим – згораю сам
	B. Врятувати хворого- спалити хворобу
	C. Згорю сам, але не відмовлю хворому в допомозі
	D. Життя хворого - як догораюча свіча
	E. Вогонь – це сила, що допомагає лікареві оздоровити хворого

	24. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до працівників аптек, був прийнятий у:
	A. 1789 р
	B. 1800 р
	C. 1790 р
	D. 1879р
	E. 1679 р

	25. Роль індикатора підприємницького процесу виконує:
	A.  Споживач
	B. Підприємство
	C. Підприємець
	D. Менеджер
	E. Бізнесмен

	26. Які принципи не відносяться до управлінської етики на підприємствах:
	A.  Постанови для покращення роботи працівників
	B. Винагорода успішних співробітників
	C. Професійний ріст співробітників
	D. Мистецтво працювати з працівниками
	E. Бесіди між працівниками та керівництвом

	27. Людина, яка володіє капіталом, що знаходиться в обороті і приносить прибуток називається:
	A.  Бізнесмен
	B. Споживач
	C. Менеджер
	D. Підприємець
	E. Фармацевтичний працівник

	28. Діяльність підприємця, направлена на створення свого власного кола споживачів і постійне розширення його при достатній такій дії інших підприємців, називається:
	A.  Конкуренцією
	B. Менеджментом
	C. Комунікацією
	D. Підприємництвом
	E. Бізнесом

	29. Система вивчення відносин виробника і споживача називається:
	A.  Маркетинг
	B. Менеджмент
	C. Економіка
	D. Етика
	E. Немає правильної відповіді

	30. Виберіть передумови виконання  високої культури підприємництва:
	A.  Ознайомлення з основами бізнесової діяльності
	B. Одержання прибутку
	C. Ріст господарських оборотів
	D. Здатність виживати в умовах постійного кризу
	E. Ознайомлення з принципами рекламних блок-схем

	31. Здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити називається:
	A.  Концептуальністю
	B. Оперативністю
	C. Освіченістю
	D. Аналітичністю
	E. Комунікативністю

	32. Слово французького походження, що означає манеру поведінки та спілкування називається:
	A.  Етикетом
	B. Етикою
	C. Бізнесом
	D. Благородністю
	E. Діловим спілкуванням

	33. За характером і змістом спілкування буває:
	A.  Формальне і не формальне
	B. Ділове і непобутове
	C. Буденне і не формальне
	D. Бізнесове і підприемницьке
	E. Вузьке і поширене

	34. Скільки етапів ділової бесіди ви знаєте:
	A.  5
	B. 3
	C. 10
	D. 4
	E. 2

	35. Коли між партнерами існує безпосередній контакт, таке спілкування називається:
	A.  Контактне
	B. Часове
	C. Пряме
	D. Непряме
	E. Інтелектуальне

	36. Керівник уникає прийняття вольових рішень, не втручається у роботу колег, надає їм можливості виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль керівництва:
	A.  Ліберальний
	B. Авторитарний
	C. Комунікабельний
	D. Демократичний
	E. Правильної відповіді немає

	37. Який із перерахованих критеріїв не відноситься до успішної репутації керівника
	A.  Ентузіазм
	B. Врівноваженість
	C. Зрілість
	D. Співпереживання
	E. Упевненість у собі

	38. Процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбуваеться обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату чи мети називається:
	A.  Діловим спілкуванням
	B. Культурним спілкуванням
	C. Етичним сенсом
	D. Діловим етикетом
	E. Ввічливістю

	39. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг називається:
	A.  Бізнес
	B. Господарська діяльність
	C. Підприємництво
	D. Прибутковістю
	E. Управлінською діяльність

	40. Яке з визначень є правильним: взаємодія – це...
	A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	41. Діада повинна бути готовою до спільної діяльності. Готовність має такі компоненти:
	A.  Мотиваційний, змістовний, операційний
	B. Причини, наслідки
	C. Впевненість, рішучість, надійність
	D. Цілеспрямованість, впевненість
	E. Впевненість, рішучість

	42. Група повинна бути готовою до спільної діяльності і її готовність має такі компоненти:
	A.  Мотиваційний, змістовний, операційний
	B. Причини, наслідки
	C. Впевненість, рішучість, надійність
	D. Цілеспрямованість, впевненість
	E. Впевненість, рішучість

	43. Комплекс людських якостей і вміння, що допомагають підвищити особистісний вплив:
	A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість
	B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм
	C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість
	D. Нерішучість, сором’язливість
	E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні

	44. Взаєморозумінням називають:
	A.  Розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	45. Розуміння є одним із трьох рівнів взаєморозуміння і означає:
	A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	B. Здатність ураховувати стан співбесідника
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	46. На шляху до взаєморозуміння інколи можуть виникати бар’єри, а саме:
	A.  Все перелічене є вірним
	B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування
	C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли
	D. Моральні установки
	E. Психологічні установки

	47. Рефлексія є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає:
	A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування

	48. Децентралізація є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає:
	A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування
	D. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	E. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи

	49. Міжнародною лікарською спільнотою „Женевська клятва” лікаря була прийнята у :
	A.  1949р
	B. 1940р
	C. 1955р
	D. 1950р
	E. 1945р

	50. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до працівників аптек, був прийнятий у:
	A. 1789 р
	B. 1800 р
	C. 1790 р
	D. 1870 р
	E. 1979 р

