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Фармацевтична хiмiя

1. В контрольно-аналiтичну лабораторiю надiйшов лiкарський засiб кальцiю
хлорид. Вкажiть, який титрований розчин
необхiдно використати для його кiлькiсного визначення:
A. Натрiю едетат
B. Калiю бромат
C. Кислота хлороводнева
D. Калiю перманганат
E. Натрiю гiдроксид
2. При проведеннi кiлькiсного визначення
кислоти аскорбiнової йодометричним методом у якостi iндикатора використовується:
A. Крохмаль
B. Дифенiлкарбазон
C. Бромфеноловий синiй
D. Фенолфталеїн
E. Мурексид
3. Бiлiтраст - пероральний рентгеноконтрастний засiб для дослiдження жовчних
шляхiв. Вкажiть реагент, за допомогою
якого можна пiдтвердити наявнiсть фенольного гiдроксилу в його молекулi:
A. Розчин феруму (III) хлориду
B. Спиртовий розчин йоду
C. Розчин кислоти хлороводневої
D. Розчин йоду в калiю йодидi
E. Розчин арґентуму нiтрату
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7. Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю
йоду. Який титрований розчин ДФУ рекомендує для його кiлькiсного визначення?
A. Натрiю тiосульфат
B. Кислота хлористоводнева
C. Натрiю гiдроксид
D. Калiю бромат
E. Натрiю едетат
8. Для iдентифiкацiї етанолу провiзоруаналiтику необхiдно провести:
A. Йодоформну пробу
B. Мурексидну пробу
C. Гiдроксаматну пробу
D. Нiнгiдринову реакцiю
E. Талейохiнну пробу
9. Провiзор-аналiтик виконує аналiз субстанцiї ментолу рацемiчного згiдно з вимогами ДФУ. Для iдентифiкацiї та визначення чистоти лiкарського засобу вiн вимiрює
оптичне обертання, яке повинно бути вiд:
A. +0,2o до -0,2o
B. -48o до -51o
C. +50o до +56o
D. +10o до +13o
E. -102o до -105o
10. На аналiз надiйшов розчин формальдегiду. За допомогою якого реактиву проводять його iдентифiкацiю?

4. На аналiз надiйшла субстанцiя глюкози. При нагрiваннi її з мiдно-тартратним
реактивом (реактивом Фелiнга) утворився
червоний осад, що свiдчить про наявнiсть у
її структурi:

A. Кислота хромотропова
B. Кислота бензойна
C. Кислота сiрчана
D. Кислота оцтова
E. Кислота винна

A. Альдегiдної групи
B. Фенольного гiдроксилу
C. Амiдної групи
D. Складноефiрної групи
E. Спиртового гiдроксилу

11. Фенiлсалiцилат (Phenylii salicylas) можна iдентифiкувати по запаху фенолу, який
видiлиться при додаваннi до препарату:

5. Провiзор-аналiтик виконує iдентифiкацiю дифенгiдрамiну гiдрохлориду (димедролу). З яким реактивом речовина, що
аналiзується, утворює яскраво-жовте забарвлення?
A. Кислота сiрчана концентрована
B. Кислота хлорна 0,1 М
C. Кислота хлороводнева розведена
D. Кислота оцтова безводна
E. Кислота фосфорна розведена
6. Аналiтик проводить контроль якостi
ртутi (II) хлориду. Який метод ДФУ рекомендує для його кiлькiсного визначення?
A. Комплексонометрiя
B. Нiтритометрiя
C. Броматометрiя
D. Алкалiметрiя
E. Ацидиметрiя

A. H2 SO4
B. C Cl2
C. N aCl
D. CuSO4
E. AgN O3
12. Амiнокислоту валiн згiдно вимог ДФУ
iдентифiкують методом ТШХ. Для проявлення хроматограми використовують розчин наступного реактиву:
A. Нiнгiдрин
B. Бромцiан
C. 2,4-динiтрохлорбензол
D. 2,4-динiтрофенiлгiдразин
E. Концентрований амонiак
13. Який з перелiчених лiкарських засобiв
НЕ НАЛЕЖИТЬ до групи вiтамiнiв?

Фармацевтична хiмiя

A. Кальцiю глюконат
B. Кальцiю пангамат
C. Кальцiю пантотенат
D. Ергокальциферол
E. Кислота нiкотинова
14. Кiлькiсний вмiст якої з наведених субстанцiй лiкарських речовин можна визначити методом нiтритометрiї тiльки пiсля
попереднього гiдролiзу?
A. Стрептоцид розчинний
B. Норсульфазол
C. Бензокаїн
D. Дикаїн
E. Прокаїну гiдрохлорид
15. Хiмiчна назва 2,2-(дифенiлметокси)N,N-диметилетанамiну гiдрохлорид вiдповiдає лiкарськiй речовинi:
A. Дифенгiдрамiну гiдрохлорид
B. Етилморфiну гiдрохлорид
C. Лiдокаїну гiдрохлорид
D. Ципрофлоксацину гiдрохлорид
E. Папаверину гiдрохлорид
16. Для проведення iдентифiкацiї лiкарських субстанцiй, до складу яких входить
натрiй, провiзор-аналiтик використовує
розчин:
A. Калiю пiроантимонату
B. Калiю перманганату
C. Натрiю цитрату
D. Калiю карбонату
E. Барiю гiдроксиду
17. Кальцiю глюконат випробовують на наявнiсть домiшок сахарози i вiдновлюючих
цукрiв за допомогою мiдно-тартратного
реактиву. Який колiр утворюється за наявностi цих домiшок?
A. Червоний
B. Синiй
C. Зелений
D. Синьо-зелений
E. Бiлий
18. Одна з наведених лiкарських речовин
при зберiганнi пiд впливом свiтла та повiтря змiнює зовнiшнiй вигляд (набуває рожевого забарвлення):
A. Резорцин
B. Натрiю хлорид
C. Натрiю бензоат
D. Барiю сульфат
E. Кислота борна
19. Який iз перелiчених антибiотикiв мiстить у своїй структурi β -лактамний цикл?
A. Бензилпенiцилiну калiєва сiль
B. Доксициклiну хiклат
C. Хлорамфенiкол
D. Стрептомiцину сульфат
E. Лiнкомiцину гiдрохлорид
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20. Вкажiть, якому з нижче наведених лiкарських засобiв вiдповiдає xiмiчна назва
5-нiтро-8-гiдроксихiнолiн:
A. Нiтроксолiн
B. Хiнгамiн
C. Хiноцид
D. Офлоксацин
E. Дибазол
21. До лiкарських речовин, похiдних морфiнану, вiдноситься:
A. Кодеїн
B. Кокаїну гiдрохлорид
C. Хiнiну сульфат
D. Пахiкарпiну гiдройодид
E. Кофеїн
22. До лiкарських речовин, похiдних iндолу,
вiдноситься:
A. Iндометацин
B. Дибазол
C. Глауцину гiдрохлорид
D. Iзонiазид
E. Дiазепам
23. Для iдентифiкацiї розчину глюкози
для iн’єкцiй згiдно вимог ДФУ вимiрюють
кут оптичного обертання розчину. Який
фiзико-хiмiчний метод при цьому застосовується?
A. Поляриметрiя
B. Тонкошарова хроматографiя
C. Iнфрачервона спектроскопiя
D. Рефрактометрiя
E. Спектроскопiя ядерного магнiтного
резонансу
24. Лiкарський засiб з групи алкалоїдiв за
хiмiчною номенклатурою має назву 1,3,7триметил-3,7-дигiдро-1Н-пурин-2,6-дiон.
Назвiть цю сполуку:
A. Кофеїн
B. Феназон
C. Хлорамфенiкол
D. Норфлоксацин
E. Ампiцилiн
25. Провiзор-аналiтик визначає домiшку
iонiв калiю у субстанцiї лiкарської речовини вiдповiдно до вимог ДФУ за допомогою натрiю тетрафенiлборату. Поява якого аналiтичного ефекту свiдчить про наявнiсть цiєї домiшки?
A. Бiла опалесценцiя
B. Жовте забарвлення
C. Синє забарвлення
D. Рожеве забарвлення
E. Буре забарвлення
26. Субстанцiя лiкарської речовини еритромiцин за хiмiчною будовою належить
до антибiотикiв:

Фармацевтична хiмiя
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A. Макролiдiв
B. β -лактамiв
C. Ароматичної будови
D. Полiпептидiв
E. Полiєнiв

31. Наявнiсть первинної ароматичної
амiногрупи у структурi сульфанiламiда
провiзор-аналiтик може пiдтвердити реакцiєю утворення:

27. При кiлькiсному визначеннi вiкасолу
(Menadione) цериметричним методом використовують наступний iндикатор:

