
Соціальна медицина і фармація: історія, сучасність та перспективи розвитку 
• Особливості проведення об’єктивного структурованого практичного іспиту з 

дисципліни «Технологія ліків» 
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• Побудування регресійних моделей для розроблення технології отримання 
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О. В. Кутова, О. А. Рубан, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, І. В. Ковалевська, Н. В. Демченко 
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Організаційні та соціально-економічні засади фармацевтичної діяльності 
• Обґрунтування концептуальної моделі протидії розповсюдженню та боротьби з 

фальсифікованими лікарськими засобами і медичними виробами в Україні 
А. С. Немченко, С. О. Лебедь 

52-60 
• Фармацевтична реформа в Республіці Молдова у період незалежності 

С. Б. Адаужі, М. Д. Брумэрел, Л. В. Спіней, В. Н. Сафта 
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Соціальний маркетинг та фармакоекономічні дослідження 
• Аналіз асортименту препаратів, що застосовуються для лікування 

функціональних шлунково-кишкових розладів, на фармацевтичному ринку 
України 
О. М. Филипюк, О. О. Шмалько, Л. І. Вишневська 

70-78 
• Аналіз вітчизняного ринку препаратів, які використовуються для 

симптоматичного лікування кашлю 
О. Є. Богуцька, А. С. Максимович 
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