	51. У соціальній психології спільна діяльність це:
	A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	52. Взаємодія двох суб'єктів, що спілкуються мають назву:
	A.  Діада
	B. Групова взаємодія
	C. Суб’єктно-групова взаємодія
	D. Тріумвірат
	E. Міжгрупова взаємодія

	53. Коли багато суб'єктів взаємодіють у групі, то їх взаємодія має назву:
	A.  Групова взаємодія
	B. Діада
	C. Суб’єктно-групова взаємодія
	D. Тріумвірат
	E. Міжгрупова взаємодія

	54. До кодексу честі керівника можуть входити вимоги:
	A.  Ставитись до підлеглих з повагою,уважно вислуховувати підлеглих
	B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги
	C. Не вислуховувати думки підлеглих
	D. Обговорювати дії інших людей
	E. Стежити за негайним виконанням підлеглим поставленого завдання

	55. У психології під впливом розуміють:
	A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	B. Організовану систему активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Роботу групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	56. Згода є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, що означає:
	A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Здатність ураховувати стан співбесідника
	D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

	57. Співпереживання є одним із трьох рівнів взаєморозуміння, який означає:
	A.  Здатність ураховувати стан співбесідника
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	58. Одним із механізмів взаєморозуміння є  ідентифікація, котра означає:
	A.  Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	B. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	C. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

	59. Емпатія це один із механізмів взаєморозуміння, що означає:
	A.  Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Діяльність, направлену на досягнення поставленої цілі
	D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	E. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної

	60. Автором клятви, яка покладена в основу „Женевської клятви” є „батько” медицини:
	A.  Гіппократ
	B. Гален
	C. Авіценна
	D. Цельсій
	E. Сушрута

	61. Глибокий етичний зміст був закладений у медичній емблемі VIII ст., яка зображувалась у вигляді палаючої свічки, а саме:
	A.  Служачи іншим – згораю сам
	B. Врятувати хворого - спалити хворобу
	C. Згорю сам, але не відмовлю хворому в допомозі
	D. Життя хворого - як догораюча свіча
	E. Вогонь – символ боротьби за здоров'я

	62. Вкажіть хто рекламує лікарські засоби в аптечних закладах відповідних фірм – виробників:
	A.  медичні представники
	B. лікарі
	C. медичні сестри
	D. медичні професіонали
	E. медичний персонал

	63. Медичні представники з метою покращення реалізації лікарських засобів відповідної фірми не повинні:
	A.  пропонувати подарунки
	B. надавати інформацію про лікарські засоби
	C. інформувати про ціну
	D. надавати у невеликій кількості безкоштовних зразків ЛЗ
	E. правильної відповіді немає

	64. Для просування лікарських препаратів на ринок проводять такі заходи:
	A.  усі відповіді правильні
	B. наукові лекції
	C. конференції
	D. наукові наради
	E. симпозіуми

	65. Вкажіть у якому із цих заходів (етапів досліджень) проводиться випробування  ліків на людях:
	A.  постмаркетингові дослідження
	B. доклінічні дослідження
	C. аналітичні дослідження
	D. симпозіуми
	E. правильної відповіді немає

	66. Анотації – вкладиш, ілюстрація на упаковці і етикетці повинні відповідати етичним критеріям, сформулюваними:
	A.  Всесвітньою організацією охорони здоров’я
	B. фірмою-виробником
	C. державною службою лікарських засобів
	D. територіальною інспекцією
	E. аптечним закладом

	67. Продовжіть речення: Етичні критерії просування лікарських засобів на ринок висловлені в резолюції ВООЗ прийнятою 41 Асамблеєю у:
	A.  1988 р
	B. 1970 р
	C. 1980 р
	D. 1988 р
	E. 1992 р

	68. До яких лікарських засобів застосовуються етичні критерії їх просування на фармацевтичний ринок:
	A.  всі відповіді правильні
	B. засобів народної медицини
	C. гомеопатичних
	D. безрецептурних
	E. рецептурних

	69. Європейським співтовариством (ЄС) прийнята така класифікація медикаментів:
	A.  рецептурні та безрецептурні
	B. парантиральні та сублінгвальні
	C. токсичні та нетоксичні
	D. наркотичні та психотропні
	E. правильної відповіді немає

	70. Легальний статус рішення про те, до якої групи речовин відноситься конкретний лікарський засіб перевіряється через:
	A.  5 років
	B. 3 роки
	C. 2 роки
	D. 1 рік
	E. 10 років

	71. В Україні права споживачів захищені Законом України «Про захист прав споживачів»,  який був прийнятий у :
	A. 1991 р
	B. 1980 р
	C. 1999 р
	D. 2000 р
	E. 2010 р

	72. Скільки кодексів професійної практики вміщує належна аптечна практика (НАП):
	A.  чотири
	B. п’ять
	C. три
	D. два
	E. один

	73. При продажі лікарських засобів провізор зобов’язаний видати споживачу документ, що засвідчує факт покупки і є підставою для задоволення претензій споживача. Який це документ?
	A.  товарний чек
	B. сертифікат якості
	C. акт продажу ЛЗ
	D. накладна
	E. правильної відповіді немає

