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1. Хворому 45-ти рокiв, з дiагнозом рев-
матоїдний артрит з метою зниження силь-
ного суглобового болю призначили засiб з
групи НПЗЗ. При опитуваннi пацiєнт про-
iнформував лiкаря, що у вiцi 20-ти рокiв
вiн перенiс загострення пептичної вираз-
ки шлунка. Яка рекомендацiя щодо вибору
препарату з групи НПЗЗ є найбiльш до-
цiльною?

A. Целекоксиб
B. Диклофенак натрiю
C. Ацетилсалiцилова кислота
D. Кетопрофен
E. Пiроксикам

2. Вагiтнiй жiнцi за медичними показника-
ми, в термiнi 36 тижнiв планується прове-
дення кесаревого розтину. Який глюкокор-
тикостероїд у даному випадку є показаним
для дозрiвання сурфактанту плода?

A. Дексаметазон
B. Окситоцин
C. Естрадiол
D. Триамцинолон
E. Прогестерон

3. Жiнка 56-ти рокiв, яка хворiє на IХС,
стабiльну стенокардiю напруги, скаржи-
ться на сильний бiль голови, тахiкардiю,
зниження артерiального тиску, нудоту, що
виникають на тлi призначеного лiкування.
Який з наведених засобiв мiг викликати по-
дiбну клiнiчну картину?

A. Нiтроглiцерин
B. Лозартан
C. Метопролол
D. Дилтiазем
E. Верапамiл

4. Хворому з метою лiкування хронiчного
пiєлонефриту було призначено в/м введен-
ня антибактерiального засобу. Через 4 днi
лiкування хворий скаржиться на зниження
кiлькостi сечi, важкiсть у попереку з обох
сторiн, похитування при ходi, шум у вухах,
зниження слуху. Який з наведених засобiв
було призначено?

A. Гентамiцин
B. Ципрофлоксацин
C. Амоксицилiн
D. Цефуроксим
E. Кларитромiцин

5. Хворому 34-х рокiв встановлено дiагноз
хронiчного вiрусного гепатиту В та при-
значено препарат рекомбiнантного люд-
ськогоα-iнтерферону. Пiсля 10 тижнiв при-
йому засобу у хворого з’явились синцi на
тулубi, двiчi спостерiгалась носова крово-
теча. Змiна якого показника буде свiдчити
про появу побiчної дiї даного лiкарського
засобу?

A. Зниження кiлькостi тромбоцитiв
B. Зниження тимолової проби
C. Зниження активностi печiнкових фер-
ментiв
D. Зниження рiвня калiю плазми
E. Зниження рiвня бiлiрубiну

6. Клiнiчний провiзор хворому iнфекцiй-
ною дiареєю рекомендував препарат з гру-
пи нiтрофуранiв, якiй не всмоктується в
ШКТ. Вкажiть даний препарат:

A. Нiфуроксазид
B. Нiтрофурантоїн
C. Фуразидин
D. Фуразолiдон
E. Нiтрофурал

7. До провiзора аптеки звернувся пацiєнт зi
скаргами на сильний сухий (непродуктив-
ний) кашель. Напади кашлю вiдмiчались
до 20 разiв на день, протягом 5-10 хвилин.
Хворий збуджений, вiдмiчає зниження пра-
цездатностi, втому, безсоння. Який з пере-
рахованих препаратiв має бути рекомендо-
ваний цьому хворому?

A. Глауцин
B. Амброксол
C. Ацетилцистеїн
D. Трава термопсису
E. Коренi алтеї

8. Дитинi 2-х рокiв, яка хвора на вiтря-
ну вiспу, з метою зниження високої тем-
ператури тiла мати дала 2 таблетки (1000
мг) ацетилсалiцилової кислоти. Наступно-
го ранку - дитина в’яла, шкiрнi покриви -
блiдi. Пiсля шпиталiзацiї в дитячу лiкарню
виявлено: високу активнiсть трансамiназ,
пiдвищення рiвня холестерину. Яке ускла-
днення фармакотерапiї розвинулось у ди-
тини?

A. Синдром Рея
B. Синдром Фернан-Вiдаля
C. Салiцилiзм
D. Синдром рикошету
E. Синдром вiдмiни

9. Для профiлактики тромбозу був призна-
чений препарат, що взаємодiє з антитром-
бiном III, пригнiчує фактор згортання Xа,
використовується пiдшкiрно i випускає-
ться у флаконах, що мiстять 5000 мiжна-
родних одиниць. Визначте цей препарат:

A. Гепарин
B. Варфарин
C. Амiнокапронова кислота
D. Вiтамiн K
E. Стрептокiназа

10. Клiнiчний провiзор провiв оцiнку лi-
карських призначень та рекомендував не
застосовувати тетрациклiн одночасно з пе-
роральними лiкарськими засобами залiза.
Що вiдбувається при одночасному застосу-
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ваннi цих лiкiв?

A. Утворення нерозчинних комплексiв у
просвiтi кишкiвника
B. Посилення нефротоксичностi лiкарських
засобiв
C. Зниження ефективностi лiкарських засо-
бiв внаслiдок iндукцiї ферментiв
D. Сповiльнення елiмiнацiї лiкарських засо-
бiв
E. Посилення ризику прояву системних
побiчних реакцiй

11. Якi наслiдки можливi при використаннi
тетрациклiну пiд час вагiтностi?

A. Депонування лiкарського засобу у кiс-
тковiй тканинi та зубах дитини
B. Ураження слухового та вестибулярного
нерву плоду
C. Маскулiнiзацiя плоду жiночої статi
D. Пригнiчення дихання новонароджених
E. Геморагiї у новонароджених

12. Вiдомо, що пацiєнту призначено анти-
бактерiальний лiкарський засiб, який мi-
стить iнгiбiтор β-лактамаз. Допоможiть
колезi обрати цей лiкарський засiб з пе-
релiку запропонованих:

A. Амоксицилiн + Кислота клавуланова
B. Оксацилiн + Ампiцилiн
C. Цефтрiаксон + Метронiдазол
D. Амоксицилiн + Кларитромiцин
E. Сульфаметоксазол + Триметоприм

13.Виберiть профiлактичнi заходи для уни-
кнення розвитку прогнозованих побiчних
реакцiй глюкокортикостероїдiв при їх iн-
галяцiйному застосуваннi:

A. Пiсля кожної iнгаляцiї полоскати рот
водою
B. Розпилювати лiкарський засiб на затрим-
цi дихання
C. Уникати струшування балону з аерозо-
лем
D. Застосовувати лiкарський засiб одразу
пiсля їжi
E.Уникати вживання їжi та напоїв протягом
1,5-2 годин пiсля застосування лiкарського
засобу

14. Вiдомо, що пацiєнт нещодавно перенiс
захворювання дихальних шляхiв, з приводу
якого вiн пройшов курс фармакотерапiї,
що включала застосування амоксицилiну
та кодеїну. Як можна пояснити симптоми,
що з’явилися: тремор, безсоння, занепоко-
єння, анорексiю та депресiю?

A. Синдром вiдмiни кодеїну
B. Iдiосинкразiя щодо кодеїну
C. Розвиток толерантностi до кодеїну
D. Резистентнiсть збудника до амоксицилi-
ну
E. Алергiйна реакцiя на амоксицилiн

15. Пацiєнтцi 67-ми рокiв, яка страждає на

артерiальну гiпертензiю, лiкар призначив
лозартан. Вкажiть, який механiзм дiї цього
лiкарського засобу забезпечує його антигi-
пертензивний ефект:

A. Блокада рецепторiв ангiотензину II
B. Блокада β-адренорецепторiв
C. Блокада α-адренорецепторiв
D. Пригнiчення активностi ангiотензинпе-
ретворюючого ферменту
E. Антагонiзм з iонами кальцiю

16. Вкажiть рекомендовану добову дозу га-
тiфлоксацину для пацiєнтiв вiд 18-ти рокiв
при прийомi його всередину:

A. 200-400 мг
B. 600 мг
C. 800 мг
D. 100-200 мг
E. 1000 мг

17. У хворої 59-ти рокiв пiсля призначення
таблеток iзадрину для лiкування бронхi-
альної астми з’явилися болi в дiлянцi сер-
ця та серцебиття. Яким механiзмом дiї об-
умовлено це ускладнення?

A. Стимуляцiя β1-адренорецепторiв
B. Блокада β1-адренорецепторiв
C. Стимуляцiя α1-адренорецепторiв
D. Блокада α1-адренорецепторiв
E. Стимуляцiя М-холiнорецепторiв

18. Хворому 55-ти рокiв, з наявною арте-
рiальною гiпертензiєю та перенесеним у
минулому iнфарктом мiокарда призначе-
но метопролол для тривалого прийому. З
яким iз наведених механiзмiв найiмовiрнi-
ше асоцiюється зниження артерiального
тиску у хворого?