A. Азобарвника
B. Мурексиду
C. Солi дiазонiю
D. Флуоресцеїну
E. Йодоформа

A. Фероїн
B. Нафтолбензеїн
C. Кристалiчний фiолетовий
D. Метиловий оранжевий
E. Метиловий червоний
28. Вкажiть продукт взаємодiї парацетамолу з кислотою хлористоводневою та наступним додаванням калiю дихромату:
A. Iндофеноловий барвник
B. Ауриновий барвник
C. Основа Шиффа
D. Азобарвник
E. Трифенiлметановий барвник
29. З розчином натрiю гiдроксиду нiтроксолiн утворює:
A. Червоно-оранжеве забарвлення
B. Жовтий осад
C. Фiолетове забарвлення
D. Бiлий осад
E. Чорно-зелене забарвлення
30. При нагрiваннi дослiджуваного розчину лiкарського засобу з натрiю гiдроксидом вiдчувається рiзкий запах; червоний
лакмусовий папiр, змочений водою, синiє.
Який йон при цьому iдентифiкують?
A. Йон амонiю
B. Нiтрат-йон
C. Карбонат-йон
D. Арсенiт-йон
E. Ацетат-йон

32. Провiзор-аналiтик проводить визначення домiшки сульфатiв у натрiю тетраборатi
згiдно ДФУ за утворенням бiлої опалесценцiї при взаємодiї з розчином:
A. Барiю хлориду
B. Амонiю оксалату
C. Магнiю сульфату
D. Натрiю сульфiду
E. Арґентуму нiтрату
33. Кiлькiсний вмiст кислоти салiцилової
згiдно з ДФУ визначають методом:
A. Алкалiметрiї
B. Нiтритометрiї
C. Комплексонометрiї
D. Ацидиметрiї
E. Аргентометрiї
34. Для iдентифiкацiї пiлокарпiну гiдрохлориду використовують реакцiю з натрiю нiтропрусидом у лужному середовищi (реакцiя Легаля). Поява при цьому вишневого забарвлення дозволяє пiдтвердити наявнiсть у структурi пiлокарпiну:
A. Лактонного кiльця
B. Iмiдазольного циклу
C. Метиленової групи
D. Хлорид-iонiв
E. Метильної групи

Фармакогнозiя

1. Хворий страждає на авiтамiноз C . Лiкар призначив курс фiтотерапiї. Яка лiкарська рослинна сировина багата на цей вiтамiн?
A. Fructus Sorbi
B. Cortex Quercus
C. Rhizoma Tormentillae
D. Cortex Viburni opuli
E. Folium Menthae piperitae
2. Препарати сировини Radices Rauwolfiae
serpentinae використовують для лiкування
гiпертонiї. Справжнiсть цiєї сировини визначають за вмiстом:
A. Резерпiну
B. Атропiну
C. Гiосцiамiну
D. Вiнбластину
E. Адонiтоксину
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дiаметром до 1,5 см. Усерединi плодiв мiститься багато горiшкiв, якi за формою є
дрiбними, твердими, вуглуватими, жовтого кольору. Горiшки i внутрiшня поверхня
плодiв густо устеленi довгими, дуже жорсткими, щетинистими волосками. Був зроблений висновок, що сировина належить
до:
A. Fructus Rosae
B. Fructus Sorbi
C. Fructus Viburni
D. Fructus Hippophaes
E. Fructus Ribis nigri
8. Ментол має спазмолiтичну, знеболюючу
дiю. Виберiть ЛРС - джерело ментолу:
A. Folia Menthae piperitae
B. Folia Salviae
C. Folia Eucalypti
D. Folia Betulae
E. Folia Absinthii

3. Препарати коренiв алтеї лiкарської використовують для лiкування захворювань
верхнiх дихальних шляхiв. При заготiвлi цiєї сировини домiшкою може бути:

9. Folia Uvae ursi є уросептичним засобом.
Допустима домiшка до цiєї сировини є:

A. Хатьма тюрiнгська
B. Подорожник великий
C. Пижмо звичайне
D. Цикорiй звичайний
E. Кульбаба лiкарська

A. Folia Vitis idaeae
B. Folia Digitalis lanata
C. Folia Cotini coggygriae
D. Folia Urticae
E. Herba Bursae pastoris

4. Тимол є основним компонентом ефiрної
олiї чебрецю звичайного. Вкажiть перiод
заготiвлi лiкарської рослинної сировини:

10. На аптечний склад надiйшла партiя
ЛРС Fructus Rosa canina. Яка речовина визначає якiсть сировини?

A. У перiод масового цвiтiння рослини
B. Восени, пiсля вiдмирання надземної
частини рослини
C. Пiд час сокоруху
D. Пiд час плодоношення
E. На початку перiоду вегетацiї

A. Кислота аскорбiнова
B. Дубильнi речовини
C. Антраценпохiднi
D. Ефiрна олiя
E. Кумарини

5. Фiтопрепарат ”Аромелiн” проявляє Рвiтамiнну активнiсть. З якої рослинної сировини отримують препарат ”Аромелiн”?
A. Fructus Aroniae melanocarpae
B. Fructus Sorbi
C. Fructus Sambuci nigrae
D. Fructus Viburni
E. Fructus Crataegi
6. Рослинний препарат Силiбор застосовується як гепатопротекторний засiб. Джерелом для отримання цього препарату є:
A. Semina Sylibi
B. Flores Centaureae cyani
C. Flores Tanaceti
D. Flores Crataegi
E. Herba Equiseti arvensis
7. При надходженнi сировини на вiтамiнний завод виявлено, що вона являє собою
округлi, зморшкуватi плоди оранжевочервоного кольору i кислувато-солодкого,
злегка в’яжучого смаку, довжиною до 3 см,

11. Вiдповiдну ЛРС збирають навеснi в перiод сокоруху. Вкажiть цю сировину:
A. Кора
B. Квiти
C. Бруньки
D. Коренi
E. Суплiддя
12. Фармацевтична фабрика отримала партiю сировини коренi алтеї. Для проведення
якiсного аналiзу виберiть реактив для проведення гiстохiмiчної реакцiї на слиз:
A. Спиртовий розчин метиленового синього
B. 1% розчин флороглюцину
C. 1% розчин залiзоамонiйних галунiв
D. Розчин судану III
E. Реактив Драгендорфа
13. Промисловою сировиною для отримання танiну є ЛРС:

Фармакогнозiя

A. Folium Cotini coggygriae
B. Rhizomata Bistortae
C. Rhizomata et radix Sanguisorbae
D. Fructus Viburni
E. Rhizomata Bergeniae
14. Провiзор вказує назву сировини, масу,
район заготiвлi, дату заготiвлi. Це має назву:
A. Маркування ЛРС
B. Сортування ЛРС
C. Стандартизацiя ЛРС
D. Заготiвля ЛРС
E. Упаковка ЛРС
15. Пiд час пакування i транспортування
сировина частково подрiбнюється, перетирається. Надто велика подрiбненiсть псує
зовнiшнiй вигляд i знижує якiсть сировини.
Вкажiть, за допомогою чого здiйснюють
вiдокремлення подрiбнених часток:
A. Сито
B. Фiльтри
C. Пiнцети
D. Ступки
E. Скальпель
16. При проведеннi товарознавчого аналiзу
провiзор має бракувати лiкарську рослинну сировину за умови:
A. Наявностi отруйних рослин
B. Ураженiсть амбарними шкiдниками I
ступеня
C. Наявностi в ЛРС частин iнших неотруйних рослин
D. Наявностi у ЛРС iнших частин цiльової
рослини
E. Перевищення вологостi сировини
17. Якiсть лiкарської рослинної сировини
залежить вiд термiнiв заготiвлi. Пiдземнi
органи - коренi, кореневища, коренебульби слiд заготовляти:
A. Ранньою весною або восени
B. Впродовж вегетацiйного перiоду
C. До цвiтiння
D. Пiд час цвiтiння
E. Наприкiнцi цвiтiння
18. Пил видiв рослинної сировини, що мiстить сапонiни, при переборцi, сушцi i подрiбненнi викликає подразнення слизових
оболонок, тому запобiжних заходiв слiд дотримуватись при роботi з:
A. Rhizoma et radices Polemonii
B. Rhizomata Tormentillae
C. Radices Araliae
D. Rhizomata Bistortae
E. Rhizomata et radices Rubiae
19. Домiшки в ЛРС потрапляють при заготiвлi, сушiннi та первиннiй обробцi сировини. До органiчних домiшок вiдносять:
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A. Частини тiєї ж рослини, але не є сировиною
B. Часточки скла
C. Металевi предмети
D. Пiсок
E. Часточки землi
20. На фармацевтичному пiдприємствi
встановлюють тотожнiсть ЛРС Folia
Sennae. Пiд час проведення реакцiї з лугом
спостерiгали вишнево-червоне забарвлення. Наявнiсть яких речовин було доведено?
A. Антраценпохiднi
B. Дубильнi речовини
C. Алкалоїди
D. Глiкозиди
E. Iридоїди
21. Листя евкалiпту мiстить ефiрну олiю та
використовується для виробництва фiтозасобiв з бактерицидною дiєю. При iдентифiкацiї сировини методом тонкошарової хроматографiї на хроматографiчнiй пластинцi
пiсля обробки реактивом iдентифiкують:
A. Цинеол
B. Кверцетин
C. Скополетин
D. Апiгенiн
E. Глауцин
22. Herba Millefolii входить до складу шлункових зборiв i використовується для виробництва фiтозасобiв. За вмiстом якої речовини оцiнюють якiсть цiєї сировини?
A. Ефiрної олiї
B. Алкалоїдiв
C. Полiсахаридiв
D. Кардiоглiкозидiв
E. Вiтамiнiв
23. З якої лiкарської рослинної сировини
виготовляють iмуностимулюючий засiб ”Iмунал”, який часто застосовують при хронiчних захворюваннях верхнiх дихальних
шляхiв?
A. Herba Echinaceae purpurea
B. Radices Araliae elata
C. Rhizomata et radices Eleuterococci
D. Radices Ginseng
E. Radices Rhei
24. Назвiть лiкарську рослину, вiдхаркувальнi та протизапальнi властивостi якої
зумовленi наявнiстю тритерпенових сапонiнiв:
A. Glycyrrhiza glabra
B. Aralia mandshurica
C. Orthosiphon stamineus
D. Panax ginseng
E. Astragalus dasyanthus
25. При мiкроскопiчному аналiзi кореня лiкарської рослини було виявлено такi ознаки: клiтини паренхiми з iнулiном, молочни-