	74. У соціальній психології спільна діяльність це:
	A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	75. Взаємодія – це...
	A.  Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	76. До спільної діяльності діада чи група повинні бути готовими. Така готовність має наступні компоненти:
	A.  Мотиваційний, змістовний, операційний
	B. Впевненість, рішучість, надійність
	C. Причини, наслідки
	D. Цілеспрямованість, впевненість
	E. Впевненість, рішучість

	77. Які з перерахованих нижче вимог можуть входити в кодекс честі  керівника:
	A.  Усі відповіді  правильні
	B. Ставитись до підлеглих з повагою
	C. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги
	D. Уважно вислуховувати підлеглих
	E. Слідкувати за виконанням підлеглим поставленого завдання

	78. Які якості і вміння допомагають підвищити особистісний вплив:
	A.  Компетентність, ентузіазм, вміння володіти собою, щирість
	B. Наполегливість, жорстокість, егоїзм
	C. Самовпевненість, нахабність, надмірна цікавість
	D. Нерішучість, сором’язливість
	E. Надмірна емоційність, напруженість у спілкуванні

	79. У психології вплив - це…
	A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	B. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	C. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	D. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями
	E. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури

	80. Взаєморозуміння це ...
	A.  Таке розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	81. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Згода це ..
	A.  Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Здатність ураховувати стан співбесідника
	D. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	E. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

	82. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Розуміння  це...
	A.  Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	B. Здатність ураховувати стан співбесідника
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	83. Вирізняють три рівні взаєморозуміння: згоду, розуміння та співпереживання. Співпереживання це...
	A.  Здатність враховувати стан співбесідника
	B. Стан свідомості, коли в суб’єкта виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу
	C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

	84. Іноді, на шляху до взаєморозуміння, можуть виникати бар’єри, а саме:
	A.  Все перелічене є вірним
	B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування
	C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли
	D. Моральні установки
	E. Психологічні установки

	85. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія та децентралізація. Рефлексія це:
	A.  Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Жодна відповідь не є правильною

	86. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та децентралізація. Емпатія це:
	A.  Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	E. Жодна відповідь не є правильною

	87. Існують такі механізми взаєморозуміння: ідентифікація, рефлексія, емпатія  та децентралізація. Децентралізація це:
	A.  Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної
	B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера
	C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень
	D. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи
	E. Жодна відповідь не є правильною

	88. Взаєморозуміння це ...
	A.  Це таке розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, яке відповідає їх призначенню з погляду їхніх авторів
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	89. У соціальній психології спільна діяльність це:
	A.  Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	90. У психології вплив це...
	A.  Процес і результат зміни індивідом поведінки іншої людини ( її установок, уявлень, думок, оцінок, тощо) під час взаємодії з нею
	B. Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури
	C. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі
	D. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок
	E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

	91. Система вивчення відносин виробника і споживача називається:
	A.  Маркетинг
	B. Менеджмент
	C. Економіка
	D. Етика
	E. Немає правильної відповіді

	92. Здатність менеджера уявляти діяльність організації в цілому та адаптувати її до умов, які змінюються навичками стратегічного планування та вміння масштабно мислити називається:
	A.  Концептуальністю
	B. Аналітичністю
	C. Оперативністю
	D. Освідченістю
	E. Комунікативністю

	93. Керівник уникає прийняття вольових рішень, невтручання у роботу колег, надання їм можливості виконувати свої обов’язки самостійно. Це стиль керівництва:
	A.  Ліберальний
	B. Авторитарний
	C. Комунікабельний
	D. Демократичний
	E. Правильної відповіді немає

	94. Діяльність, яка спрямована на отримання прибутку, шляхом створення і реалізації певної продукції чи послуг називається:
	A.  Бізнес
	B. Господарська діяльність
	C. Підприємництво
	D. Прибутковістю
	E. Управлінською діяльність

	95. Людина, яка бере на себе ризик, пов’язаний з організацією нового підприємства, нової продукції, нового виду послуг, пропонованих суспільству називається:
	A.  Підприємець
	B. Споживач
	C. Менеджер
	D. Бізнесмен
	E. Фармацевтичний працівник

	96. Людина, яка направляє роботу інших і несе особисту відповідальність за її результати називається:
	A.  Менеджер
	B. Підприємець
	C. Підприємство
	D. Споживач
	E. Бізнесмен

	97. Спілкування здійснюванне за допомогою слів називається:
	A.  Вербальне
	B. Побутове
	C. Невербальне
	D. Службове
	E. Мімічне

	98. Який вид керівництва характеризується децентралізацією влади, налаштованістю керівника радитися із своїми колегами:
	A.  Демократичний
	B. Комунікабельний
	C. Авторитарний
	D. Ліберальний
	E. Правильної відповіді немає

	99. Спілкування, засобами якого є знаки, жести, міміка, інтонація та погляд називається:
	A.  Невербальне
	B. Вербальне
	C. Побутове
	D. Службове
	E. Мімічне

	100. Менеджер – це:
	A.  особа, яка здійснює управління на економічному рівні; підприємець, який володіє контрольним пакетом акцій
	B. особа, яка володіє грошовими ресурсами організації, розподіляє
	C. їх, витрачає на покриття збитків, сплату податків та ін. платежів
	D. особа, яка не займає ніякої посади в організації, але володіє
	E. особа або людина, яка обов’язково займає постійну посаду та має підлеглих