A. Зниження серцевого викиду
B. Зменшення утворення катехоламiнiв у
нервових закiнченнях
C. Зменшення внутрiшньосудинного об’єму
циркулюючої кровi
D. Блокування перетворення ангiотензину I
у ангiотензин II
E. Збiльшення видiлення ренiну нирками

19. З метою лiкування залiзодефiцитної
анемiї пацiєнту призначено пероральний
лiкарський засiб залiза. Вкажiть, який по-
бiчний ефект найбiльш характерний для
таких лiкарських засобiв:

A. Закреп
B. Бронхоспазм
C. Тахiкардiя
D. Ульцерогенна дiя
E. Гепатотоксична дiя

20. Вкажiть ускладнення, яке найчастiше
виникає при гепаринотерапiї:
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A. Кровотеча
B. Алергiчна реакцiя
C. Остеопороз
D. Тахiкардiя
E. Ототоксична реакцiя

21. При наданнi фармацевтичної опiки па-
цiєнту 34-х рокiв, якому з приводу дiагно-
стованого циститу призначено фторхiно-
лон ломефлоксацин, клiнiчний провiзор
рекомендував уникати прямих сонячних
променiв. З якою прогнозованою побi-
чною реакцiєю пов’язанi наданi рекомен-
дацiї?

A. Фотосенсибiлiзацiя
B. Алергiйнi реакцiї
C. Гiперглiкемiя
D. Гiперкалiємiя
E. Гiпертермiя

22. У пацiєнта 43-х рокiв, якому з приво-
ду туберкульозу легень призначено ком-
бiновану антибактерiйну фармакотера-
пiю, сеча, сльози та слина забарвилися у
оранжево-червоний колiр. Побiчна реа-
кцiя якого лiкарського засобу проявилася
у пацiєнта?

A. Рифампiцин
B. Стрептомiцин
C. Iзонiазид
D. Сальбутамол
E. Амброксол

23. Назвiть вид взаємодiї, яка обумовлює
доцiльнiсть сумiсного застосування нiтро-
глiцерину та метопрололу:

A. Фармакодинамiчний синергiзм
B. Фармакодинамiчний антагонiзм
C. Фармакокiнетичний синергiзм
D. Фармакокiнетичний антагонiзм
E. Хiмiчна взаємодiя

24. Ослаблення ефектiв лiкарських засобiв
при їх повторному застосуваннi називає-
ться:

A. Толерантнiсть
B. Залежнiсть
C. Синдром обкрадання
D. Синдром ”рикошету”
E. Iдiосинкразiя

25. Хворому з iнфарктом мiокарда призна-
чено лiкарський засiб групи фiбринолiти-
кiв. Виберiть вказаний препарат:

A. Альтеплаза
B. Гепарин
C. Далтепарин
D. Тиклопiдин
E. Фенiлiн (Phenindione)

26. Хворий для зняття больового синдрому
прийняв аспiрин. Яка тривалiсть дiї аспi-
рину при одноразовому прийомi всередину
500-1000 мг?

A. 4-5 год.
B. 5-10 год.
C. 1-1,5 год.
D. 8-10 год.
E. 20-30 хв.

27. Який з наведених муколiтичних засобiв,
дiє шляхом руйнування пептидних зв’язкiв
бiлкiв бронхiального слизу?

A. Трипсин
B. Бромгексин
C. Сироп алтеї
D. Бронхолiтин
E. Амброксол

28. Хворий 75-ти рокiв страждає на хронi-
чний закреп. Вкажiть синтетичний проно-
сний лiкарський засiб, який слiд пореко-
мендувати пацiєнту:

A. Бiсакодил
B. Сенаде
C. Екстракт крушини
D. Олiя рицини
E. Магнiю сульфат

29. Пацiєнт з хронiчним гломерулонефри-
том, який тривало приймає преднiзолон,
скаржиться на мiалгiю, мiастенiю та спазм
м’язiв нiг. Якi метаболiчнi змiни викликав
глюкокортикостероїд?

A. Гiпокалiємiя
B. Гiпоглiкемiя
C. Гiперкальцiємiя
D. Гiпонатрiємiя
E. Гiперфосфатемiя

30. Хвора 32-х рокiв звернулася до лiкаря
зi скаргами на появу симптомiв галактореї
(видiлення грудного молока з молочних за-
лоз), порушенняменструального циклу, що
з’явилися пiсля 3 тижнiв прийому препара-
ту для лiкування гастроезофагальної ре-
флюксної хвороби. Вагiтнiсть виключено.
Який препарат був призначений хворiй?

A. Метоклопрамiд
B. Альмагель
C. Езомепразол
D. Сукральфат
E. Кларитромiцин
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1. В аптеку звернувся чоловiк похилого
вiку зi скаргами на закреп. Яку iз супутнiх
скарг можна вважати ”загрозливим” сим-
птомом?

A. Пiдвищення температури тiла
B. Метеоризм
C. Нерiзкий бiль у животi
D. Вiдчуття важкостi у шлунку
E. Вiдрижка

2. У хворої 24-х рокiв, вагiтнiсть 14 тижнiв,
виявлено ознаки ГРВI. Температура тiла
- 38,5oC . Який з наведених анальгетикiв-
антипiретикiв доцiльно призначити цiй
хворiй?

A. Парацетамол
B. Нiмесулiд
C. Метамiзол натрiю
D. Мефенамова кислота
E. Кеторолак

3. В аптеку звернуласьжiнка зi скаргами на
нежить, бiль голови та пiдвищення темпе-
ратури тiла до 37,2oC , якi тривають близько
двох тижнiв. Якi будуть Вашi рекоменда-
цiї?

A. Необхiдна консультацiя лiкаря
B. Фенiлефрин у краплях
C. Розчин морської солi у краплях
D. Промивання носа розчином кухонної
солi
E. Оксиметазолiн у спреї

4. У межах фармацевтичної опiки прокон-
сультуйте хворого, якою повинна бути на-
лежна тривалiсть мiсцевого застосування
препаратiв судинозвужувальної дiї для сим-
птоматичного лiкування ринiту?

A. Не бiльше 5-7 днiв
B. Протягом мiсяця
C. 14 днiв
D. 2 мiсяцi
E. 10 днiв

5. Порекомендуйте лiкарю групу анти-
мiкробних засобiв, яка є найбiльш безпе-
чною для застосування у жiнок в перiод
лактацiї:

A. Пенiцилiни
B. Амфенiколи
C. Фторхiнолони
D. Полiмiксини
E. Тетрациклiни

6. Вкажiть, з якими препаратами НЕ МО-
ЖНА поєднувати вiдхаркувальнi засоби:

A. Протикашльовими
B. Антибактерiальними
C. Муколiтиками
D. Полiвiтамiнами
E. Деконгестантами

7. Пояснiть пацiєнту 48-ми рокiв з скаргами

на закреп, коли очiкувати дiю проносних
засобiв, що мiстять антраглiкозиди:

A. Через 8-10 годин
B. Через 4 години
C. Через 24 години
D. Через 2 години
E. Через 30 хвилин

8. Вкажiть ”загрозливий” симптом, який
дозволяє запiдозрити у хворого серйозне
захворювання, що вимагає обов’язкового
втручання лiкаря, при гострiй дiареї:

A. Кал у виглядi ”рисового вiдвару”
B. Наявнiсть неперетравленої їжi в калових
масах
C. Рiдкий кал
D. Здуття живота
E. Дiарея, що супроводжується печiєю

9. Вiдвiдувач аптеки просить вiдпустити
препарат для лiкування вологого кашлю
(в анамнезi - виразка шлунка). Вкажiть,
який препарат є оптимальним для такого
хворого:

A. Коренi алтеї
B. Трава термопсису
C. Ацетилцистеїн
D. Карбоцистеїн
E. Бромгексин

10. Хворому призначене лiкування з приво-
ду негоспiтальної пневмонiї. Проконсуль-
туйте лiкаря, який з призначених лiкар-
ських засобiв може викликати подовження
часу згортання кровi?

A. Ацетилсалiцилова кислота
B. Лактулоза
C. Амброксол
D. Коренi алтеї
E. Амоксицилiн

11. Дайте рекомендацiї вiдвiдувачу апте-
ки зi скаргами на посилення кашлю i видi-
лення бiльшої кiлькостi мокротиння пiсля
прийому вiдхаркувального препарату, ре-
комендованого провiзором 3 днi тому:

A. Данi явища свiдчать про ефективнiсть
препарату
B. Необхiдна консультацiя лiкаря
C. Необхiдно вiдмiнити вiдхаркувальний
препарат
D. Необхiдно провести фармакотерапевти-
чну замiну
E. Необхiдно додати антигiстамiнний пре-
парат

12. Хвору 35-ти рокiв турбують чхання, за-
кладенiсть i видiлення з носа. Хворiє другу
добу, стан пов’язує iз переохолодженням.
ОТС-препарати iз якої групи можна реко-
мендувати хворiй?
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A. Деконгестанти
B. H1-гiстамiноблокатори мiсцево
C. Препарати кромоглiцiєвої кислоти мi-
сцево
D. H1-гiстамiноблокатори перорально
E. Глюкокортикоїди мiсцево

13. В аптеку звернулася жiнка зi скаргою
на закреп. Який препарат безрецептурного
вiдпуску найдоцiльнiше порекомендувати
для симптоматичного лiкування?

A. Листя сени
B. Хлорамфенiкол
C. Будесонiд
D. Тинiдазол
E. Сандостатин

14. В аптеку звернувся чоловiк зi скаргою
на здуття живота. Яку iз супутнiх скарг мо-
жна вважати загрозливою i такою що ви-
магає консультацiї лiкаря?