Фармакогнозiя

ки, чiтка лiнiя камбiю. Зроблено висновки,
що це корiнь:
A. Taraxacum officinalis
B. Sanguisorba officinalis
C. Inula helenium
D. Althaea officinalis
E. Zingiber officinale
26. До складу ефiрної олiї даної рослини
входить до 80% цинеолу. Виберiть ЛРС даної рослини:
A. Folia Eucalypti
B. Folia Betulae
C. Folia Menthae piperitae
D. Folia Мelissae
E. Folia Absinthii
27. Насiння лимонника китайського мiстить лiгнани. Яку фармакологiчну дiю ма-
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ють препарати лимонника?
A. Тонiзуючу
B. Гепатопротекторну
C. Протипухлинну
D. Седативну
E. Репаративну
28. Кора крушини та препарати на її основi
використовуються в медицинi як проноснi
засоби. При хроматографiчнiй iдентифiкацiї кори крушини згiдно з вимогами ДФУ
виявляють:
A. Глюкофрангулiни
B. Панаксозиди
C. Ланатозиди
D. Гiнкгозиди
E. Пурпуреаглiкозиди

Аптечна технологiя лiкiв

1. Фармацевт приготував мазь-розчин
на лiпофiльнiй основi. Вкажiть речовину,
що утворює мазь даного типу:
A. Ментол
B. Новокаїну гiдрохлорид
C. Дерматол
D. Крохмаль
E. Сiрка
2. Фармацевт приготував суспензiю методом конденсацiї. Оберiть речовини, що
утворюють осад:
A. Кальцiю хлорид з натрiю гiдрокарбонатом
B. Кофеїн-бензоат натрiю з цинку окисом
C. Натрiю бромiд з камфорою
D. Калiю бромiд з натрiю бензоатом
E. Магнiю сульфат з калiю йодидом
3. Фармацевт приготував супозиторiї зi
стрептоцидом на полiетиленоксиднiй основi. Вкажiть спосiб введення речовини в
основу:
A. Розчинення у розплавленiй основi
B. Емульгування i змiшування з основою
C. Розтирання з невеликою кiлькiстю води
D. Введення по типу суспензiї
E. Змiшування з вазелiновою олiєю
4. Фармацевт приготував мазь на вазелiнi.
Вкажiть речовину, яку вводять в основу, пiдiгрiту до 40o C :
A. Камфора
B. Анестезин
C. Кислота бензойна
D. Стрептоцид
E. Вiнiлiн
5. Фармацевт приготував суспензiю, що мiстить вiсмуту нiтрат основний. Зазначте
метод приготування:
A. Метод диспергування з прийомом скаламучування
B. Метод фiзичної конденсацiї
C. Метод хiмiчної конденсацiї
D. Метод замiни розчинника
E. Континентальний метод
6. При готуваннi суспензiї лiкарську речовину розтирають з невеликою кiлькiстю
рiдини. Вкажiть оптимальну її кiлькiсть,
що необхiдна для розтирання 10 г цинку
оксиду, за правилом Дерягiна:
A. 5 мл
B. 10 мл
C. 2 мл
D. 1 мл
E. 0,5 мл
7. Для хворого готують настiй з коренiв
алтеї. Який режим настоювання повинен
застосувати фармацевт для приготування
даного настою?
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A. 30 хвилин при кiмнатнiй температурi
B. 60 хвилин при кiмнатнiй температурi
C. 15 хвилин настоювання на водянiй банi
i 45 хвилин охолодження при кiмнатнiй
температурi
D. 30 хвилин настоювання на водянiй банi
i 10 хвилин охолодження при кiмнатнiй
температурi
E. 30 хвилин настоювання на водянiй банi i
негайне процiджування без охолодження
8. Лiкар прописав мiкстуру, що мiстить
кiлька видiв лiкарської рослинної сировини. Вкажiть види сировини, витяжку з яких
можна приготувати в однiй iнфундирцi:
A. Листя м’яти, квiти ромашки
B. Листя м’яти, листя мучницi
C. Листя м’яти, корiння алтеї
D. Листя м’яти, кора крушини
E. Листя м’яти, насiння льону
9. Для хворого готують ректальнi супозиторiї з еуфiлiном по 0,1 г методом викачування. Вкажiть кiлькiсть основи на один
супозиторiй, якщо його маса в рецептi не
вказана:
A. 2,9 г
B. 3,9 г
C. 2,4 г
D. 1,9 г
E. 1,4 г
10. Вкажiть, яку технологiю застосував
фармацевт для приготування розчину крохмалю:
A. Змiшав з холодною водою, вилив у
киплячу воду i прокип’ятив впродовж 1-2
хвилин
B. Змiшав з гарячою водою, додав холодну
C. Розчинив у холоднiй водi, потiм нагрiв
D. Розчинив у флаконi для вiдпуску у свiжоперегнанiй профiльтрованiй водi очищенiй
E. Розчинив у киплячiй водi
11. Фармацевт приготував водний розчин протарголу. Вкажiть, яку технологiю
обрав фармацевт:
A. Насипав на поверхню води i залишив до
повного розчинення
B. Розчинив у флаконi для вiдпуску у водi
очищенiй
C. Розчинив при розтираннi
D. Розчинив у теплiй водi
E. Розчинив у холоднiй водi
12. Фармацевт приготував настiй трави
кропиви собачої з натрiю бромiдом. Вкажiть, який спосiб введення натрiю бромiда
вiн обрав:

Аптечна технологiя лiкiв

A. У сухому виглядi розчинив у процiдженому витягу у пiдставцi
B. У виглядi концентрованого розчину,
додав до готового витягу
C. У сухому виглядi, розчинив в iнфундирцi
D. Розчинив у настої у флаконi для вiдпуску
E. В окремому посудi змiшав з частиною
витягу, додав до готового настою
13. Фармацевт приготував комбiновану
мазь. Вкажiть, у якiй послiдовностi вiн її
приготував:
A. Суспензiя - розчин - емульсiя
B. Розчин - емульсiя - суспензiя
C. Емульсiя - суспензiя - розчин
D. Розчин - суспензiя - емульсiя
E. Емульсiя - розчин - суспензiя
14. У лiкувальнiй практицi використовуються розчини захищених колоїдiв. Вкажiть
речовину, яка вiдноситься до вказаної групи:
A. Протаргол
B. Вiсмуту нiтрат основний
C. Калiю йодид
D. Камфора
E. Натрiю хлорид
15. До складу емульсiйних систем вводять
твiн-80. Вкажiть, яку роль виконує твiн-80
в емульсiях:
A. Емульгатор
B. Консервант
C. Розчинник
D. Коригент смаку
E. Антиоксидант
16. В аптецi готують вiдвар з листя сени.
Вкажiть особливiсть приготування водних
витягiв з листя сени:
A. Готують вiдвар, який процiджують пiсля
повного охолодження
B. Готують настiй, пiдкислюють хлористоводневою кислотою
C. Готують вiдвар, який процiджують негайно, без охолодження
D. Готують настiй у злегка лужному середовищi
E. Готують настiй шляхом холодної мацерацiї
17. Основною ознакою, яка вiдрiзняє воду
для iн’єкцiй вiд води очищеної є:
A. Апiрогеннiсть
B. Значення рН
C. Вiдсутнiсть механiчних включень
D. Вiдсутнiсть важких металiв
E. Метод одержання
18. Фармацевт приготував мазь з ментолом. Вкажiть основу, з якою речовина
утворює мазь-розчин:
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A. Вазелiн
B. Колагенова основа
C. Гель метилцелюлози
D. Полiетиленоксидна основа
E. Фiтостеринова основа
19. Вкажiть рiдину, якою змащують форму
для виливання супозиторiїв на гiдрофiльнiй основi:
A. Олiя вазелiнова
B. Глiцерин
C. Вода очищена
D. Вода глiцеринова
E. Димексид
20. Мiкстура - рiдка лiкарська форма для
внутрiшнього застосування, яку отримують при змiшуваннi в розчиннику двох або
бiльше твердих чи рiдких лiкарських форм.
Якщо в складi мiкстури є настойки, то їх
додають до мiкстури:
A. Останнiми в порядку збiльшення концентрацiї етанолу
B. Першими
C. Пiсля розчинення отруйних i наркотичних речовин (до концентратiв)
D. Останнiми в порядку зменшення концентрацiї етанолу
E. В порядку виписування у прописi рецепта
21. Вкажiть порядок введення води ароматної до мiкстури, якщо вона використовується як дисперсiйне середовище:
A. В першу чергу
B. Пiсля концентрованих розчинiв
C. До додавання рiдин, що мiстять етанол
D. В останню чергу, тому що мiстить ефiрну
олiю
E. Пiсля розчинення твердих лiкарських
речовин
22. Фармацевт приготував тверду лiкарську форму - складний порошок. Яку технологiчну операцiю вiн НЕ ПРОВОДИВ?
A. Розчинення
B. Подрiбнювання
C. Змiшування
D. Дозування
E. Пакування
23. При приготуваннi складного порошку,
iнгредiєнти якого виписанi у приблизно
рiвних кiлькостях, подрiбнення починають
з iнгредiєнта:
A. Крупнокристалiчного
B. Дрiбнокристалiчного
C. Леткого
D. Забарвленого
E. Барвного
24. При виготовленнi очних крапель, що
мiстять антибiотик, провiзор використав
стерилiзацiю текучою парою при 100o C 30
хвилин. Для якого з вказаних антибiотикiв

Аптечна технологiя лiкiв

можливе використання такого режиму стерилiзацiї?
A. Левомiцетин
B. Бензилпенiцилiн натрiю
C. Стрептомiцину сульфат
D. Бiомiцин
E. Еритромiцин
25. Фармацевт готує 180 мл настойку Herba
Adonidis vernalis. Вкажiть, яку кiлькiсть сировини вiн взяв для приготування настою:
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A. Розчиняють в олiї перед приготування
первинної емульсiї
B. Додають за типом суспензiї до готової
емульсiї
C. Розчиняють у водi для розведення емульсiї
D. Розчиняють у глiцеринi
E. Розчиняють у водi для приготування
первинної емульсiї
27. Фармацевт приготував розчин коларголу. Вкажiть тип дисперсної системи:

A. 6,0
B. 10,0
C. 2,0
D. 15,0
E. 18,0

A. Колоїдний розчин
B. Суспензiя
C. Емульсiя
D. Справжнiй розчин
E. Аерозоль

26. Фармацевт приготував олiйну емульсiю
для внутрiшнього застосування з олiйним
розчином вiтамiну E . Вкажiть оптимальний спосiб його введення:

28. Особливiстю приготування настоїв з
рослинної сировини, що мiстить ефiрнi
олiї, є:
A. Приготування в щiльно закритому посудi
B. Процiджування без охолодження
C. Процiджування без вiджиму сировини
D. Холодне настоювання
E. Пiдкислювання хлористоводневою кислотою

Заводська технологiя лiкiв

1. Вкажiть вид вологи, що лишається пiсля висушування лiкарської рослинної сировини:
A. Залишкова
B. Вiльна
C. Зовнiшня
D. Осмотична
E. Рiвноважна
2. При отриманнi спирту етилового використовують процес ректифiкацiї. Вкажiть
принцип процесу:
A. Це роздiлення сумiшi взаємозмiшуваних
рiдин з рiзною температурою кипiння на
окремi фракцiї
B. Це перегонка у глибокому вакуумi
C. Це промивання вiдпрацьованої сировини
3-5 разовою кiлькiстю етанолу
D. Це перегонка з iнертними газами
E. Це технологiчний прийом отримання
рiдких екстрактiв
3. При виготовленнi таблеток застосовують рiзнi групи допомiжних речовин. Наповнювачi використовують для:
A. Одержання певної маси таблеток
B. Досягнення необхiдної сили зчеплення
частинок
C. Покращення розпадання
D. Покращення текучостi грануляту
E. Коригування смаку
4. Ампульний цех пiдприємства випускає
розчини для iн’єкцiй. Вкажiть, який стабiлiзатор додають до 1% розчину морфiну
гiдрохлориду для iн’єкцiй:
A. 0,1 M розчин кислоти хлоридної
B. 0,1 M розчин натрiю хлориду
C. Пропiленглiколь
D. Ронгалiт
E. Натрiю метабiсульфiт
5. На фармацевтичному пiдприємствi у
дражувальному котлi проводять багаторазове нашарування лiкарських i допомiжних
речовин на цукровi гранули. Як називається готова лiкарська форма?
A. Драже
B. Дражованi таблетки
C. Мiкрокапсули
D. Медули
E. Гранули
6. Вкажiть методи перевiрки розчинiв для
парентерального введення на механiчнi
включення:
A. Вiзуально-оптичнi
B. Лiнулюс-тест
C. Амперометричнi
D. Гравiтацiйнi
E. ЯМР та УФ-спектроскопiя
7. При пресуваннi таблетки прилипають до
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прес-iнструменту. Оберiть причину прилипання з перерахованих:
A. Надлишковi вологiсть таблеткової маси
i тиск
B. Неоднорiднiсть грануляту
C. Незадовiльна текучiсть таблеткової маси
D. Висока питома щiльнiсть порошкiв
E. Таблетований порошок має кристали
пластинчастої форми
8. Якiсть густих екстрактiв оцiнюють за рiзними показниками. Максимальний вмiст
вологи в густих екстрактах згiдно вимог
ДФУ не бiльше:
A. 25-30%
B. 15-20%
C. 5-10%
D. 50-60%
E. 97-100%
9. В ампульному цеху виготовляють розчини для iн’єкцiй. Вкажiть, до якої групи
розчинiв вiдноситься розчин аскорбiнової
кислоти для iн’єкцiй:
A. Розчини, якi легко окислюються
B. Розчини речовин, якi не пiдлягають
тепловiй стерилiзацiї
C. Розчини солей, якi утворенi слабкими
основами i сильними кислотами
D. Розчини солей, якi утворенi сильними
основами i слабкими кислотами
E. Розчини речовин, якi потребують спецiальної очистки
10. Фармацевтичне пiдприємство виробляє
бiогеннi стимулятори. Пiд час одного з технологiчних процесiв сировину пiддають
дiї несприятливих факторiв з метою:
A. Утворення бiостимуляторiв
B. Зменшення кiлькостi баластних речовин
C. Подовження термiну зберiгання сировини
D. Попередження гiдролiзу бiоактивних
речовин
E. Прискорення процесу вилучення бiоактивних речовин
11. Вкажiть фармацевтичний фактор, що
впливає на терапевтичну активнiсть лiкарських речовин:
A. Допомiжнi речовини
B. Матерiальнi втрати виробництва
C. Прилади для дозування лiкарського
засобу
D. Вiдповiднiсть правилам GMP
E. Директиви ВООЗ
12. Лiкарський збiр - це сумiш декiлькох
видiв подрiбненої чи цiлої сировини. У виробництвi зборiв ВIДСУТНЯ стадiя:

Заводська технологiя лiкiв

A. Екстрагування
B. Змiшування
C. Просiювання
D. Маркування
E. Пакування
13. Порошки - це тверда лiкарська форма
для внутрiшнього або зовнiшнього застосування. У виробництвi порошкiв ВIДСУТНЯ стадiя:
A. Гранулювання
B. Змiшування
C. Просiювання
D. Подрiбнення
E. Пакування
14. Вологiсть порошку впливає на:
A. Сипкiсть (плиннiсть)
B. Розчиннiсть
C. Форму часток
D. Однорiднiсть
E. Розмiр часток
15. До галенових препаратiв вiдносяться:
A. Настойки
B. Спансули
C. Гранули
D. Капсули
E. Аерозолi
16. Фармацевтичне пiдприємство випускає
лiкарськi сиропи. Вкажiть речовини, що
забезпечують мiкробну стабiльнiсть даної
лiкарської форми:
A. Консерванти
B. Загусники
C. Солюбiлiзатори
D. Емульгатори
E. Пектиновi речовини
17. Фармацевтичне пiдприємство випускає
бiостимулятори тваринного походження.
Препарат солкосерiл одержують з:
A. Кровi великої рогатої худоби
B. Трахеї великої рогатої худоби
C. Селезiнки великої рогатої худоби
D. Кровi людини
E. Панти оленiв
18. Вкажiть, з якою метою використовують наповнювачi при виготовленнi таблеток:
A. Для одержання певної маси таблеток
B. Для покращення зчеплення частинок мiж
собою
C. Для покращення смаку
D. Для покращення розпадання таблеток
E. Для покращення плинностi грануляту
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19. Вкажiть оптимальний метод виготовлення супозиторiїв в промислових умовах:
A. Виливання в форми
B. Штампування
C. Пресування
D. Викачування
E. Лiофiлiзацiї
20. Фiтохiмiчний цех виготовляє рiдкi екстракти. Якi екстрагенти використовуються
у цьому виробництвi?
A. Спиртово-воднi розчини
B. Хлороформ
C. Розчин амiаку
D. Дихлоретан
E. Вода
21. У зв’язку з тим, що бiльшiсть органопрепаратiв для iн’єкцiй термолабiльнi, їх
стерилiзують:
A. Фiльтруванням через мембраннi фiльтри
B. Додаванням буферних розчинiв
C. Струмом високої частоти
D. В автоклавi парою пiд тиском
E. Ультразвуком
22. На фармацевтичному пiдприємствi виготовляють м’якi лiкарськi засоби. Вкажiть, який показник додатково визначають
для м’яких лiкарських засобiв, призначених для застосування на шкiрi з важкими
ушкодженнями:
A. Стерильнiсть
B. рН
C. Iдентифiкацiя
D. Мiкробiологiчна чистота
E. Кiлькiсне визначення
23. Яке покриття дозволяє захистити шлунок вiд негативного впливу дiючих компонентiв таблеток?
A. Кишковорозчинне
B. Водорозчинне
C. Шлунковорозчинне
D. Жиророзчинне
E. Грунтування цукровим сиропом
24. Полiетиленоксидна основа належить до
такої групи основ:
A. Гiдрофiльнi
B. Гiдрофобнi
C. Дифiльнi
D. Емульсiйнi
E. Жировi

Органiзацiя та економiка фармацiї

1. Аптека отримала лiцензiю на право
оптової реалiзацiї лiкарських засобiв. Назвiть операцiю з вiдпуску товару, яка вiдноситься до оптової реалiзацiї:
A. Вiдпуск товарiв установам з метою
подальшого комерцiйного використання
B. Вiдпуск безрецептурних лiкарських засобiв
C. Вiдпуск готових лiкарських засобiв
D. Вiдпуск лiкiв хронiчним хворим
E. Вiдпуск екстемпоральних лiкарських
форм
2. Впродовж мiсяця аптека багаторазово
отримувала товар вiд рiзних постачальникiв. Який з накопичувальних документiв
використовується для реєстрацiї отриманого аптекою товару?
A. Товарний звiт
B. Реєстр вимог-накладних
C. Журнал облiку рецептури
D. Касова книга
E. Прибутково-видаткова накладна
3. Лiкар полiклiнiки звернувся за консультацiєю до провiзора аптеки стосовно виписування лiкарських засобiв безоплатно.
Якi лiки у разi амбулаторного лiкування
вiн може прописати хворому на епiлепсiю?
A. Лише з перелiку лiкiв, дозволених до
закупiвлi закладам охорони здоров’я, що
фiнансуються iз бюджету
B. Лише лiки закордонного виробництва
C. Лише з перелiку життєвонеобхiдних
лiкiв
D. Лише лiки вiтчизняного виробництва
E. Будь-якi зареєстрованi в Українi лiки
4. До аптеки вiд постачальника надiйшли
препарати, якi включенi в Нацiональний
перелiк основних лiкарських засобiв. Який
вид цiн встановлюється на цi препарати?
A. Регульована цiна
B. Вiльна цiна
C. Фiксована цiна
D. Договiрна цiна
E. Iндикативна цiна
5. Аптека здiйснює лiкарське забезпечення рiзних категорiй хворих. Яка група дiтей
за вiком у разi амбулаторного лiкування
отримує лiкарськi засоби безоплатно?
A. До 3 рокiв
B. Вiд 3 до 6 рокiв
C. До 6 рокiв
D. До 16 рокiв
E. До 10 рокiв
6. В аптеку надiйшли лiкарськi засоби згiдно накладної. Хто здiйснює вхiдний контроль якостi лiкiв в аптецi?
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A. Уповноважена особа, призначена наказом керiвника аптеки
B. Фармацевт аптеки
C. Завiдувач аптеки
D. Державний iнспектор територiальної
iнспекцiї з контролю якостi лiкарських
засобiв
E. Податковий iнспектор
7. Хто несе вiдповiдальнiсть за здоров’я пацiєнта у практицi самолiкування?
A. Пацiєнт
B. Лiкар
C. Фармацевт
D. Компанiя-виробник препарату
E. Керiвник пiдприємницької структури,
що має роздрiбну точку реалiзацiї цих
препаратiв
8. Яка з наведених нижче фармакотерапевтичних вимог дозволяє вiднести препарат
до категорiї безрецептурних?
A. Препарат не завдає прямої чи непрямої
шкоди здоров’ю
B. Препарат має застосовуватися тiльки у
стацiонарi
C. Препарат мiстить речовини, активнiсть
i побiчна дiя яких потребує додаткових
дослiджень
D. Препарат, застосування якого потребує
виписки рецепту лiкаря
E. Препарат, який недавно був виведений
на фармацевтичний ринок i має обмежений
досвiд використання у практицi
9. На аптечний склад надiйшла партiя медикаментiв. При здiйсненнi уповноваженою особою контролю якостi лiкiв, були
виявленi окремi лiкарськi препарати, якi
викликали сумнiви щодо якостi. Яким чином повинна дiяти уповноважена особа?
A. Зразки сумнiвних лiкарських препаратiв
направити у територiальну iнспекцiю, а
партiю товару передати на карантин з
позначенням ”Торгiвля заборонена до окремого розпорядження”
B. Передає на реалiзацiю партiю лiкарських
препаратiв
C. Повертає виробнику
D. Складає акт про виявленi дефекти та
передає на реалiзацiю
E. Партiя сумнiвних лiкарських препаратiв
утилiзується
10. В аптецi, пiд час проведення перевiрки з контролю якостi лiкарських засобiв,
25.02.2018 р., iнспектором виявлено лiкарський засiб нiмесил 2,0 №30, термiн дiї реєстрацiйного посвiдчення якого закiнчився
24.02.2018 р. Чи має право аптека реалiзовувати даний лiкарський засiб?