	101. Сукупність правил, пов’язаних з умінням тримати себе в суспільстві, правильністю побудови бесіди і культурою поведінки в ситуаціях ділового спілкування називається:
	A.  Діловим етикетом
	B. Діловим спілкуванням
	C. Етичним сенсом
	D. Культурним спілкуванням
	E. Ввічливістю

	102. Процес взаємозв'язку і взаємодії, в якій відбуваеться обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату чи мети називається:
	A.  Діловим спілкуванням
	B. Діловим етикетом
	C. Етичним сенсом
	D. Культурним спілкуванням
	E. Ввічливістю

	103. Коли між партнерами існує просторово-часова дистанція, таке спілкування називається:
	A.  Непряме
	B. Пряме
	C. Контактне
	D. Інтелектуальне
	E. Часове

	104. Який вид керівництва характеризується притаманністю централізації влади, одноосібне прийняття рішень:
	A.  Авторитарний
	B. Ліберальний
	C. Комунікабельний
	D. Демократичний
	E. Правильної відповіді немає

	105. Етика – це:
	A.  Сукупність принципів, які визначають правильну або неправильну поведінку людини
	B. Уміння керувати підлеглими на вищому рівні
	C. Сукупність законів, закріплених Верховною Радою України
	D. Сукупність нормативів, які закріплені Міністерстом України
	E. Правильної відповіді немає

	106. Цілеспрямована не аргументована дія однієї людини на іншу називається:
	A.  Навіювання
	B. Переконання
	C. Наслідування
	D. Реалізацією
	E. Магнетизмом

	107. Конвенція про права людини і біомедицині» (1997) при використанні досягнень біології та медицини оголошує пріоритетними:
	A.  інтереси і благо людської істоти
	B. інтереси суспільства
	C. інтереси науки і наукового прогресу
	D. інтереси працездатного населення
	E. інші людей похилого віку

	108. В яких випадках можливе розголошення лікарської таємниці?
	A.  При деяких генетичних дефектах у одного з подружжя
	B. Роботодавцеві під час проф. огляду при прийомі на роботу
	C. На прохання близьких родичів
	D. При небезпеки поширення деяких інфекційних захворювань
	E. всі відповіді вірні

	109. В якій формі реалізується ідея справедливості в медицині?
	A.  милосердя лікарів
	B. безоплатної допомоги хворій людині
	C. високої оплати праці медичних працівників
	D. однаково високого рівня медичної допомоги всім людям
	E. всього перерахованого

	110. В якому стані повинні перебувати біомедична етика і медичне право?
	A.  незалежності
	B. медичне право - приоритетне
	C. повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики
	D. біомедична етика - критерій коректності медичного права
	E. медичне право визначає коректність біомедичної етики

	111. Визначальним регулятором рішення лікарем складних етичних проблем у професійній діяльності є все, крім:
	A.  міжнародного права
	B. принципів професійної етики
	C. національного законодавства
	D. традиційної релігійної моралі
	E. особистої вигоди

	112. Визначальним фактором у формуванні сучасних медичних критеріїв смерті людини є:
	A.  морально-світоглядне розуміння сутності людини
	B. розвиток медичної техніки та потреби трансплантаційної медицини
	C. економічні умови
	D. повага честі і гідності людини
	E. нічого з перерахованого

	113. Втіленням справедливості як ідеї нерівності людей є:
	A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування
	B. форми державного страхування
	C. соціальний інститут охорони здоров'я
	D. система добровільного медичного страхування
	E. всі відповіді вірні

	114. Втручання в геном людини може бути здійснено у всіх перерахованих цілях, крім:
	A.  зміни генома статевих клітин
	B. профілактичних цілей
	C. діагностичних цілей
	D. терапевтичних цілей
	E. всі відповіді вірні

	115. Втручання у сферу здоров'я людини може здійснюватися:
	A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі отримання фінансової вигоди

	116. Для чого, на вашу думку,лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта таких правил як поступовість і делікатність:
	A.  для дотримання регламенту
	B. для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом
	C. для запобігання можливому суїциду
	D. для дотримання юридичних формальностей
	E. для запобігання можливому судовому процесу

	117. До історичним і логічним моделям біомедичної етики не можна віднести одну з перерахованих форм професійного етичного свідомості:
	A.  модель Гіппократа
	B. модель Парацельса
	C. деонтологічні модель
	D. Біоетика
	E. фашистська медицина

	118. До правильного визначення справедливості належить:
	A.  справедливість - це правильний розподіл матеріальних благ і грошових коштів
	B. справедливість - це рівність
	C. справедливість - це принцип, що регулює відносини між людьми
	D. справедливість - це відплата «кращим за краще»
	E. справедливість - це ситуаційна користь, дія, результат

	119. До прояву справедливості як ідеї рівності і милосердя відносяться дві форми організації охорони здоров'я:
	A.  приватна (платна) медицина
	B. добровільне (приватне, комерційне) медичне страхування
	C. форми державного страхування
	D. Національно-державна система охорони здоров'я й обов'язкова (загальне) медичне страхування
	E. всі відповіді вірні

	120. До совісті людини відносяться перераховані властивості, крім:
	A.  здатність переживати відпало боргу
	B. внутрішнє знання добра і зла
	C. вимога категоричного імперативу
	D. вектор моральної життя, спрямований на належне
	E. симптом психічного розладу