A. Наявнiсть жовтяницi
B. Наявнiсть вiдрижки повiтрям
C. Наявнiсть пiдвищеного слиновидiлення
D. Наявнiсть вiдрижки гiрким
E. Наявнiсть печiї

15. У пацiєнта 56-ти рокiв дiагностовано
артерiальну гiпертензiю та цукровий дiа-
бет II типу. Проконсультуйте лiкаря, який
антигiпертензивний лiкарський засiб слiд
застосовувати з обережнiстю через вла-
стивiсть ”маскувати” один iз перших сим-
птомiв гiпоглiкемiї - тахiкардiю?

A. Атенолол
B. Лiзиноприл
C. Фуросемiд
D. Лозартан
E. Амлодипiн

16. Проконсультуйте сiмейного лiкаря, у
якому випадку застосування препаратiв,
що мiстять ацетилсалiцилову кислоту є об-
ґрунтоване:

A. Iшемiчна хвороба серця
B. Виразкова хвороба дванадцятипалої
кишки
C. Бронхiальна астма
D. Геморагiчний дiатез
E. Виразкова хвороба шлунка

17. Проконсультуйте провiзора-iнтерна,
який iз наведених нижче активних iнгре-
дiєнтiв вiдхаркувальних рослинних препа-
ратiв може спричинити блювання при пе-
ревищеннi дози?

A. Трава термопсису
B. Листя плюща
C. Трава чебрецю
D. Коренi солодки
E. Корiнь алтеї

18. Дайте пораду дiвчинi-пiдлiтку, яка звер-
нулася до аптеки з проханням порекомен-

дувати засiб проти вугрового висипу. Вi-
зуально: шкiра обличчя жирна з дрiбними
гнiйничками та комедонами на чолi, носi
та пiдборiддi:

A. Застосовувати мiсцево кератолiтичнi
засоби
B. Застосовувати протирання 90% розчи-
ном етилового спирту
C. Застосовувати топiчнi глюкокортико-
стероїди
D. Застосовувати топiчнi антибiотики
E. Застосовувати ретиноїди системної дiї

19. Виникнення якого побiчного ефекту
можливе у пацiєнта при прийомi хлоропi-
рамiну, призначеного йому лiкарем для лi-
кування алергiчного дерматиту?

A. Сонливiсть
B. Безсоння
C. Зниження апетиту
D. Пiдвищення артерiального тиску
E. Сухий кашель

20. Надайте фармацевтичну опiку, скеро-
вану на лiкаря, застосування яких анти-
гiпертензивних лiкарських засобiв у пацi-
єнта, що лiкується з приводу цукрового дi-
абету, може маскувати тахiкардiю, спричи-
нену гiпоглiкемiєю?

A. Блокатори β-адренорецепторiв
B. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого
ферменту
C. Петлевi дiуретики
D. Антагонiсти кальцiю
E. Блокатори рецепторiв ангiотензину II

21. Надайте фармацевтичну опiку, скерова-
ну на лiкаря, щодо можливої побiчної реа-
кцiї лiзиноприлу:

A. Гiперкалiємiя
B. Гiпокалiємiя
C. Гiпоглiкемiя
D. Гiперглiкемiя
E. Гiперурикемiя

22. У хворого на п’ятий день прийому ан-
тибактерiального препарату вiдмiчаються
дiарея, здуття живота. Яку iз перерахова-
них груп препаратiв доцiльно призначити з
метою корекцiї цього стану?

A. Пробiотики
B. Прокiнетики
C. Спазмолiтики
D. Ентеросорбенти
E. Холiнолiтики

23. Який з перерахованих препаратiв до-
цiльно рекомендувати для епiзодичного
симптоматичного лiкування закрепу?
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A. Регулакс
B. Метоклопрамiд
C. Активоване вугiлля
D. Фосфалюгель
E. Домперидон

24. Який з перелiчених є препаратом вибо-
ру для симптоматичного лiкування закрепу
у дитини 3-х рокiв?

A. Лактулоза
B. Пiколакт
C. Препарат сени
D. Бiсакодил
E. Рицинова олiя

25. Проконсультуйте лiкаря-iнтерна, який
лiкарський препарат доцiльно призначи-
ти для замiсної терапiї хворому з недоста-
тнiстю зовнiшньосекреторної функцiї пiд-
шлункової залози:

A. Панкреатин
B. Ранiтидин
C. Дротаверин
D. Пiрензепiн
E. Магнiю сульфат

26. Проiнформуйте лiкаря-гастроенте-
ролога, з якою метою включено симети-
кон до складу комбiнованих антацидних
засобiв:

A. Зменшення явищ метеоризму
B. Зменшення кислотностi шлункового
вмiсту
C. Пiдвищення кислотностi шлункового
вмiсту
D. Пролонгування ефекту антацидного
компоненту
E. Полiпшення смакових якостей препарату

27. Вкажiть рекомендований перiод при-
йому препаратiв залiза пiсля нормалiзацiї
вмiсту гемоглобiну та еритроцитiв у кровi

пацiєнта iз залiзодефiцитною анемiєю (для
заповнення ендогенного ”депо”):

A. 2-3 мiсяцi
B. 1-2 днi
C. 1-2 тижнi
D. 1 рiк
E. Усе подальше життя

28. Проiнформуйте пацiєнта щодо опти-
мальної тривалостi терапiї снодiйними та
седативними засобами безрецептурного
вiдпуску:

A. 10-14 днiв
B. Одноразовий прийом
C. 3-4 днi
D. 2 мiсяцi
E. 6 мiсяцiв

29. Дитинi 6-ти рокiв була призначена ком-
плексна терапiя залiзодефiцитної анемiї.
Через деякий час батьки помiтили почор-
нiння зубiв у дитини. Вкажiть лiкарський
засiб, який мiг спричинити це явище:

A. Залiза сульфат
B. Аскорбiнова кислота
C. Фолiєва кислота
D. Кальцiю пантотенат
E. Пiридоксину гiдрохлорид

30. Проконсультуйте лiкаря-iнтерна, який
лiкарський засiб показаний для уролiти-
чної терапiї хворому з сечокам’яною хво-
робою за наявностi лабораторного пiд-
твердження сечокислих конкрементiв:

A. Блемарен
B. Верапамiл
C. Дiгоксин
D. Гiдрохлортiазид
E. Пантопразол
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1. Етанол якої концентрацiї використо-
вують для приготування 1% розчину салi-
цилової кислоти:

A. 70%
B. 60%
C. 96%
D. 90%
E. 95%

2. Фармацевту необхiдно приготувати
мазь-сплав. Який порядок технологiчного
процесу повинен обрати фармацевт?

A. Сплавляти компоненти у порядку змен-
шення температури плавлення
B. Змiшувати компоненти за принципом
”вiд меншого до бiльшого”
C. Розтирати компоненти без нагрiвання
D. Розтирати твердi компоненти за допомо-
гою рiдких при нагрiваннi
E. Розтирати компоненти у прописаному
порядку у теплiй ступцi

3. Визначте, до якого типу вiдносяться та-
блетки, якi швидко реагують в присутностi
води з видiленням вуглецю дiоксиду:

A. Таблетки ”шипучi”
B. Таблетки розчиннi
C. Таблетки для перорального застосування
D. Таблетки з модифiкованим вивiльненням
E. Таблетки покритi оболонкою

4. З якоюметою проводять продування туб
перед наповненням їх маззю?

A. Видалення залишкiв пилу
B. Для герметизацiї
C. Для стерилiзацiї
D. Для точностi дозування
E. Для покращення структури мазi

5. Пацiєнту призначено препарат у формi
спансул. Виберiть визначення, яке вiдповi-
дає цiй лiкарськiй формi:

A. Твердi желатиновi капсули з мiкродраже
з жировою оболонкою
B. Окремi частинки речовини з тонкою
оболонкою, розмiром 1-5000 мкм
C. Тверда желатинова капсула, яка має
двосекцiйну будову
D. Тверда желатинова капсула з мiкрока-
псулами
E. М’якi желатиновi капсули з видовженою
шийкою

6. При дозуваннi невеликих кiлькостей рi-
дини використовують краплемiр. Вкажiть
кiлькiсть крапель в 1 мл води очищеної по
стандартному краплемiру:

A. 20
B. 50
C. 30
D. 40
E. 10

7. Вкажiть спосiб введення сухих водороз-
чинних речовин в мiкстурi:

A. Розчиняють в пiдставцi у водi очищенiй,
процiджують у флакон для вiдпустки
B. Розтирають в ступi з маслом вазелiновим
C. Розтирають в олiї соняшниковiй
D. Розтирають у спиртi, фiльтрують
E. Розтирають у ефiрi

8.Фармацевт приготував розчин етакриди-
на лактат. Вкажiть особливiсть розчинення
речовини:

A. Розчинення в гарячiй водi
B. Розчинення розчинi глюкози
C. Розчинення в холоднiй водi
D. Розчинення в ступцi з водою
E. Розчинення в розчинi калiю йодиду

9. У лiкувальнiй практицi використовую-
ться розчини захищених колоїдiв. Вкажiть
речовину, яка вiдноситься до вказаної гру-
пи:

A.Протаргол
B. Вiсмуту нiтрат основний
C. Калiю йодид
D. Камфора
E.Натрiю хлорид

10. Фармацевт приготував водний розчин
протаргола. Вкажiть, яку технологiю ви-
брав фармацевт:

A. Насипав на поверхню води i залишив до
повного розчинення
B. Розчинив у флаконi для вiдпуску в водi
очищенiй
C. Розчинив при розтираннi
D. Розчинив у теплiй водi
E. Розчинив у холоднiй водi

11. Вкажiть, який розчинник використову-
ється для отримання настоянок:

A. Етанол
B. Ефiр
C. Ацетон
D. Глiцерин
E. Хлороформ

12. Вилучення з лiкарської рослинної сиро-
вини, отриманi з використанням рослинних
або мiнеральних масел, це:

A.Маслянi екстракти
B. Екстракти концентрати стандартизованi
C. Рiдкi екстракти
D. Густi екстракти
E.Настойки

13. При виробництвi таблеток застосову-
ють допомiжнi речовини. Як називається
речовина для надання необхiдної маси?
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A. Наповнювачi
B. Плiвкоутворювачi
C. Коригенти смаку
D. Розпушувачi
E. Зв’язувальнi

14. Вкажiть вид таблеток, якi стiйкi до
шлункового соку, але вивiльняють дiючi
речовини в лужному середовищi кишечни-
ка:

A. Кишковорозчиннi
B. Сублiнгвальнi
C. Жувальнi
D. Шипучi
E. Оромукознi

15. Фармацевт перед приготуванням лiкар-
ської форми в асептичних умовах обробив
поверхню столу та ваги дезинфiкуючими
розчинами. Який метод стерилiзацiї вiн ви-
користав?