Органiзацiя та економiка фармацiї

A. Не має
B. Має, поки не реалiзує всю партiю
C. Має, з дозволу Держiнспекцiї
D. Має, з дозволу завiдувача аптеки
E. Має, з дозволу Фармакопейного центру
11. До аптеки з аптечного складу його автотранспортом було здiйснене постачання
товару, тому необхiдним супровiдним документом для прийому товару має бути:
A. Товарно-транспортна накладна
B. Фiнансова звiтнiсть постачальника
C. Договiр на постачання товару
D. Специфiкацiя до договору постачання
товару
E. Всi перерахованi документи
12. Аптека реалiзує лiкарськi засоби. Який
з перерахованих лiкарських засобiв пiдлягає предметно-кiлькiсному облiку?
A. Трамадол
B. Мiкрофолiн
C. Гентамiцину сульфат
D. Ретаболiл
E. Гiдрокортизону ацетат
13. В дiяльностi аптеки видiляють прибутковi та витратнi операцiї. Яка господарська операцiя викличе збiльшення суми товарного залишку?
A. Надходження товару вiд постачальника
B. Надходження грошей з банку в касу
C. Повернення пiдзвiтною особою боргу
D. Видача грошей пiд звiт
E. Одержання малоцiнних i швидкозношуваних предметiв
14. Згiдно наказу МОЗ України № 360 певний перелiк лiкарських засобiв заборонено виписувати амбулаторним хворим. Вкажiть такий препарат:
A. Закис азоту
B. Атропiну сульфат
C. Тетракаїн
D. Зопiклон
E. Трамадол
15. Перелiк ефективних, безпечних ЛЗ i
ВМП для профiлактики, дiагностики та лiкування найбiльш розповсюджених патологiчних станiв, виходячи з їх значущостi
для охорони здоров’я конкретної країни
носить назву:
A. Основних ЛЗ
B. ЛЗ предметно-кiлькiсного облiку
C. Безрецептурних ЛЗ
D. Субстандартних ЛЗ
E. Прекурсорiв
16. Внутрiшньоаптечний контроль включає шiсть видiв контролю. Який з них полягає у встановленнi загальної маси або
об’єму лiкарської форми, кiлькостi i маси
окремих доз?
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A. Фiзичний контроль
B. Органолептичний контроль
C. Письмовий контроль
D. Хiмiчний контроль
E. Опитувальний контроль
17. Пiдставою для призначення допомоги у
зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю є
лiкарняний лист. Допомога з тимчасової
непрацездатностi НЕ НАДАЄТЬСЯ:
A. У разi навмисного заподiяння шкоди
своєму здоров’ю
B. При захворюваннi (травмах)
C. При санаторно-курортному лiкуваннi
D. Для догляду за хворою дитиною
E. 18. Аптеки здiйснюють виготовлення лiкарських засобiв за iндивiдуальними прописами. Вкажiть з яких частин складається
роздрiбна цiна на такi лiкарськi засоби:
A. Цiни iнгредiєнтiв, споживчої упаковки,
тарифу
B. Цiни iнгредiєнтiв
C. Цiни iнгредiєнтiв, споживчої упаковки
D. Тарифу та прибутку
E. Цiни iнгредiєнтiв, що увiйшли до складу
лiкарської форми
19. Всi ЛЗ мають надходити до аптеки з
сертифiкатами якостi. Вкажiть, протягом
якого термiну суб’єкт господарювання зобов’язаний зберiгати цi сертифiкати:
A. Протягом трьох рокiв
B. Протягом п’яти рокiв
C. Протягом двох рокiв
D. Протягом одного року
E. Протягом шести рокiв
20. В аптеку надiйшла партiя лiкарських
засобiв вiд постачальника. Який вид контролю якостi лiкарських засобiв проводить
уповноважена особа в аптецi?
A. Вхiдний
B. Хiмiчний
C. Фiзичний
D. Лабораторний
E. Повний хiмiчний
21. Офiцiйний документ, який складається
у встановленому порядку за наслiдками
проведення аудиту i мiстить висновок стосовно достовiрностi звiтностi, повноти фiнансової звiтностi, називається:
A. Аудиторський висновок
B. Звiт про фiнансовi результати
C. Бухгалтерський баланс
D. Звiт про грошовi кошти
E. Звiт про власний капiтал
22. Завiдувач аптекою розрахував показник ефективностi економiчної дiяльностi
аптеки як процентне вiдношення прибутку

Органiзацiя та економiка фармацiї

до товарообiгу в роздрiбних цiнах. Який
показник розрахував завiдуючий?
A. Рентабельнiсть дiяльностi
B. Темпи росту товарообiгу
C. Рiвень витрат обiгу
D. Iндекс iнфляцiї
E. Норматив товарних запасiв
23. Аптека реалiзує готовi лiкарськi засоби
населенню. Визначте собiвартiсть реалiзованого аптекою товару, якщо його роздрiбна вартiсть - 300 тис. грн., а сума торговельних накладень складає 120 тис. грн.:
A. 180 тис. грн.
B. 100 тис. грн.
C. 50 тис. грн.
D. 120 тис. грн.
E. 300 тис. грн.
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A. Єдиний податок
B. Податок на прибуток пiдприємств
C. Податок на додану вартiсть
D. Податок на доходи фiзичних осiб
E. Акцизний податок
26. Речовини та їх солi, що використовуються при виробництвi i очищеннi наркотичних i психотропних речовин, облiковуються в аптецi, як:
A. Прекурсори
B. Отруйнi речовини
C. Сильнодiючi речовини
D. Наркотичнi речовини
E. Психотропнi речовини
27. Барвнi лiкарськi засоби необхiдно зберiгати в окремiй шафi. Якi з перерахованих
ЛЗ належать до цiєї групи?

24. На перiод виходу з ладу PPO та здiйснення його ремонту проведення розрахункових операцiй може здiйснюватися з використанням:

A. Брильянтовий зелений
B. Перекис водню
C. Спирт етиловий
D. Глюкоза
E. Аскорбiнова кислота

A. КОРО та розрахункових квитанцiй
B. Ордерiв
C. Чекової книги
D. ПКО та ВКО
E. Супровiдних вiдомостей

28. Вiдповiдно до закону про оплату працi
система оплати працi персоналу визначається пiдприємством у:

25. Вкажiть, який податок вiдноситься до
мiсцевих при їх внесеннi аптекою до бюджету:

A. Колективному договорi
B. Договорi на поставку
C. Наказi
D. Заявi
E. В посадовiй iнструкцiї

Менеджмент та маркетинг у фармацiї

1. Якому варiанту товарної стратегiї властиве виведення на ринок товару, розрахованого на найбiльшi сегменти
ринку та на найбiльшу кiлькiсть покупцiв?
A. Недиференцiйований маркетинг
B. Диференцiйований маркетинг
C. Концентрований маркетинг
D. Диверсифiкацiя
E. Варiацiя
2. Якому поняттю вiдповiдає твердження:
”. . . - це сфера обмiну, що характеризується системою економiчних вiдносин мiж
виробниками та споживачами товарiв”?
A. Ринок
B. Маркетинг
C. Збут
D. Угода
E. Менеджмент
3. З метою повнiшого охоплення рiзних
ринкiв фiрма ”Лубнифарм” частину своєї продукцiї реалiзує через фiрмовi аптеки, другу частину - через дистриб’юторiв i
третю - через аптеки iнших власникiв. Якi
маркетинговi системи розподiлу використовує дана фiрма?
A. Багатоканальнi
B. Горизонтальнi
C. Корпоративнi
D. Договiрнi
E. Керованi
4. Який тип ринку характеризується такими умовами: наявнiсть великої кiлькостi
продавцiв та покупцiв, якi не впливають
на рiвень поточних цiн; наявнiстю однорiдних та взаємозамiнних конкуруючих товарiв; вiдсутнiстю цiнових обмежень:
A. Ринок чистої конкуренцiї
B. Ринок монополiстичної конкуренцiї
C. Олiгополiстичний ринок
D. Ринок чистої монополiї
E. Ринок з плановим регулюванням
5. Переконливий засiб iнформацiї про товар або фiрму, комерцiйна пропаганда
споживчих якостей товару та належної дiяльностi фiрми, засiб, який готує активного та потенцiйного споживача до купiвлi,
це:
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A. Витратна
B. Конкурентна
C. Модель, що ґрунтується на ринковому
попитi
D. Модель, що ґрунтується на пропозицiї
E. Беззбитковостi
7. Директор фармацевтичної фiрми ”Фiтофарм”, що останнiм часом вимушена
зменшувати обсяги виробництва та скорочувати товарний асортимент, не лише не
виявляє органiзаторських здiбностей, але
майже не цiкавиться i практично не регулює дiяльнiсть пiдприємства. Визначте
стиль керiвництва, притаманний директоровi пiдприємства:
A. Лiберальний
B. Демократичний
C. Директивний
D. Авторитарний
E. Автократичний
8. Аптека ”Доброго дня” з метою збiльшення обсягiв продажу препаратiв запровадила систему знижок, за якою при купiвлi лiкарських засобiв на суму 100 грн., споживачi отримують знижку 2%. Якi маркетинговi комунiкацiї застосувала аптека?
A. Стимулювання збуту, спрямоване на
споживачiв
B. Стимулювання збуту, спрямоване на
фармацевтичних посередникiв
C. Персональнi продажi
D. ”Паблiк рiлейшнз”, спонсорство
E. Стимулювання збуту, спрямоване на
власний збутовий персонал
9. Аптечне пiдприємство надає вiдвiдувачам можливiсть вимiряти артерiальний
тиск. До якої групи товару можна вiднести цi дiї?
A. Послуга
B. Товар повсякденного попиту
C. Товар короткотривалого використання
D. Товар особливого попиту
E. Товар пасивного попиту
10. Завiдувач аптекою ”Екофарм” частину своїх повноважень передав своєму заступнику. Процес передачi повноважень
пiдлеглим керiвниками на виконання спецiальних завдань - це:

A. Реклама
B. Торговий знак
C. Маркетинг
D. Комунiкацiї
E. Пропозицiя

A. Делегування повноважень
B. Звуження повноважень
C. Зняття повноважень
D. Лiквiдацiя повноважень
E. -

6. Фармацевтична фiрма-виробник встановлює цiну на лiкарський засiб, враховуючи його собiвартiсть та надбавку до
собiвартостi. До якої моделi цiноутворення вiдноситься цей метод?