	121. До формі соціальної регуляції медичної діяльності не відноситься:
	A.  етика
	B. мораль
	C. етикет
	D. право
	E. мистецтво

	122. До яких етичних теорій відноситься професійна етика лікаря?
	A.  антропоцентричної
	B. онтоцентричної
	C. займає проміжне положення
	D. прагматичної
	E. всі відповіді вірні

	123. Добро це все перераховане, крім:
	A.  вміння і готовність допомогти ближньому
	B. благо, яке цінне і значимо само по собі
	C. недосяжний ідеал
	D. майно та достаток
	E. те, що приносить користь

	124. Етикет - це форма поведінки, яка означає
	A.  визнання значення особливих правил поведінки в соціальних та професійних відносинах
	B. особлива умовна ввічливість
	C. наука про природу і розумінні моральних взаємовідносин та моральних принципів
	D. здатність людини до соціальної адаптації
	E. визнання значення соціальної субординації

	125. З позицій чинного кримінального кодексу під поняття злочин підпадають наступні дії лікаря:
	A.  навмисне заподіяння тяжкого шкоди здоров'ю
	B. зараження ВІЛ-інфекцією
	C. примушення до вилучення органів або тканин людини для трансплантації
	D. ненадання допомоги хворому
	E. все перераховане

	126. За допомогою чого здійснюється втручання у сферу здоров'я людини?
	A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі вилучення фінансової вигоди

	127. Збереження лікарської таємниці або правило конфіденційності є обов’язковим в роботі лікаря, тому що
	A.  Це зберігає авторитет лікаря
	B. Це допомагає швидко вирішувати проблеми
	C. Це сприяє підвищенню професійності лікаря
	D. Це підвищує якість діагностики захворювань пацієнта
	E. Це підвищує якість лікування захворювань пацієнта

	128. Коли з'явилося поняття «лікарська таємниця»?
	A.  На початку 19 століття в Європі
	B. В середині 3 століття в Китаї
	C. З появою першого шамана
	D. У 1 столітті до н.е. в Єгипті
	E. всі відповіді вірні

	129. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини?
	A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі отримання фінансової вигоди

	130. Медицину та етику об'єднує:
	A.  людина як предмет вивчення
	B. методи дослідження
	C. оволодіння прийомами подолання конфліктів у людських стосунках
	D. прагнення до знання механізмів людської поведінки і до управління ними
	E. орієнтація на досягнення фінансового добробуту людини

	131. Мораль - це:
	A.  відкласифікування культурою за критерієм "добро-зло" відносини і звички людей
	B. сукупність наукових фактів
	C. філософське вчення
	D. суворе дотримання законів і конституції
	E. форма «колективного несвідомого», що вказує на належне

	132. Моральне регулювання медичної діяльності від правового відрізняє:
	A.  свобода вибору дії
	B. довільний мотив діяльності
	C. кримінальна безкарність
	D. соціальне схвалення
	E. наявність грошової зацікавленості

	133. На основі якого документа створена «Клятва лікаря»
	A.  модель Гіппократа
	B. модель Паральцеса
	C. Модель «технічного» типу
	D. деонтологічна модель
	E. Біомедична модель

	134. Обов'язок - це те, що виконується в силу:
	A.  професійних обов'язків
	B. веління часу
	C. вимоги совісті і слідства морального ідеалу
	D. ідеологічного обгрунтування суспільного прогресу
	E. наказу начальника

	135. Основна критика системи обов'язкового медичного страхування полягає в:
	A.  дорогої інфраструктури
	B. дешевої інфраструктури
	C. витрати на утримання управлінських структур
	D. розвитку дієвих контрольних механізмів
	E. все перераховане

	136. Під інформацією про стан здоров'я розуміється все, крім:
	A.  відомості про результати обстеження
	B. відомості про наявність захворювання
	C. відомості про методи лікування
	D. відомості про здоров'я лікуючого лікаря
	E. відомості про ризик медичного втручання

	137. Поняття «інформована згода» включає в себе все, крім:
	A.  інформації про мету передбачуваного втручання
	B. інформації про характер передбачуваного втручання
	C. інформації про можливі негативні наслідки
	D. інформації про пов'язаний з втручанням ризику
	E. інформації про безсумнівно приоритетне користі втручання у порівнянні з можливим ризиком

	138. Поняття "милосердя" включає в себе все, крім:
	A.  почуття і здібності співчуття
	B. готовність надати допомогу тому, хто її потребує
	C. поблажливість
	D. готовність виконати будь-яке прохання людини
	E. всі відповіді вірні

	139. Поняття "право" включає всі перераховані смисли, крім того, що це:
	A.  елемент системи державної влади
	B. форма примусу і покарання людини людиною
	C. явище соціальної солідарності і связность людини з людиною
	D. "духовно вихованна воля"
	E. індивідуальна воля карати і карати людей

	140. Поняття "честь" людини включає в себе все перераховане, крім:
	A.  фізіологічні та психічні особливості людини
	B. дотримання даного слова
	C. соціальне походження (аристократичних, дворянське)
	D. внутрішнє благородство
	E. непричетність до гріха

	141. Правильним визначенням етики як науки є:
	A.  етика - наука про природу і розуміння моральних взаємовідносин та моральних принципів
	B. етика - наука про відношення живих істот між собою
	C. етика - наука про мінімалізацію зла у людських відносинах
	D. етика - наука про вміння правильно поводитися в суспільстві
	E. всі відповіді вірні