A. Хiмiчний
B. Фiзичний
C. Механiчний
D. Променевий
E. Бiологiчний

16. Фармацевт готує мазь, до складу якої
входить бензилпенiцилiн натрiю. Як вiн по-
винен ввести лiкарський засiб в основу?

A. По типу суспензiї
B. Попередньо розчинити у водi
C. Попередньо розчинити у спирто-водно-
глiцериновiй сумiшi
D. По типу емульсiї
E. Попередньо розчинити в глiцеринi

17. В аптецi виготовляють розчин для
обробки шкiрних покривiв новонародже-
них. Вкажiть розчинник, який доцiльно за-
стосувати:

A. Олiя персикова
B. Олiя рицинова
C. Олiя вазелiнова
D. Олiя ефiрна
E. Глiцерин

18. Фармацевт приготував супозиторiї ко-
нусовидної форми з загостреним кiнцем.
Як називають такi форми супозиторiїв?

A. Торпеди
B. Овулi
C. Глобулi
D. Кульки
E. Песарiї

19. Зазначте, в якому спiввiдношеннi виго-
товляють сухi екстракти - концентрати:

A. 1:1
B. 1:10
C. 1:3
D. 1:5
E. 1:20

20. Вкажiть речовину з наведеного перелi-
ку, яка є термолабiльною:

A. Коларгол
B.Натрiю гiдроксид
C. Натрiю хлорид
D. Кальцiю хлорид
E. Кальцiю глюконат

21. До складу желатинової основи при ви-
робництвi капсул вводять рiзнi групи допо-
мiжних речовин. Якi з нижче перерахова-
них речовин вiдносяться до пластифiкато-
рiв?

A. Глiцерин
B. Кислота салiцилова
C. Титану дiоксид
D. Ефiрнi олiї
E.Нiпагiн

22. Вкажiть лiкарську форму для паренте-
рального застосування, яку виготовляють
тiльки в промислових умовах:

A. Засоби для iмплантацiї
B. Iнфузiйний розчин
C. Очнi краплi
D.Мазi
E.Очнi мазi

23. У таблетковому цеху виготовляють та-
блетки. Вкажiть, для яких таблеток НЕ
ВИЗНАЧАЮТЬ розпадання:

A.Жувальних
B. Розчинних
C. Кишково-розчинних
D. Без оболонки
E. З плiвковою оболонкою

24. Вкажiть, якi з наведених бiогенних сти-
муляторiв мають рослинне походження:

A. Екстракт алое рiдкий, бiосед
B. Скловидне тiло, солкосерил
C. Гумiзоль, пелоiдин
D.Плазмол, актовегiн
E.ФiБС для iн’єкцiй, торфот
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1. До сульфанiламiдних препаратiв вiд-
носиться:

A. Фталазол
B. Кислота налiдиксова
C. Норфлоксацин
D. Хлорамфенiкол
E. Нiтрофурантоїн

2. Лiкарський засiб папаверину гiдрохло-
рид належить до групи алкалоїдiв, похi-
дних:

A. Iзохiнолiну
B. Пiролiзидину
C. Хiнолiну
D. Iмiдазолу
E. Хiнолiзидину

3. До лiкарських засобiв з групи алкалоїдiв,
похiдних пiролiзидину, належить:

A. Платифiлiну гiдротартрат
B. Пiлокарпiну гiдрохлорид
C. Атропiну сульфат
D. Стрихнiну нiтрат
E. Папаверину гiдрохлорид

4. Реакцiєю iдентифiкацiї метилсалiцилату
є взаємодiя з розчином залiза (III) хлориду.
Який аналiтичний ефект даної реакцiї?

A. Поява фiолетового забарвлення
B. Поява блiдо-жовтого забарвлення
C. Поява зеленого забарвлення
D. Випадiння бiлого осаду
E. Випадiння жовтого осаду

5. Iдентифiкувати бензоат-iон у кофеїн-
бензоатi натрiю можна за реакцiєю з роз-
чином феруму (III) хлориду. Який резуль-
тат реакцiї слiд вважати позитивним?

A. Утворення рожево-жовтого осаду
B. Поява червоного забарвлення
C. Поява синього забарвлення
D. Утворення бiлого осаду
E. Видiлення бурих парiв

6. Виберiть реактив, який дозволяє вiдрi-
знити похiднi барбiтурової кислоти один
вiд одного:

A. Купруму (II) сульфат
B. Арґентуму нiтрат
C. Розчин йоду
D. Розчин калiю перманґанату
E. Кобальту нiтрат в присутностi кальцiю
хлориду

7. Пiд час метаболiзму ацетилсалiцилової
кислоти в органiзмi утворюєтьсяфармако-
логiчно активний метаболiт:

A. Салiцилова кислота
B. Метилсалiцилат
C. Салiциламiд
D. 2,3-дигiдроксибензойна кислота
E. 3,4-дигiдроксибензойна кислота

8. Фахiвець контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї виконує експрес-аналiз салiциламi-
ду. За допомогою якого реактиву вiн пiд-
твердив наявнiсть амiдної групи при нагрi-
ваннi?

A. Розчин натрiю гiдроксиду
B. Розчин феруму (III) хлориду
C. Розчин сульфатної кислоти
D. Розчин амонiаку
E. Розчин формальдегiду

9. За допомогою якого реактиву провiзор-
аналiтик може виявити наявнiсть альдегi-
дної групи у формальдегiдi?

A. Мiдно-тартратним розчином
B. Розчином гiдроксиламiну
C. Розчином калiю йодиду
D. Розчином 2,4-динiтрохлорбензолу
E. Розчином натрiю гiдрокарбонату

10. Вкажiть забарвлення комплексної солi,
яка утворюється при додаваннi до розчину
фенобарбiталу розчину кобальту (II) нiт-
рату:

A. Синьо-фiолетове
B. Рожево-бузкове
C. Жовте
D. Оранжево-червоне
E. Жовто-зелене

11. Механiзм дiї сульфанiламiдiв пов’яза-
ний з порушенням синтезу в мiкробнiй клi-
тинi:

A. Дигiдрофолiєвої кислоти
B. Фталевої кислоти
C. П-амiносалiцилової кислоти
D. О-амiнобензойної кислоти
E. П-амiнобензойної кислоти

12. Сульфанiламiднi препарати можна
iдентифiкувати реакцiєю утворення за-
барвлених основШиффа при взаємодiї з:

A. Ароматичними альдегiдами
B. Спиртами
C. Алiфатичними амiнами
D. Органiчними кислотами
E. Солями важких металiв

13. В основi молекули метронiдазолу ле-
жить гетероциклiчна структура:

A. Iмiдазолу
B. Iзохiнолiну
C. Пiридину
D. Пурину
E. Хiнолiну

14. Кислоту борну можна iдентифiкувати
при пiдпалюваннi її метанольного розчину
в присутностi кислоти сульфатної концен-
трованої. При цьому спостерiгається по-
лум’я з зеленою облямiвкою, що обумов-
лено утворенням:



Медична хiмiя 11

A. Борнометилового естеру
B. Iндофенолу
C. Тiохрому
D. Ацетанiлiду
E. Азобарвника

15. З метою iдентифiкацiї субстанцiї нiко-
тинамiду провели реакцiю взаємодiї з 2,4-
дiнiтрохлорбензолом; утворення жовтого
забарвлення свiдчить про наявнiсть в мо-
лекулi нiкотинамiду:

A. Пiридинового циклу
B. Ароматичної амiногрупи
C. Альдегiдної групи
D. Амiдної групи
E. Метильної групи

16. Якою реакцiєю можна пiдтвердити на-
явнiсть залишку глiцерину в субстанцiї нi-
троглiцерину?

A. Реакцiєю утворення акролеїну
B. Реакцiєю з залiза (III) хлоридом
C. Реакцiєю утворення iндофенолу
D. Реакцiєю ”срiбного дзеркала”
E. Реакцiєю утворення тiохрому

17. Провiзор-аналiтик дослiджує лiкарську
речовину з групи вiтамiнiв. Яку речовину
називають вiтамiном C?