11. Завiдувач аптеки розробив графiк роботи персоналу на наступний мiсяць. Рiзновид управлiнської дiяльностi, спрямований на формування вузьких, деталiзованих, короткотермiнових планiв, носить
назву:

Менеджмент та маркетинг у фармацiї

A. Оперативне планування
B. Фiнансове планування
C. Бiзнес-планування
D. Стратегiчне планування
E. 12. Завiдувачем аптеки до провiзора висуваються суперечливi вимоги щодо його
роботи, в результатi чого у працiвника виникли емоцiйне перевантаження, невпевненiсть у собi та стрес. Який конфлiкт виник при цьому?
A. Внутрiшньоособистiсний
B. Мiж особою i групою
C. Мiжорганiзацiйний
D. Мiжгруповий
E. 13. Вiддiл маркетингу хiмiко-фармацевтичного
заводу встановив, що попит на рослинний
лiкарський засiб вiд кашлю у формi дитячого сиропу iстотно коливається протягом року. В даному випадку попит вважається:
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A. Зовнiшня реклама
B. Реклама для спецiалiстiв
C. Поштовi листiвки, буклети
D. Сувенiрна реклама
E. 17. Завiдувач аптеки гнучко використовує
систему методiв управлiння аптечним пiдприємством. Який з вказаних заходiв вiдповiдає сутностi методiв органiзацiйного
впливу?
A. Чiткий розподiл завдань мiж виконавцями
B. Матерiальнi стимули (доплати, надбавки, премiї)
C. Задоволення культурних та соцiальнопобутових потреб працiвникiв
D. Пiдвищення по службi
E. 18. У зв’язку з вiдкриттям регiональних
пiдроздiлiв фармацевтична компанiя здiйснює набiр медичних представникiв. Який
з перелiчених етапiв вiдбору персоналу є,
як правило, завершальним?

A. Нерегулярним
B. Неповноцiнним
C. Некоректним
D. Нерацiональним
E. Нереалiзованим

A. Цiльова спiвбесiда
B. Надання резюме
C. Заповнення анкети
D. Телефонне iнтерв’ю
E. Ознайомлювальна спiвбесiда

14. З оптової фармацевтичної фiрми
”Схiд-Фармацiя” за останнiй рiк за власним бажанням звiльнилось 10% спiвробiтникiв, якi влаштувались на роботу до
фiрми-конкурента ”Схiд-оптима”. Iндивiдуальнi пересування працiвникiв з фiрми
”Схiд-Фармацiя” до фiрми ”Схiд-оптима”
є:

19. При розробцi нового лiкарського препарату фахiвцi вiддiлу маркетингу фармацевтичної фiрми провели одноразове дослiдження, у ходi якого з’ясовували ставлення лiкарiв до наявних на ринку препаратiв. Який метод маркетингових дослiджень використаний?

A. Плиннiстю кадрiв
B. Ротацiєю кадрiв
C. Атестацiєю кадрiв
D. Мотивуванням кадрiв
E. Динамiкою кадрiв
15. Фармацевтичне пiдприємство планує
збут власної продукцiї в iншiй країнi шляхом передачi її у власнiсть закордонного
посередника. Визначте форму виходу пiдприємства на закордонний ринок:
A. Експорт
B. Прямi iнвестицiї
C. Спiльне пiдприємництво
D. Лiцензування
E. Франчайзинг
16. Фармацевтична компанiя використовує рiзнi види реклами. Для якого засобу
розповсюдження реклами характерна вiдсутнiсть вибiркової аудиторiї?

A. Опитування
B. Панель
C. Спостереження
D. Експеримент
E. Тестування
20. Провiзор здiйснює дослiдження фармацевтичного ринку, використовуючи наукову перiодичну лiтературу та статистичнi данi. Який вид маркетингових дослiджень при цьому здiйснюється?
A. Кабiнетнi дослiдження
B. Польовi дослiдження
C. Спостереження
D. Панельнi дослiдження
E. Опитування
21. При аналiзi обсягiв реалiзацiї лiкарського препарату встановлено, що препарат випускається великими партiями, обсяги продажiв зростають, але темпи росту
уповiльнюються, зростає кiлькiсть конкурентiв. На якому етапi життєвого циклу
перебуває лiкарський препарат?
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A. Зрiлiсть
B. Розробка
C. Впровадження
D. Зростання
E. Спад
22. Вiтчизняне фармацевтичне пiдприємство впроваджує на ринок генеричний лiкарський препарат за цiною значно нижчою, нiж цiна зарубiжних аналогiв. Яку
стратегiю цiноутворення використовує вiтчизняний виробник?
A. Глибокого проникнення на ринок
B. Слiдування за лiдером
C. ”Зняття вершкiв”
D. Тендерного цiноутворення
E. 23. На новоствореному фармацевтичному
пiдприємствi ”Авiценна” передбачено цiлодобовий режим роботи. Яку категорiю
працiвникiв ЗАБОРОНЕНО залучати до
роботи у нiчний час?
A. Осiб, молодше 18 рокiв (неповнолiтнiх)
B. Осiб пенсiйного вiку
C. Осiб, молодше 25 рокiв
D. Осiб, молодше 30 рокiв
E. 24. На пiдставi дослiдження ринку керiвник фармацевтичного пiдприємства разом з групою маркетологiв приймають
рiшення розробити заходи з пiдвищення
конкурентоспроможностi ЛЗ фiрми. Таке
рiшення називається:
A. Колегiальним
B. Iнтуїтивним
C. Одноосiбним
D. Особистим
E. 25. В процесi еволюцiї фармацевтична органiзацiя формує свою культуру. Культура
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фармацевтичної органiзацiї ґрунтується
на:
A. Цiнностях, традицiях, нормах поведiнки,
властивих членам органiзацiї
B. Лiцензiйних умовах
C. Належних фармацевтичних практиках
D. Особливостях виробництва
E. Чинному законодавствi
26. Фармацевтична фiрма, що випускала
ЛЗ у виглядi крапель для носа у флаконах,
освоїла випуск цього ЛЗ у виглядi спрею.
На якiй концепцiї маркетингу фiрма будує
взаємовiдносини зi споживачами?
A. Удосконалення лiкарського засобу
B. Соцiально-етичного маркетингу
C. Iнтенсифiкацiї комерцiйних зусиль
D. Удосконалення виробництва
E. Удосконалення системи збуту
27. Завдання фармацевтичної логiстики
передбачають рекламу ЛЗ, пошук споживачiв, укладання договорiв, сервiсне обслуговування, транспортування. Визначте
вид логiстики:
A. Збутова
B. Закупiвельна
C. Виробнича
D. Кадрова
E. Iнформацiйна
28. До якого виду дiяльностi фармацевтичного пiдприємства належить вирiшення
питань з покращення умов працi, життя
та здоров’я працiвникiв, медичного страхування та iншi заходи соцiального розвитку?
A. Соцiальна вiдповiдальнiсть
B. Комерцiйна дiяльнiсть
C. Фiнансова дiяльнiсть
D. Виробнича дiяльнiсть
E. Благодiйнiсть

Клiнiчна фармацiя

1. Рифампiцин є iндуктором цитохрому
Р 450, тому його взаємодiя з iншим хiмiчно
активним лiкарським засобом може призвести до:
A. Зменшення концентрацiї iншого лiкарського засобу
B. Збiльшення концентрацiї iншого лiкарського засобу
C. Не впливає на концентрацiю iншого
лiкарського засобу
D. Зв’язування з iншими метаболiтами
E. Не впливає на токсичнiсть iншого лiкарського засобу
2. Вiдвiдувач аптеки звернувся до фармацевта зi скаргами на стискaючий, часом
пекучий бiль за грудниною з iррадiацiєю у
лiву руку та шию тривалiстю 5-10 хвилин.
Виберiть засiб для надання невiдкладної
допомоги хворому:
A. Нiтроглiцерин
B. Нiфедипiн
C. Дигоксин
D. Iзосорбiду динiтрат
E. Бiсопролол
3. У хворого на фонi прийому вiдхаркувального засобу з’явилися скарги на гiперсалiвацiю, нежить, шкiрнi висипи та свербiж (явища йодизму). Вкажiть, який засiб
викликав данi побiчнi реакцiї:
A. Калiю йодид
B. Настiй трави термопсису
C. Амонiю хлорид
D. Сироп амброксолу
E. Мукалтин
4. До лiкаря звернулася вагiтна жiнка зi
скаргами на пiдвищення артерiального тиску до 160/100 мм рт.ст. Який гiпотензивний
препарат можна використати?
A. Метилдопа
B. Еналаприл
C. Лозартан
D. Бiсопролол
E. Резерпiн
5. У пацiєнтки, яка хворiє на цукровий дiабет, пiсля передозування iнсулiну виникла
гiпоглiкемiя. Якi дiї при перших ознаках гiпоглiкемiї?
A. Дати хворiй з’їсти грудочку цукру, випити теплого солодкого чаю
B. Виконати iн’єкцiю iнсулiну
C. Ввести кофеїн внутрiшньом’язово
D. Ввести 0,1% розчин адреналiну пiдшкiрно
E. Сублiнгвально нiтроглiцерин
6. Вкажiть препарат, який першочергово
застосовується при лiкуваннi анафiлактичного шоку:

19

A. Преднiзолон
B. Лоратадин
C. Дибазол (Bendazol)
D. Еуфiлiн
E. Фексoфенaдин
7. Хворий 45-ти рокiв протягом останнього
року постiйно приймає нiтрати пролонгованої дiї двiчi на добу. Наразi спостерiгається зниження ефективностi фармакотерапiї. Який побiчний ефект можна припустити в першу чергу?
A. Розвиток толерантностi до нiтратiв
B. Прогресування iшемiчної хвороби серця
C. Прогресування атеросклерозу коронарних судин
D. Iнфаркт мiокарда
E. Погiршення коронарного кровообiгу
8. Оберiть препарат для лiкування гiпертиреозу:
A. Мерказолiл (Thiamazole)
B. Преднiзолон
C. Iнсулiн
D. Метформiн
E. Окситоцин
9. Хворiй 28-ми рокiв, вагiтна (8-9 тижнiв),
пiсля проведеного клiнiко-лабораторного
дослiдження встановлено дiагноз гострого
пiєлонефриту. Виберiть оптимальну емпiричну антибактерiальну терапiю:
A. Амоксицилiн
B. Норфлоксацин
C. Тетрациклiн
D. Хлорамфенiкол
E. Гентамiцин
10. У хворого на iшемiчну хворобу серця iз
хронiчною недостатнiстю кровообiгу пiсля
тривалого застосування одного з наведених лiкарських засобiв виникла гiпокалiємiя, що призвело до порушення серцевого
ритму та м’язової слабкостi. Побiчною дiєю якого з препаратiв є це ускладнення?
A. Фуросемiд
B. Нiфедипiн
C. Лiзиноприл
D. Пропранолол
E. Спiронолактон
11. Хворому з остеоартрозом (гонартроз)
та пептичною виразкою шлунка в анамнезi
необхiдно призначити нестероїдний протизапальний засiб. Оберiть найбiльш безпечний для цього пацiєнта лiкарський засiб:
A. Мелоксикам
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Iбупрофен
D. Iндометацин
E. Метамiзол натрiю
12. Хвора 34-х рокiв, яка страждає на системний червоний вовчак, приймає метил-
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преднiзолон. При обстеженнi виявлено
низький рiвень кальцiю у кровi. Лiкар припустив розвиток остеопорозу. Хворiй необхiдно призначити препарати кальцiю та:
A. Вiтамiн D3
B. Вiтамiни групи B
C. Вiтамiн C
D. Вiтамiн A
E. Вiтамiн E
13. Хвора на цукровий дiабет ввела собi 30
ОД iнсулiну, пiсля чого в неї виникла слабкiсть. Хвора зайшла в аптеку i звернулась
по допомогу. В аптецi знепритомнiла, виникли судоми. Що слiд увести хворiй?
A. Глюкозу
B. Глiбенкламiд
C. Метформiн
D. Iнсулiн
E. Бутамiд
14. Хвора 18-ти рокiв госпiталiзована в клiнiку зi скаргами на спрагу, полiурiю, сухiсть шкiри, схуднення, загальну слабкiсть.
Встановлено дiагноз: цукровий дiабет I типу, вперше виявлений. З якого лiкарського
засобу варто розпочати лiкування хворої?
A. Iнсулiн
B. Глiбенкламiд
C. Арфазетин
D. Ексенатид
E. Метформiн
15. З препаратами якої фармакологiчної
групи ЗАБОРОНЕНО поєднувати вiдхаркувальнi засоби?
A. Протикашльовi препарати
B. Антибактерiальнi препарати
C. Муколiтики
D. Полiвiтамiни
E. Деконгестанти
16. У дитини 3-х рокiв непереносимiсть парацетамолу. Який препарат жарознижуючої дiї потрiбно використовувати в данiй
ситуацiї?
A. Iбупрофен
B. Ацетилсалiцилова кислота
C. Нiмесулiд
D. Напроксен
E. Диклофенак натрiю
17. Проконсультуйте хворого на стенокардiю, який приймає нiтрати пролонгованої
дiї. Яка побiчна дiя найбiльш характерна
для цих засобiв?
A. Головний бiль
B. Нудота
C. Блювання
D. Пронос
E. Закреп
18. Оберiть для пацiєнта з герпетичним
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ураженням губ противiрусний засiб для мiсцевого застосування:
A. Ацикловiр
B. Амiзон
C. Арбiдол
D. Анаферон
E. Афлубiн
19. Який термiн застосування судинозвужуючих засобiв для симптоматичного лiкування ринiту?
A. 5-7 днiв
B. 3 тижнi
C. 2 тижнi
D. 5 тижнiв
E. 1 мiсяць
20. В аптеку звернулась вагiтна жiнка з
симптомами гострого ринiту. Порекомендуйте найбiльш безпечний засiб для симптоматичного лiкування ринiту:
A. Cольовi розчини на основi iзо- та гiпертонiчних розчинiв натрiю хлориду
B. Препарати на основi ефiрних олiй
C. Препарати ксилометазолiну
D. Препарати кромоглiциєвої кислоти
E. Препарати беклометазону
21. В аптеку зайшла жiнка 43-х рокiв зi
скаргами на рiзкий головний бiль у потиличнiй дiлянцi, серцебиття, миготiння ”мушок” перед очима, нудоту. Рiвень АТ- 180/110
мм рт.ст. Якому стану вiдповiдають вказанi
симптоми?
A. Гiпертонiчний криз
B. Напад мiгренi
C. Напад стенокардiї напруги
D. Остеохондроз шийних хребцiв
E. Гострий кон’юнктивiт
22. Для пацiєнта 35-ти рокiв лiкар призначив калiйзберiгаючий дiуретик. Який з названих препаратiв вiдноситься до цiєї групи?
A. Триамтерен
B. Фуросемiд
C. Бiсопролол
D. Празозин
E. Дилтiазем
23. Чоловiку 42-х рокiв з позашпитальною
пневмонiєю було призначено тривале лiкування антибiотиками. Якi препарати слiд
призначити хворому з метою профiлактики дисбактерiозу?
A. Пробiотики
B. Вiдхаркувальнi
C. Спазмолiтики
D. Муколiтики
E. Протикашлевi
24. Хворий 45-ти рокiв, скаржиться на
вологий кашель. Страждає на хронiчний
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бронхiт понад 20 рокiв. Палить. Порадьте
муколiтичний препарат, який би сприяв покращенню виведення харкотиння та утворенню сурфактанту:
A. Амброксол
B. Корiнь солодки
C. Препарати термопсису
D. Протеолiтичнi ферменти
E. Калiю йодид
25. На стацiонарному лiкуваннi в протитуберкульозному диспансерi знаходиться
жiнка з вiдкритою формою туберкульозу.
Який засiб призначив лiкар для етiотропного лiкування?
A. Iзонiазид
B. Ацикловiр
C. Метронiдазол
D. Доксициклiну гiдрохлорид
E. Бензилпенiцилiн
26. Чоловiку 65-ти рокiв, хворому на позашпитальну пневмонiю, було призначено
антибiотик амiкацин. Необхiдно пам’ятати, що побiчним ефектом амiкацину є:
A. Ототоксичнiсть
B. Забарвлення сечi в червоний колiр
C. Блювання
D. Пiдвищення артерiального тиску
E. Зниження артерiального тиску
27. До аптеки звернувся чоловiк 60-ти рокiв зi скаргами на погiршення сутiнкового зору, сухiсть склер, трiщини шкiри та її
лущення. Провiзор припустив прояв гiповiтамiнозу i запропонував пацiєнту пiсля
консультацiї з лiкарем використати:
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A. Ретинолу ацетат
B. Токоферолу ацетат
C. Ергокальциферол
D. Цiанокобаламiн
E. Аскорбiнову кислоту
28. Пацiєнту з артерiальною гiпертензiєю,
що отримує каптоприл, призначено калiйзберiгаючий сечогiнний засiб спиронолактон. До якого ускладнення терапiї може
призвести така комбiнацiя?
A. Гiперкалiємiя
B. Гiпокальцiємiя
C. Гiпонатрiємiя
D. Гiпоглiкемiя
E. Гiпернатрiємiя
29. У хворого на туберкульоз пiсля початку лiкування виникло почервонiння сечi,
слини, слiзної рiдини. Який препарат мiг
викликати такi явища?
A. Рифампiцин
B. Iзонiазид
C. Ципрофлоксацин
D. Бензилпенiцилiну натрiєва сiль
E. Розчин йоду спиртовий
30. У пацiєнта з серцевою недостатнiстю
на тлi застосування дiуретика фуросемiда
розвинулось наступне порушення складу
електролiтiв:
A. Гiпокалiємiя
B. Гiперкалiємiя
C. Гiпернатрiємiя
D. Гiпермагнiємiя
E. Гiпокальцiємiя