	142. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути універсальним через існування:
	A.  юридичне положення про інформовану згоду
	B. моральної заповіді «не свідкуй неправдиво»
	C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості
	D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей
	E. по всіх перерахованих причин

	143. Свобода відрізняється від сваволі:
	A.  усвідомленням відповідальності за скоєний вчинок
	B. виправданням гріховності людини
	C. визнанням можливості людини робити все, що він хоче
	D. нездатністю людини підпорядкувати волю вимогою морального закону
	E. індиферентно до здатності людини до моральному вдосконаленню

	144. Свобода є:
	A.  здатність людини робити все, що хочеш
	B. можливістю творчості
	C. законом природи
	D. законом суспільного життя
	E. усвідомленою можливістю і здатністю до моральному вдосконаленню

	145. Співвідношення добра і зла полягає в тому, що:
	A.  добро самодостатнє і самозначимо
	B. добро існує незалежно і окремо від зла
	C. зло самодостатнє
	D. зло є відсутність добра
	E. добро і зло одне й те ж

	146. Сукупність правил поведінки, що склалися на основі вироблених поглядів на добро і зло, справедливість і несправедливість, борг, совість і честь - це
	A.  мораль
	B. право
	C. закон
	D. звичай
	E. всі відповіді вірні

	147. Термін «деонтология» означає
	A.  сукупність «належних» правил
	B. пошана прав і достоїнств людини
	C. завоювання соціальної довіри особі
	D. зобов'язання перед коллегами і учнями
	E. зобов'язання перед вчителями

	148. У випадку, якщо хворий не хоче знати всю правду про свою хворобу , то лікар повинен:
	A.  Розповісти про всім найближчим родичам
	B. Не повідомляти нічого
	C. Все-таки надати йому інформацію
	D. Нікому нічого не говорити
	E. Розповісти зав відділенням

	149. У якому випадку згоду пацієнта на проведення медичного втручання повинно враховуватися?
	A.  у відношенні неповнолітньої особи з 15 років
	B. у відношенні недієздатної дорослої людини
	C. у відношенні осіб, що страждають серйозним психічним розладом
	D. в екстрених випадках
	E. всі відповіді вірні

	150. Формування сучасних медичних критеріїв смерті людини обумовлено:
	A.  морально-світоглядна розумінням сутності людини
	B. розвитком медичної техніки
	C. потребою трансплантаційної медицини
	D. повагою честі і гідності людини
	E. всі відповіді вірні

	151. Якою формою прояву є надання медичної допомоги?
	A.  привілеї для певних верств суспільства
	B. милосердя та соціальної справедливості
	C. економічної зацікавленості професіоналів
	D. ринково орієнтованого поділу праці та джерело отримання прибутку
	E. всі відповіді вірні

	152. Якої моделі моральної медицини не існує у сучасному суспільстві?
	A.  Модель Піфагора
	B. Модель сакрального типу
	C. Модель колегіального типу
	D. Модель контрактного типу
	E. Модель «технічного» типу

	153. Який характер має співвідношення загальних етичних навчань і професійної біомедичної етики?
	A.  регулятивний
	B. визначальний
	C. інформативний
	D. між ними немає зв'язку
	E. всі відповіді вірні

	154. Яке поняття міститься в наступному значенні: «організаційна форма об'єднання людей на основі будь-якої певної цілеспрямованої діяльності»?
	A.  Група
	B. Колектив
	C. Організація
	D. Підрозділ
	E. всі відповіді вірні

	155. Як необхідно видавати інформацію непідготовленому пацієнту?
	A.  Необхідно розповісти всі варіанти перебігу, лікування та можливі ускладнення захворювання
	B. Лікареві необов'язково надавати вибір хворому
	C. Пацієнт повинен сам дізнатися у лікаря всю необхідну інформацію
	D. Донести інформацію такою мовою, щоб він зрозумів те, що йому необхідно зрозуміти
	E. всі відповіді вірні

	156. Що таке «колегіальність»?
	A.  взаємопідтримка
	B. консультація
	C. всепрощення
	D. покривательство
	E. всі відповіді вірні

	157. Що означає термін «моральний максимум»?
	A.  Викладення усієї наявної інформації про хід хвороби
	B. Викладення частини наявної інформації про хід хвороби
	C. Викладення тільки позитивної інформації про хід хвороби
	D. Про хід хвороби пацієнт нічого не знає
	E. всі відповіді вірні

	158. Що не відносить до основних правил біоетики?
	A.  Справедливість
	B. правдивість
	C. конфіденційність
	D. недоторканність приватного життя
	E. добровільна інформована згода

	159. Що відносять до суб'єктивних причин лікарських помилок?
	A.  неуважне обстеження хворого
	B. Недбале спостереження за хворим
	C. недосвідченість лікаря
	D. Відсутність необхідної діагностичної апаратури
	E. всі відповіді вірні

	160. Що відноситься до основних моральних норм біоетики?
	A.  Повага до прав і гідності людини
	B. Дотримання лікарської таємниці
	C. Вирішення проблем хворого
	D. Успішне лікування пацієнта
	E. всі відповіді вірні

	161. Чим відрізняється моральне регулювання медичної діяльності від правового?
	A.  свобода вибору дії
	B. довільний мотив діяльності
	C. кримінальна безкарність
	D. соціальне схвалення
	E. наявність грошової зацікавленості