A. Кислоту аскорбiнову
B. Кислоту барбiтурову
C. Кислоту нiкотинову
D. Кислоту фолiєву
E. Кислоту салiцилову

18. Вкажiть реагент, за допомогою якого
можна пiдтвердити приналежнiсть аланiну
до α-амiнокислот:

A. Розчин нiнгiдрину
B. Розчин кислоти сульфатної
C. Розчин кислоти сульфосалiцилової
D. Насичений розчин натрiю гiдрокарбона-
ту
E. Розчин барiю гiдроксиду

19. Вкажiть реакцiю iдентифiкацiї для
сульфанiламiдних препаратiв, яка викори-
стовується для них в експрес-аналiзi:

A. Лiгнiнова проба
B. Реакцiя азосполучення
C. Утворення сплавiв при нагрiваннi сухої
субстанцiї з видiленням рiзних газоподiбних
продуктiв
D. Взаємодiя з солями важких металiв
E. Реакцiя галогенування, нiтрування, суль-
фування по ароматичному ядру

20. За ДФУ для iдентифiкацiї етанолу, крiм
дослiдження IЧ-спектру та вiдносної густи-
ни використовують i хiмiчну реакцiю, а са-
ме:

A. Йодоформну пробу
B. Лiбермана
C. Легаля
D. Неслера
E. Кiлiанi

21. Якiй лiкарськiй речовинi вiд-
повiдає хiмiчна назва натрiй п-
амiнобензолсуфонiлацетамiд?

A. Натрiй сульфацетамiд
B. Сульфанiламiд
C. Сульгiн
D. Уросульфан
E. Норсульфазол

22. Хiмiко-фармацевтичне пiдприємство
виробляє лiкарський препарат вiкасол
(Menadione). До якого класу хiмiчних спо-
лук вiдноситься названий препарат?

A. Вiтамiни ароматичного ряду
B. Вiтамiни алiфатичного ряду
C. Вiтамiни алiциклiчного ряду
D. Вiтамiни гетероциклiчного ряду
E. Вiтамiни похiднi пiримiдину

23. Для проведення iдентифiкацiї лiкар-
ських засобiв, в склад яких входить калiй-
йон, провiзор-аналiтик до випробовувано-
го розчину додає кислоту оцтову розведе-
ну, розчин натрiю кобальтинiтриту i спо-
стерiгає:

A. Жовтий кристалiчний осад
B. Чорний кристалiчний осад
C. Синiй кристалiчний осад
D. Рожевий кристалiчний осад
E. Бiлий кристалiчний осад

24. В лабораторiї контролю якостi фарма-
цевтичного пiдприємства проводиться ана-
лiз води очищеної. Який прилад викори-
стовується для визначення рН?

A. Потенцiометр
B. Рефрактометр
C. Поляриметр
D. УФ-спектрометр
E. Полярограф

25. При нагрiваннi субстанцiї хлорамфенi-
колу з розчином натрiй гiдроксиду спосте-
рiгається:

A. Жовте забарвлення
B. Чорне забарвлення
C. Зелене забарвлення
D. Синє забарвлення
E. Рожеве забарвлення

26. Провiзор-аналiтик аптеки проводить
якiсну реакцiю на iон залiза (II). Який ре-
актив вiн використовує?

A. Калiю ферицiанiд
B. Арґентуму нiтрат
C. Натрiю сульфiд
D. Кислоту хлористоводневу
E. Амонiю хлорид
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1. Пiдтвердження терапевтичної ефе-
ктивностi лiкарського засобу та виявлен-
ня його побiчних ефектiв пiсля виходу на
фармацевтичний ринок i впровадження в
широку медичну практику є метою:

A. Фармакоепiдемiологiчних дослiджень
B. Фармакоекономiчних дослiджень
C. Доклiнiчних дослiджень
D.Маркетингових дослiджень
E. Соцiально-економiчних дослiджень

2. Для визначення захворювань, якi при-
зводять до найбiльших економiчних витрат
для держави використовують метод фар-
макоекономiчного аналiзу:

A. ”Загальна вартiсть захворювання”
B. ”Витрати-вигода”
C. ”Витрати-утилiтарнiсть”
D. ”Мiнiмiзацiя витрат”
E. ”Витрати-ефективнiсть”

3. В результатi проведеного дослiджен-
ня встановлено, що препарати лiзинопри-
лу ”Лiприл” i ”Ацербон” бiоеквiвалентнi.
Для вирiшення питання, який iз двох за-
значених препаратiв слiд рекомендувати
до широкого використання в лiкувально-
профiлактичних закладах для зниження
витрат на медикаментозну терапiю, слiд
провести фармакоекономiчний аналiз за
методом:

A. ”Мiнiмiзацiя витрат”
B. ”Витрати-ефективнiсть”
C. ”Загальна вартiсть захворювання”
D. ”Витрати-утилiтарнiсть”
E. ”Витрати-вигода”

4. За допомогою нижченаведеної iнфор-
мацiї, визначте, який з фармакоекономi-
чних методiв необхiдно використати для
порiвняння стандартного та нового ме-
тодiв лiкування хронiчного пiєлонефриту.
Зниження рецидивiв захворювання при за-
стосуваннi стандартного методу лiкування
хронiчного пiєлонефриту спостерiгається
з 25% до 20%, а при застосуваннi нового
методу лiкування - з 25% до 15%:

A. ”Витрати-ефективнiсть”
B. ”Загальна вартiсть захворювання”
C. ”Витрати-вигода”
D. ”АВС-аналiз”
E. ”Мiнiмiзацiя витрат”

5. Переконливiсть доказiв ефективностi,
що наводяться в клiнiчних дослiдженнях
при прийняттi рiшень, якi мають рiвень до-
казовостi ”А”, можна отримати за допомо-
гою:

A. Високоякiсного систематичного огляду,
метааналiзу
B. Дослiдження на обмеженому числi хво-
рих або на окремих хворих без контрольної
групи
C. Ретроспективних порiвняльних дослi-
джень
D. Якiсних ретроспективних дослiджень
на великих вибiрках хворих з ретельно
пiдiбраними групами порiвняння
E. Великих проспективних порiвняльних,
але не рандомiзованих дослiджень

6. Кiлькiсть придбаних в результатi засто-
сування медичного втручання рокiв якiсно-
го життя - це:

A.QALY
B. CER
C. CUR
D. ICUR
E. CMA

7. У разi отримання термiнового повiдом-
лення про виявлення нової побiчної дiї лi-
карського засобу, яка може призвести до
серйозних наслiдкiв, Мiнiстерство охорони
здоров’я України надає пропозицiю:

A.Про повну або тимчасову заборону дано-
го ЛЗ та проведення додаткових дослiджень
B. Вiдправити лiкарський засiб на додатковi
дослiдження
C. Накласти на виробника штраф
D.Накласти штраф на лiкаря
E. Про перевiрку iнших лiкарських засобiв
даного виробника

8. Вкажiть складовi концепцiї якостi жит-
тя:

A.Багатовимiрнiсть, змiннiсть у часi, участь
хворого в оцiнцi свого стану
B. Облiк витрат, оцiнка клiнiчних наслiдкiв,
оцiнка соцiально-економiчних наслiдкiв
C. Прямi клiнiчнi ефекти, опосередкованi
клiнiчнi ефекти, змiна показникiв здоров’я
D. Одноманiтнiсть, значущiсть, актуаль-
нiсть
E. Унiверсальнiсть, валiднiсть, оцiнюваль-
ний пiдхiд

9. Серед наведених показникiв виберiть
прямi медичнi витрати:

A. Вартiсть лiкарських засобiв на курс
лiкування
B. Вартiсть доставки хворого до медичного
закладу особистими або суспiльним (несанi-
тарним) транспортом
C. Оплата листка непрацездатностi
D. Витрати на дiєтичне харчування
E. Вартiсть робочого часу особи, яка догля-
дає за хворим

10. Джерелами отримання iнформацiї для
обчислення витрат в фармакоекономiцi
можуть бути:
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A. Iсторiї хвороби; реєстрацiйна карта
хворого; тарифи на медичнi послуги; тари-
фи страхових компанiй; прайс-листи про
вартiсть лiкарських засобiв
B. Достовiрнi данi експериментальних
дослiджень, опублiкованi в лiтературi;
результати власних дослiджень; висновки i
припущення експертiв
C. Високоякiсний систематичний огляд,
метааналiз; великi рандомiзованi дослi-
дження з низькою ймовiрнiстю помилок i
однозначними результатами
D. Ретроспективнi порiвняльнi дослiдження;
дослiдження на обмеженiй кiлькостi хворих
або на окремих хворих без контрольної
групи
E. Невеликi рандомiзованi дослiдження з
неоднозначними результатами i середньою
або високою ймовiрнiстю помилок

11. Яка фармакоекономiчна категорiя ха-
рактеризує ефективнiсть витрачання ко-
штiв при проведеннi фармакотерапiї?

A. Економiчна ефективнiсть
B. Дiєвiсть
C. Клiнiчна (терапевтична) ефективнiсть
D. Витрати
E. Кориснiсть

12. Вид фармакоепiдемiологiчного дослi-
дження, яке передбачає вивчення групи по-
вiдомлень про подiбнi клiнiчнi випадки, що
спостерiгалися при прийомi певного пре-
парату у рiзних пацiєнтiв, називається:

A. Дослiдження серiї випадкiв
B. Когортне дослiдження
C. Дослiдження ”випадок-контроль”
D. Вивчення довготривалих тенденцiй
E. Опис випадку

13. В процесi лiкування пацiєнт мав насту-
пнi витрати: вартiсть фармакотерапiї - 100
грн., дiагностики - 30 грн., дiєтичне хар-
чування - 150 грн., витрати на дорогу до
лiкарнi несанiтарним транспортом - 50 грн.
Вкажiть вартiсть прямих медичних витрат:

A. 130 грн.
B. 330 грн.
C. 200 грн.
D. 180 грн.
E. 100 грн.

14. Метод математичного моделювання
клiнiчних ситуацiй, коли зiставляються на-
слiдки для хворого i економiчнi витрати,
якi можуть виникнути внаслiдок вибору
однiєї з альтернативних медичних техно-
логiй - це:

A. Аналiз рiшень
B.Модель Маркова
C. Аналiз чутливостi
D.Модель Остiна Бредфорда Гiлла
E.Метааналiз

15. Середня вартiсть медичної послуги у

грошовому виразi - це:

A. Тариф
B. Дисконт
C. Трiада Донабедiана
D. Вартiсть курсу лiкування
E.Непрямi витрати

16. Для розрахунку якого показника вико-
ристовується формула:
ICER = (D�1+IC1)−(D�2+IC2)

Ef1−Ef2
?

A. Iнкрементальний коефiцiєнт ефективно-
стi витрат
B. Коефiцiєнт ”витрати-ефективнiсть”
C. Коефiцiєнт ”витрати-вигода”
D. Iнкрементальний коефiцiєнт ”витрати-
користь”
E.Показник QALY

17. Обмежувальний список лiкарських за-
собiв, якi дозволенi до застосування в да-
ному лiкувальному закладi або на певнiй
адмiнiстративнiй територiї - це:

A.Формуляр
B. Стандарт лiкування
C. Реєстр лiкарських засобiв
D. Компендiум
E. Перелiк життєво необхiдних лiкарських
засобiв

18. Дiяльнiсть зi створення стандартiв,
встановлення норм, правил, характеристик
товарiв, робiт i послуг з метою забезпечен-
ня їх якостi називається:

A. Стандартизацiя
B.Формулярна система
C. Реiмбурсацiя
D.Фармакоепiдемiологiя
E.Фармакоiнформатика

19. Вкажiть, якi з перелiчених витрат у
фармакоекономiцi належать до непрямих:

A. Втрати держави, що викликанi вiдсутнi-
стю на робочому мiсцi пацiєнта
B. Вартiсть фармакотерапiї
C. Витрати на взуття, одяг для перебування
в умовах лiкарнi
D. Витрати на усунення побiчної дiї лiкар-
ського препарату
E. Вартiсть лiжко-дня в стацiонарi

20. Вирахуйте повну вартiсть захворюван-
ня ревматоїдний артрит хворому протягом
року, якщо вартiсть дiагностичних проце-
дур складає 130 грн., лiкарських засобiв -
250 грн., послуг медичного персоналу - 70
грн., стацiонарного лiкування - 700 грн., ре-
абiлiтацiйного перiоду - 800 грн.:

A. 1950 грн.
B. 380 грн.
C. 1500 грн.
D. 1880 грн.
E. 1150 грн.
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21.Використання вщоденнiй медичнiй пра-
ктицi (в дiагностицi, лiкуваннi та профi-
лактицi) методiв i лiкарських препаратiв,
ефективнiсть яких доведена в фармакое-
пiдемiологiчних дослiдженнях iз застосу-
ванням математичних оцiнок ймовiрностi
успiху i ризику - це:

A. Доказова медицина
B.Математична статистика
C. Фармакоепiдемiологiя
D. Належна медична практика
E. Клiнiчна медицина

22. Iнформацiю про науковi публiкацiї у
виглядi списку (автор, назва статтi, назва
журналу) мiстить:

A. Бiблiографiчна база даних
B. Систематичний огляд
C.Метааналiз
D. Повнотекстова база даних
E.Мiжнародна база даних

23. Стандартизований коефiцiєнт (пока-
зник) якостi життя (k) може бути величи-
ною:

A. Вiд 0 до 1
B. Вiд 1 до 2
C. Вiд 1 до 10
D. Вiд 0 до 100
E. Вiд 1 до 100

24. Витрати на усунення побiчної дiї лiкар-
ського засобу належать до:

A. Прямих медичних витрат
B. Прямих немедичних витрат
C. Непрямих витрат
D. Необчислюваних витрат
E.Маргiнальних витрат

25. Нормативний документ, в якому сфор-
мульованi вимоги до якостi того чи iншого
виду товарiв, робiт або послуг, що задо-
вольняють потреби населення - це:

A. Стандарт
B. Формуляр
C. Державний реєстр лiкарських засобiв
D. База даних
E.Медична iнформацiя

26. Друковане джерело iнформацiї, що мi-
стить огляд вiдомостей з певної проблеми,
вiдображає особисту думку автора, основа-
ну на проведеному аналiзi численних вто-
ринних джерел лiтератури, по класифiкацiї
за послiдовнiстю створення публiкацiї i ви-
ходу у свiт, називають:

A. Третинне джерело iнформацiї
B. Вторинне джерело iнформацiї
C. Первинне джерело iнформацiї
D. Електронна база даних джерел лiтерату-
ри
E. Несистематичний огляд джерел лiтера-
тури

27. Стандартизований показник якостi
життя, рiвний 1 балу вiдповiдає певному
стану здоров’я пацiєнта, а саме:

A. Стану повного фiзичного i психiчного
благополуччя
B. Полiпшенню фiзичного i психiчного
стану в результатi лiкування
C. Вкрай поганому фiзичному i психiчному
стану
D. Погiршенню фiзичного i психiчного
стану в результатi лiкування
E. Стану смертi

28. Властивiсть опитникiв з оцiнки якостi
життя вiдображати клiнiчно значущi змiни
стану здоров’я кожного респондента, нази-
вається:

A. Чутливiсть
B. Вiдтворюванiсть
C. Унiверсальнiсть
D.Надiйнiсть
E. Валiднiсть

29. Метою впровадження формулярної си-
стеми є:

A. Пiдвищення ефективностi i безпеки
фармакотерапiї при рацiональному викори-
станнi фiнансiв охорони здоров’я
B. Пiдвищення рентабельностi фармацев-
тичних пiдприємств
C. Зниження витрат на лiкування певних
захворювань
D. Зниження витрат на придбання лiкар-
ських препаратiв
E. Доступнiсть закупiвель лiкарських засо-
бiв в iноземних дистриб’юторiв

30. Фармацевтична компанiя проводить
монiторинг ефективностi i безпеки нового
противiрусного препарату. Якi данi необ-
хiднi для фармакоепiдемiологiчної оцiнки
даного засобу?

A. Данi постмаркетингового дослiдження
B. Результати I фази клiнiчних випробувань
C. Результати II фази клiнiчних випробу-
вань
D. Данi доклiнiчних дослiджень
E. Результати III фази клiнiчних випробу-
вань
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1. Для визначення тотожностi плодiв
глоду до витягу додали концентровану хло-
ристоводневу кислоту i магнiєву стружку.
Спостерiгали рожево-червоне забарвлен-
ня. Вкажiть, про наявнiсть яких БАР свiд-
чить дана реакцiя:

A. Флавоноїди
B. Дубильнi речовини
C. Антраценпохiднi
D. Алкалоїди
E. Серцевi глiкозиди

2. Препарати валерiани лiкарської викори-
стовують у медицинi як седативнi засоби.
Основною ознакою, що дозволяє вiдрiзни-
ти сировину валерiани вiд домiшок, є:

A. Специфiчний запах
B. Вiдсутнiсть специфiчного запаху
C. Специфiчне забарвлення сировини
D. Специфiчний смак
E. Залишки стебел

3. Сировина сої є джерелом субстанцiй, що
входять до складу препаратiв з гепатопро-
текторною дiєю. Якi бiологiчнi речовини
сої обумовлюють таку дiю?

A. Фосфолiпiди
B. Мiкроелементи
C. Бiлки
D. Ефiрнi олiї
E. Полiсахариди

4. Сировина артишоку є джерелом препа-
ратiв з антисклеротичною, жовчогiнною,
гепатопротекторною активнiстю. Що є лi-
карською сировиною?

A. Листя i кошики
B. Коренi
C. Трава
D. Насiння
E. Плоди

5.Квiтки ромашки використовуються в ме-
дицинi як протизапальний засiб. Яка лiкар-
ська рослина є джерелом сировини?

A. Chamomilla recutita
B. Leucanthemum vulgare
C. Anthemis cotula
D. Anthemis arvensis
E. Tripleurospermum inodorum

6. На аналiз одержана лiкарська рослинна
сировина: квiти в кошиках дiаметром до 4
см. Крайовi квiти безстатевi, синi, лiйко-
подiбнi; внутрiшнi - двостатевi, фiолетовi,
трубчастi. Сировина якої рослини має данi
ознаки?

A. Волошка синя
B. Фiалка триколiрна
C. Пiвонiя незвичайна
D. Крушина ламка
E. Кропива дводомна

7. При проведеннi мiкроскопiчного аналiзу
коренiв алтеї необхiдно визначити наяв-
нiсть у клiтинах рослини крохмальних зе-
рен. За допомогою якого реактиву можна
це зробити?