	162. Чим визначається цінність людського життя у біомедичній етиці?
	A.  унікальністю і неповторністю особистості
	B. психічної і фізичної повноцінності
	C. расовою та національною приналежністю
	D. фінансовою заможністю
	E. віком (кількість прожитих років)

	163. Чим обумовлене формування сучасних медичних критеріїв смерті людини?
	A.  повагою честі і гідності людини
	B. морально-світоглядним розумінням сутності людини
	C. розвитком медичної техніки
	D. потребою трансплантаційної медицини
	E. всі відповіді вірні

	164. Що є втіленням справедливості як ідеї нерівності людей?
	A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування
	B. форми державного страхування
	C. соціальний інститут охорони здоров'я
	D. система добровільного медичного страхування
	E. всі відповіді вірні

	165. Що є фундаментальною основою, що формує медичну професію?
	A.  пізнавальне (гносеологічному) знання
	B. моральне знання
	C. природознавче знання
	D. гуманітарне знання
	E. економічне знання

	166. Що не відносить до основних принципів біоетики?
	A.  принцип «око за око»
	B. принцип «твори добро і не заподіюй зла!»
	C. принцип пошани людської гідності
	D. принцип справедливості
	E. принцип визнання автономії особи

	167. Що не відноситься до форми соціальної регуляції медичної діяльності?
	A.  мистецтво
	B. етика
	C. мораль
	D. етикет
	E. право

	168. Що необхідно для проведення експерименту на людях?
	A.  Згода родичів
	B. Проведення обов'язкового медичного огляду
	C. Поінформовані згоду волонтера
	D. Узгодження з адвокатом
	E. Підписання договору

	169. Біомедична етика і медичне право повинні перебувати в стані:
	A.  незалежності
	B. медичне право - приоритетно
	C. повинен бути витриманий пріоритет біомедичної етики
	D. біомедична етика - критерій коректності медичного права
	E. медичне право визначає коректність біомедичної етики

	170. Богом медицини і покровителем лікування в древньогрецькій міфології вважався
	A.  Аськлепій
	B. Зевс
	C. Аполлон-цілитель
	D. Артеміда
	E. Арей

	171. Визначальним регулятором рішення лікарем складних етичних проблем у професійній діяльності є все, крім:
	A.  міжнародного права
	B. принципів професійної етики
	C. національного законодавства
	D. традиційної релігійної моралі
	E. особистої вигоди

	172. Визначення поняття "задоволення" пов'язане з усім перерахованим, крім:
	A.  хвороба
	B. торжество розуму
	C. біологічна адаптаційних функція
	D. звільнення від страждань
	E. задоволення потреб

	173. Для сучасної моделі професійної моралі - біоетики, основним принципом є:
	A.  принцип пріоритету прав і поваги гідності пацієнта
	B. принцип невтручання
	C. принцип пріоритету науки
	D. принцип "не нашкодь"
	E. принцип "дотримання боргу"

	174. Для чого, на вашу думку,лікарю необхідно дотримуватися в інформуванні пацієнта таких правил як поступовість і делікатність:
	A.  для поліпшення взаємовідношення з пацієнтом
	B. для запобігання можливому суїциду
	C. для дотримання юридичних формальностей
	D. для запобігання можливому судовому процесу
	E. для дотримання регламенту

	175. До совісті людини відносяться перераховані властивості, крім:
	A.  симптом психічного розладу
	B. здатність переживати відпало боргу
	C. внутрішнє знання добра і зла
	D. вимога категоричного імперативу
	E. вектор моральної життя, спрямований на належне

	176. До яких типів знання відноситься медицина?
	A.  пізнавальне (гносеологічному)
	B. міждисциплінарного
	C. гуманітарного
	D. природознавчих
	E. економічного

	177. Добро це все перераховане, крім:
	A.  майно та достаток
	B. те, що приносить користь
	C. недосяжний ідеал
	D. благо, яке цінне і значимо само по собі
	E. вміння і готовність допомогти ближньому

	178. Зло - це те, що перераховано, крім:
	A.  того, що віддаляє від ідеалу морального досконалості, Біблійних заповідей, Бога
	B. смерть
	C. злочин і беззаконня
	D. що шкідливо для людського життя
	E. інтелектуальна фікція

	179. Ідея справедливості в медицині реалізується у формі:
	A.  однаково високого рівня медичної допомоги всім людям
	B. безоплатної допомоги хворій людині
	C. високої оплати праці медичних працівників
	D. милосердя лікарів
	E. всього перерахованого

	180. Коли може здійснюватися втручання у сферу здоров'я людини?
	A.  на підставі вільного, усвідомленого та поінформованого згоди хворого
	B. на підставі медичних показань
	C. на підставі рідкість картини захворювання і його пізнавальної цінності
	D. на підставі вимоги родичів
	E. на підставі отримання фінансової вигоди

	181. Медицина відноситься до одного з наступних типів знання:
	A.  пізнавальне (гносеологічному)
	B. природознавчих
	C. гуманітарного
	D. міждисциплінарного
	E. економічного