A. Розчином йоду
B. Гiдроксидом амонiю
C. Концентрованою сульфатною кислотою
D. Спиртовим розчином α-нафтолу
E. Розчином тимолу

8. Настiй з листкiв сени гостролистої, а та-
кож препарати на її основi володiють по-
слаблюючим ефектом. Вкажiть, яку групу
бiологiчно активних речовин мiстить дана
лiкарська рослинна сирована:

A. Антраценпохiднi
B. Дубильнi речовини
C. Серцевi глiкозиди
D. Кумарини
E. Хромони

9. Препарат ”Пертусин” застосовують як
вiдхаркувальний засiб. Рослинним джере-
лом отримання цього препарату є:

A. Трава чебрецю
B. Трава материнки
C. Плоди фенхелю
D. Коренi кульбаби
E. Трава звiробою

10. Препарат ”Дигоксин” застосовується
для лiкування хронiчної серцевої недоста-
тностi. Рослинним джерелом цього препа-
рату є:

A. Листя наперстянки шерстистої
B. Листя наперстянки пурпурової
C. Трава горицвiту весняного
D. Трава конвалiї звичайної
E. Трава череди

11. Препарат ”Цистенал” характеризує-
ться спазмолiтичною, протизапальною та
дiуретичною дiєю. Вкажiть лiкарську ро-
слину, екстракт з сировини якої входить до
складу даного засобу:

A. Марена красильна
B. Хвощ польовий
C. Цмин пiсковий
D. Горобина звичайна
E. Цикорiй дикий

12. Супозиторiї ”Анузол” та ”Бетiол” ма-
ють болетамувальну дiю i використовую-
ться для лiкування геморою. Екстракт якої
лiкарської рослини входить до складу цих
препаратiв?

A. Беладонна звичайна
B. Барбарис звичайний
C. Блекота чорна
D. Бузина чорна
E. Чорниця звичайна
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13. Завдяки наявностi iридоїдiв у коренях
тирличу жовтого основною фармакологi-
чною активнiстю цiєї сировини є:

A. Покращення травлення
B. Спазмолiтичний ефект
C. Проносна дiя
D. Антацидна дiя
E. Кардiотонiчна дiя

14. Препарати гепатопротекторної дiї ”Си-
лiбор”, ”Легалон”, ”Карсил”, ”Гепабене”
отримують з сировини:

A. Насiння розторопшi плямистої
B. Трава звiробою
C. Насiння льону
D. Плоди горобини
E. Кора крушини

15. Препарати плодiв перцю стручково-
го однорiчного використовують як подра-
знюючий, зiгрiваючий засiб для лiкування
невралгiї, радикулiту. Цей ефект обумов-
лений наявнiстю в сировинi:

A. Алкалоїдiв
B. Хромонiв
C. Iридоїдiв
D. Стероїдних сполук
E. Кумаринiв

16. Рiдкий екстракт родiоли виявляє тонi-
зуючу та адаптогенну дiю за рахунок наяв-
ностi в лiкарськiй рослиннiй сировинi:

A. Салiдрозиду
B. Арбутину
C. Схiзандрину
D. Сирiнгорезинолу
E. Кверцетину

17. Яка iз запропонованої лiкарської ро-
слинної сировини виявляє P -вiтамiнну
активнiсть?

A. Плоди та пуп’янки софори японської
B. Квiтки волошки
C. Квiтки пижма
D. Квiтки цмину пiскового
E. Трава гiрчака перцевого

18. Вiдвар з листя мучницi використовують
як сечогiнний та антисептичний засiб. При
вiдсутностi листя мучницi в аптецi провiзор
може запропонувати як замiнник:

A. Листя брусницi
B. Траву фiалки
C. Плоди малини
D. Листя артишоку
E. Листя чорницi

19. Протизапальна дiя листя мучницi зу-
мовлена вмiстом у рослиннiй сировинi
комплексом бiологiчно активних речовин,
основними з яких є:

A. Дубильнi речовини i фенологлiкозиди
B. Алкалоїди i флавоноїди
C. Ефiрнi олiї i сапонiни
D. Вiтамiни i жирнi олiї
E. Полiсахариди i ксантони

20. Запропонуйте хворому лiкарський пре-
парат протимiкробної дiї, виготовлений на
основi бiологiчно активних речовин сиро-
вини маклеї серцевидної:

A. Сангвiритрин
B. Мукалтин
C. Сальвiн
D. Ротокан
E. Арфазетин

21.В аптецi вiдсутнi глоду плоди. Пiдберiть
хворому аналогiчну лiкарську рослинну си-
ровину, що виявляє гiпотензивну та седа-
тивну дiю:

A. Собачої кропиви трава
B. Софори японської плоди
C. Гiрчака перцевого трава
D. Череди трава
E. Споришу трава

22. Фармакотерапевтичне використання
листкiв мучницi як уроантисептичного за-
собу ґрунтується на гiдролiзi основної дi-
ючої речовини з утворенням гiдрохiнону,
який i виявляє зазначену фармакологiчну
активнiсть. Вкажiть цю речовину:

A. Арбутин
B. Салiцин
C. Цинарин
D. Салiдрозид
E. Ехiнакозид

23. Особливiстю фармакотерапевтичного
використання водних витягiв листя сени
як проносних засобiв необхiдно проводити
фiльтрування лише пiсля їх повного охо-
лодження з метою уникнення потрапляння
у цi лiкарськi форми речовин, що можуть
викликати бiль у шлунку. Вкажiть їх:

A. Смолистi речовини
B. Гiркi речовини
C. Дубильнi речовини
D. Фенольнi речовини
E. Слизистi речовини

24. Вiдомо, що при аналiзi певних видiв
ЛРС згiдно вимог ДФУ проводять визна-
чення комплексу органiчних i неорганi-
чних речовин, якi екстрагуються iз ЛРС
вiдповiдним розчинником. Вкажiть, як на-
зиваються цi речовини:

A. Екстрактивнi
B. Супутнi
C. Дiючi
D. Баластнi
E. Основнi
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1. В аптечних закладах ведуть облiк вiд-
працьованого часу. В якому документi це
вiдображається?

A. Табель облiку робочого часу
B. Листок облiку
C. Особистий листок облiку кадрiв
D. Графiк
E. Платiжна вiдомiсть

2. За характером сплати до бюджету пода-
тки та збори подiляють на прямi та непря-
мi. До прямих податкiв (зборiв) належить:

A. Податок на прибуток пiдприємства
B. Податок на додану вартiсть
C. Митний збiр
D. Акцизний збiр
E. -

3. В аптеку надiйшла лiкарська рослинна
сировина вiд заготiвельника. На пiдставi
якого документа оприбутковується сиро-
вина?

A. Приймальна квитанцiя
B. Накладна
C. Рахунок
D. Акт на перевезення ЛРС в товар
E. Прибуткова накладна

4. В аптеку надiйшли лiкарськi засоби,
включенi у Перелiк обов’язкового мiнi-
мального асортименту (соцiально орiєн-
тованих) лiкарських засобiв. Який вид цiни
встановлено на цi засоби?

A. Регульована
B. Вiльна
C. Ринкова
D. Референтна
E. Договiрна

5. Встановiть суму залишку в КОРО на кi-
нець дня за умови: залишок на початок дня
- 150 грн., сума реалiзацiї за день - 2300 грн.,
сума iнкасацiї виторгу - 2400 грн.:

A. 50 грн.
B. 100 грн.
C. 150 грн.
D. 200 грн.
E. 250 грн.

6. В Українi листки непрацездатностi ма-
ють право видавати лiкарi:

A. Закладiв охорони здоров’я незалежно
вiд форми власностi
B. Станцiй (вiддiлень) швидкої медичної
допомоги
C. Станцiй переливання кровi
D. Закладiв судово-медичної експертизи
E. Будинкiв вiдпочинку

7. За рецептом хворого були виготовленi
очнi краплi, що мiстять етилморфiну гiдро-
хлорид. Який документ потрiбно заповни-
ти для врахування витраченого етилморфi-

ну гiдрохлориду?

A. Журнал облiку наркотичних засобiв,
психотропних речовин та прекурсорiв в
аптечних закладах
B. Оборотна вiдомiсть
C. Реєстр виписаних вимог-накладних
D. Журнал облiку оптового вiдпуску й
розрахункiв з покупцями
E. Товарний звiт

8. Пiд час проведення перевiрки правиль-
ностi обiгу наркотичних засобiв, психотро-
пних речовин та прекурсорiв в аптецi здiй-
снюється контроль ведення звiтної доку-
ментацiї. Який термiн зберiгання Журналу
облiку наркотичних засобiв, психотропних
речовин та прекурсорiв в аптечних закла-
дах?

A. 5 рокiв, не враховуючи поточного
B. 1 рiк
C. 2 роки
D. 15 рокiв
E. Не зберiгається

9. Який з документiв вказує на вiдповi-
днiсть серiї лiкарського засобу вимогам,
установленим пiд час його реєстрацiї в
Українi?

A. Сертифiкат якостi виробника
B. Акт перевiрки
C. Товарно-транспортна накладна
D. Супровiдний лист
E. Довiренiсть

10. Назвiть документ, що призначений для
проведення готiвкових розрахункових опе-
рацiй з покупцями аптеки:

A. Фiскальний касовий чек
B. Прибуткова накладна
C. Платiжне доручення
D. Видатковий касовий ордер
E. Товарний звiт

11. Пiсля якого термiну надається щорiчна
основна та додатковi вiдпустки повної три-
валостi у перший рiк роботи?