	182. Моральність - це поняття, що визначає:
	A.  сукупність суб'єктивних реакцій і форм поведінки людини
	B. схильність до добра і здатність стійко переносити тяготи і позбавлення повсякденному житті
	C. частину філософії
	D. відкласифікування культурою звичаїв
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	183. Найбільш справедливим і легко здійсненні способом розподілу медичних ресурсів є:
	A.  черга
	B. іпотека
	C. медичне страхування
	D. конкурс платоспроможності
	E. усі відповіді правильні

	184. Поняття "інформоване згоду" включає в себе все, крім:
	A.  інформації про мету передбачуваного втручання
	B. інформації про характер передбачуваного втручання
	C. інформації про можливі негативні наслідки
	D. інформації про пов'язаний з втручанням ризику
	E. інформації про безсумнівно пріоритетне користі втручання у порівнянні з можливим ризиком

	185. Поняття "честь" людини включає в себе все перераховане, крім:
	A.  фізіологічні та психічні особливості людини
	B. дотримання даного слова
	C. соціальне походження (аристократичних, дворянське)
	D. внутрішнє благородство
	E. непричетність до гріха

	186. Право лікаря на неправдиві свідчення безнадійно хворих не може бути універсальним через існування:
	A.  юридичного положення про інформованої згоди
	B. моральної заповіді «не свідкуй неправдиво»
	C. розмаїття психоемоційних характеристик особистості
	D. розходжень у ціннісно-світоглядних уявленнях людей
	E. по всіх перерахованих причин

	187. Термін «деонтология» означає
	A.  сукупність «належних» правил
	B. пошана прав і достоїнств людини
	C. завоювання соціальної довіри особі
	D. зобов'язання перед коллегами і учнями
	E. зобов'язання перед вчителями

	188. Які основні моральні норми біоетики?
	A.  Повага до прав і гідності людини
	B. Дотримання лікарської таємниці
	C. Вирішення проблем хворого
	D. Успішне лікування пацієнта
	E. всі відповіді вірні

	189. В яких випадках лікування можна проводити без згоди хворого?
	A.  відсутність альтернативних випадків лікування
	B. очікуються сприятливий вихід лікування
	C. в місцях позбавлення волі
	D. в екстрених випадках
	E. усі відповіді правильні

	190. Втіленням справедливості як ідеї нерівності людей є:
	A.  приватна (платна) медицина і система добровільного медичного страхування
	B. форми державного страхування
	C. соціальний інститут охорони здоров'я
	D. система добровільного медичного страхування
	E. всі відповіді вірні

	191. Для деонтологічні моделі відносин лікар-пацієнт основним принципом є:
	A.  виконувати борг
	B. не чини перелюбу
	C. збережи лікарську таємницю
	D. допоможи колезі
	E. принцип невтручання

	192. Етичний ідеал - це:
	A.  образ вищої досконалості і вищого блага
	B. зразок професійної майстерності
	C. мудра людина
	D. герой, пожертвувавши собою заради порятунку життя іншої людини
	E. всі відповіді вірні

	193. Згідно з нормами медичної етики кому в першу чергу повинна надаватися невідкладна медична допомога:
	A.  пацієнтові з гострим болем
	B. депутатові Верховної ради
	C. учасникові ВОВ
	D. родичеві
	E. пенсіонеру

	194. Недерективний характер медико-генетичної допомоги включає в себе все, крім:
	A.  об'єктивної подачі інформації
	B. інформування про ймовірносно характері даних генетичного консультування
	C. «компетентного впливу» на рішення і вибір пацієнтів
	D. вибір пацієнтів
	E. всі відповіді вірні

	195. Необгрунтованість евтаназії з медичної точки зору визначається:
	A.  шансом на одужання і можливістю зміни рішення пацієнта
	B. порушенням призначення лікаря рятувати і зберігати людське життя
	C. порушенням моральної заповіді "не убий"
	D. блокуванням морального стимулу розвитку і вдосконалення медичного знання та медичних засобів боротьби зі смертю
	E. з усіма перерахованими факторами

	196. Неспроможність універсальності права лікаря на невірні дані підтверджено:
	A.  сучасними соціально-психологічними дослідженнями (Є. Кюблер – Росс)
	B. загальнолюдськими морально-етичними цінностями
	C. негативним соціальним досвідом поведінки людини поза моральних норм
	D. всіма переліченими причинами
	E. всі відповіді вірні

	197. Правило правдивості свідчить: у спілкуванні з пацієнтами необхідно правдиво, в доступній формі і тактовно інформувати їх про
	A.  Усі відповіді вірні
	B. доступні методи лікування
	C. їх можливий вплив на образ і якість життя пацієнта
	D. про його права
	E. діагноз і прогноз хвороби

	198. Правило правдивості у біомедичні етиці це все з прерархованого, окрім
	A.  тактовне інформування пацієнта про матеріальні потреби лікаря
	B. тактовне інформування пацієнта про можливий вплив на якість його життя
	C. тактовне інформування пацієнта про доступні методи лікування
	D. тактовне інформування пацієнта про прогноз хвороби
	E. тактовне інформування пацієнта про діагноз

	199. Сукупність «належних» правил в медичній етиці називається
	A.  Деонтологія
	B. Кримінологія
	C. Філософія
	D. Етіологія
	E. Дисмургія
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	A.  Розповісти про всім найближчим родичам
	B. Все-таки надати йому інформацію
	C. Не повідомляти нічого
	D. Нікому нічого не говорити
	E. Розповісти зав відділенням