A. 6 мiсяцiв безперервної роботи
B. 2 мiсяцiв безперервної роботи
C. 10 мiсяцiв безперервної роботи
D. 5 мiсяцiв безперервної роботи
E. 3 мiсяцiв безперервної роботи

12. Вкажiть в якому документi зазнача-
ється вид iнвентаризацiї, склад комiсiї та
термiни її проведення:

A. Наказ по аптецi
B. Перелiк iнвентаризацiйних описiв
C. Акт результатiв iнвентаризацiї
D. Товарний звiт
E. Розписка

13. Провiзор за рецептом лiкаря вiдпустив
iнвалiду вiйни таблетки димедролу. На якiй
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формi рецептурного бланку виписаний да-
ний рецепт?

A. Ф-1 у двох примiрниках
B. Ф-1
C. Ф-3
D. Ф-1 та Ф-3
E. Ф-3 у двох примiрниках

14. До якої цiни застосовується торгiвельна
надбавка при формуваннi роздрiбної цiни
на лiкарськi засоби в аптецi?

A. Закупiвельної цiни
B. Справедливої цiни
C. Тендерної цiни
D. Митної цiни
E. Лiквiдацiйної цiни

15. Пiсля виготовлення екстемпорально-
го лiкарського засобу провiзор заповнює
по пам’ятi паспорт письмового контролю.
Який вид внутрiшньоаптечного контролю
вiн здiйснює?

A. Письмовий
B. Опитувальний
C. Органолептичний
D. Фiзичний
E. Хiмiчний

16. У вартiсть лiкарських засобiв i това-
рiв аптечного асортименту включено суму
ПДВ. Вкажiть, як розраховується сума чи-
стого доходу вiд реалiзацiї товару в аптецi:

A. Дохiд вiд реалiзацiї - ПДВ
B. Прибуток до оподаткування - ПДВ
C. Чистий прибуток - ПДВ
D. Витрати на виробництво - ПДВ
E. Фiнансовий результат - ПДВ

17. Бухгалтер аптеки проводить аналiз ди-
намiки активiв. До сукупних активiв аптеки

вiдносяться:

A. Примiщення i обладнання аптеки
B. Заробiтна плата працiвникiв аптек
C. Зобов’язання з соцiального страхування
D. Зобов’язання перед бюджетом
E. Сума позикових коштiв

18. Згiдно чинного законодавства заборо-
няється виписувати амбулаторним хворим
рецепти на окремi лiкарськi засоби. Вка-
жiть на який iз запропонованих препаратiв
ЗАБОРОНЕНО виписувати рецепт:

A. Тiопентал натрiю
B. Лiдокаїн
C. Новокаїн
D. Ультракаїн
E. Анестезин

19. Дiяльнiсть страхових компанiй з на-
дання послуг у системi добровiльного ме-
дичного страхування громадян в Українi
ґрунтується на принципi:

A. Добровiльностi
B. Рiвностi
C. Територiальностi
D. Солiдарностi
E. Обов’язковостi

20.Для якого лiкарського засобу необхiдно
проведення повного хiмiчного контролю
якостi?

A. Натрiю хлорид 0,9% - 200 мл, розчин для
iн’єкцiй
B. Вiбуркол, суппозиторiї
C. Анальгiн 0,1 - №10, порошок
D. Вазелiн 10 г для зовнiшнього застосуван-
ня
E. Меновазин 100 мл, розчин для зовнi-
шнього застосування
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1.Вкажiть принципову вiдмiннiсть япон-
ської та американської моделей мене-
джменту:

A. Японська модель побудована на коле-
ктивiзмi, а американська - на iндивiдуалiзмi
B. Японська модель побудована на iндивiду-
алiзмi, а американська - на колективiзмi
C. Японська модель побудована на нестан-
дартних рiшеннях, а американська - на
iндивiдуалiзмi
D. Японська модель побудована на iндивi-
дуалiзмi, а американська - на нестандартних
рiшеннях
E. Японська модель побудована на контро-
льованому управлiннi, а американська - на
колективiзмi

2. Для якого засобу розповсюдження ре-
клами характерна вiдсутнiсть вибiркової
аудиторiї?

A. Зовнiшня реклама
B. Реклама для спецiалiстiв
C. Поштовi листiвки, буклети
D. Сувенiрна реклама
E. Реклама на мiсцi продажу

3. Якi основнi чинники впливають на вели-
чину попиту на лiкарський засiб?

A. Цiна препаратiв-аналогiв
B. Витрати виробника
C. Собiвартiсть лiкарського засобу
D. Лобiювання
E. -

4. Якi основнi джерела отримання iнфор-
мацiї про претендентiв на вакансiї можуть
використовувати пiдприємства при наборi
кадрiв?

A. Резюме, спiвбесiда, професiограма
B. Атестацiя
C. Автобiографiя
D. Посадова iнструкцiя
E.Медична картка

5. Вкажiть оптимальний метод вирiшення
конфлiкту:

A. Знаходження компромiсу
B. Координацiю та iнтеграцiю спiльної
роботи
C. Роз’яснення пiдлеглими вимог до роботи
D. Встановлення загальноорганiзацiйних
комплексних цiлей дiяльностi
E. Структурування системи винагород

6. Якому пiдходу характерним є вивчення
конкретних обставин, що впливають на ор-
ганiзацiю, та прийняття управлiнських рi-
шень iз урахуванням конкретної ситуацiї?

A. Ситуацiйний пiдхiд
B. Розглядовi органiзацiї як вiдкритої систе-
ми
C. Комп’ютеризацiї управлiнських робiт у
конкретнiй ситуацiї
D. Систематизацiя функцiй менеджменту
E. Послiдовному виконаннi функцiй мене-
джменту

7. Назвiть стиль управлiння, за якого ке-
рiвник забезпечує пiдлеглих iнформацiєю,
делегує їм великi повноваження, а сам за-
довольняється роллю посередника у при-
йняттi рiшень:

A. Демократичний
B. Лiберальний
C. Авторитарний
D. Деспотичний
E. Змiшаний

8. За результатами дослiдження конкурен-
тоспроможностi ЛЗ фармацевтичної фiр-
ми, яке проводилося групою маркетологiв,
начальником вiддiлу маркетингу та прези-
дентом фiрми прийнято рiшення розроби-
ти програму заходiв, спрямованих на пiдви-
щення конкурентоспроможностi ЛЗ фiр-
ми. Таке рiшення називається:

A. Колегiальним
B. Iнтуїтивним
C. Компромiсним
D. За вказiвкою
E.Одноосiбним

9. Культура фармацевтичної органiзацiї
ґрунтується на:

A. Цiнностях, традицiях, нормах поведiнки,
властивих членам органiзацiї
B. Правилах, якi визначаються керiвни-
цтвом органiзацiї
C. Прийнятих у суспiльствi нормах поведiн-
ки
D.Особливостях виробництва
E. Чинному законодавствi

10. Уповноважена особа здiйснює вхiдний
контроль якостi лiкарських засобiв в апте-
цi. Такий вид контролювання називається:

A.Попереднiм
B.Поточним
C. Завершальним
D.Органiзацiйним
E. Стратегiчним

11. В оптовiй фармацевтичнiй фiрмi здiй-
снюється постiйний контроль за дотриман-
ням термiнiв придатностi, умов зберiган-
ня й транспортування лiкарських засобiв.
Який вид контролю застосовується?
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A. Поточний
B. Фiнансовий
C. Попереднiй
D. Завершальний
E. Соцiальний

12.Фармацевтична фiрма-виробник скоро-
чує використання у виробничому процесi
речовин, якi руйнують озоновий шар. Якiй
концепцiї маркетингу вiдповiдають такi за-
ходи?

A. Соцiально-етична
B. Удосконалення лiкарського засобу
C. Iнтенсифiкацiї комерцiйних зусиль
D. Удосконалення виробництва
E. Iнтегрованого маркетингу

13. Завiдувач аптечного закладу складає
графiк вiдпусток працiвникiв аптеки на на-
ступний рiк. Яку функцiю менеджменту вiн
при цьому виконує?

A. Планування
B. Аналiз
C.Мотивацiя
D. Контроль
E. -

14.Нiмецька компанiяBoehringer Ingelheim
International GmbH отримала дозвiл на
впровадження на європейський фармацев-
тичний ринок оригiнального лiкарського
препарату Jardiance для лiкування цукро-
вого дiабету 2 типу. До якого виду iннова-

цiйних розробок можна вiднести даний вид
iнновацiй?

A.Продуктова
B. Соцiальна
C. Процесна
D. Технологiчна
E. -

15. Паблiк рiлейшнз є важливим елемен-
том комплексу маркетингових комунiкацiй
фармацевтичних пiдприємств. До засобiв
паблiк рiлейшнз належить:

A. Участь у роботi конференцiї
B.Премiальнi продажi
C. Знижки
D. Розмiщення рекламних матерiалiв в
аптецi
E. Розмiщення лiкарських препаратiв у
вiтринах i на полицях

16.Директорфармацевтичноїфiрми придi-
ляє увагу плануванню свого робочого часу,
що включає проведення iнформацiйної ро-
боти, оперативнi наради зi спiвробiтника-
ми фiрми, тощо. Якому поняттю вiдповiдає
дана дiяльнiсть?

A. Самоменеджмент
B. Бiзнес-планування
C. Лiдерство
D. Делегування повноважень
E.Пiдприємницька дiяльнiсть
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