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1.При проведеннi кiлькiсного визначен-
ня кислоти аскорбiнової йодометричним
методом у якостi iндикатора використову-
ється:

A. Крохмаль
B. Дифенiлкарбазон
C. Бромфеноловий синiй
D. Фенолфталеїн
E. Мурексид

2. Бiлiтраст - пероральний рентгенокон-
трастний засiб для дослiдження жовчних
шляхiв. Вкажiть реагент, за допомогою
якого можна пiдтвердити наявнiсть фе-
нольного 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

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

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

4. Фторафур (Phtorafurum) використо-
вується для лiкування злоякiсних пу-
хлин шлунка та iнших вiддiлiв шлунково-
кишкового тракту. Однiєю з реакцiй на йо-
го тотожнiсть є визначення фторид-iону
пiсля попередньої мiнералiзацiї. Фторид-
iон можна визначити за утворенням осаду
реакцiєю з:

A. Кальцiю хлоридом
B. Амонiю гiдроксидом
C. Калiю нiтратом
D. Натрiю карбонатом
E. Калiю хлоридом

5. Провiзор-аналiтик виконує iдентифiка-
цiю дифенгiдрамiну гiдрохлориду (диме-
дролу). З яким реактивом речовина, що
аналiзується, утворює яскраво-жовте за-
барвлення?

A. Кислота сiрчана концентрована
B. Кислота хлорна 0,1 М
C. Кислота хлороводнева розведена
D. Кислота оцтова безводна
E. Кислота фосфорна розведена

6. Провiзор-аналiтик дослiджує розчин пе-
роксиду водню 3%. Який реактив ДФУ ре-
комендує для його iдентифiкацiї?

A. Калiю хромат
B.Натрiю хлорид
C. Магнiю сульфат
D. Кальцiю хлорид
E.Цинку оксид

7.Провiзор-аналiтик дослiджує субстанцiю
йоду. Який титрований розчин ДФУ реко-
мендує для його кiлькiсного визначення?

A.Натрiю тiосульфат
B. Кислота хлористоводнева
C. Натрiю гiдроксид
D. Калiю бромат
E.Натрiю едетат

8. Для iдентифiкацiї етанолу провiзору-
аналiтику необхiдно провести:

A.Йодоформну пробу
B.Мурексидну пробу
C. Гiдроксаматну пробу
D.Нiнгiдринову реакцiю
E. Талейохiнну пробу

9. На аналiз надiйшов розчин формальде-
гiду. За допомогою якого реактиву прово-
дять його iдентифiкацiю?

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

10. Фенiлсалiцилат (Phenylii salicylas) мо-
жна iдентифiкувати по запахуфенолу, який
видiлиться при додаваннi до препарату:

A. H2SO4
B. C�Cl2
C. NaCl
D. CuSO4
E. AgNO3

11. Нiтроксолiн вiдноситься до антибакте-
рiальних засобiв. В основi структури цiєї
лiкарської речовини лежить конденсована
гетероциклiчна система. З яких циклiв во-
на складається?

A. Бензольний i пiридиновий
B.Пiрольний i бензольний (похiднi iндолу)
C. Бензольний i семичленний - 1,4-дiазепiну
D.Пiримiдиновий i iмiдазольний
E. Два залишки 4-оксикумарину

12. Амiнокислоту валiн згiдно вимог ДФУ
iдентифiкують методом ТШХ. Для прояв-
лення хроматограми використовують роз-
чин наступного реактиву:

A.Нiнгiдрин
B. Бромцiан
C. 2,4-динiтрохлорбензол
D. 2,4-динiтрофенiлгiдразин
E. Концентрований амонiак

13. Який з перелiчених лiкарських засобiв
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НЕ НАЛЕЖИТЬ до групи вiтамiнiв?

A. Кальцiю глюконат
B. Кальцiю пангамат
C. Кальцiю пантотенат
D. Ергокальциферол
E. Кислота нiкотинова

14. Провiзор-аналiтик визначає домiшку
кальцiю i магнiю у водi очищенiй у контей-
нерах згiдно ДФУ за допомогою титрова-
ного розчину:

A. Натрiю едетату
B. Срiбла нiтрату
C. Натрiю тiосульфату
D. Натрiю нiтриту
E. Амонiю тiоцiанату

15. Для проведення iдентифiкацiї лiкар-
ських субстанцiй до складу яких входять
нiтрити, провiзор-аналiтик використовує:

A. Антипiрин у присутностi кислоти хлори-
стоводневої розведеної
B. Реактив метоксифенiлоцтової кислоти
C. Розчин глiоксальгiдроксiанiлу
D. Хлорамiн у присутностi кислоти хлори-
стоводневої розведеної
E. Розчин тiосечовини

16. Одна з наведених лiкарських речовин
при зберiганнi пiд впливом свiтла та повi-
тря змiнює зовнiшнiй вигляд (набуває ро-
жевого забарвлення):

A. Резорцин
B. Натрiю хлорид
C. Натрiю бензоат
D. Барiю сульфат
E. Кислота борна

17. Вкажiть, якому з нижче наведених лi-
карських засобiв вiдповiдає xiмiчна назва
5-нiтро-8-гiдроксихiнолiн:

A. Нiтроксолiн
B. Хiнгамiн
C. Хiноцид
D. Офлоксацин
E. Дибазол

18.До лiкарських речовин, похiдних морфi-
нану, вiдноситься:

A. Кодеїн
B. Кокаїну гiдрохлорид
C. Хiнiну сульфат
D. Пахiкарпiну гiдройодид
E. Кофеїн

19. До лiкарських речовин, похiдних iндолу,
вiдноситься:

A. Iндометацин
B. Дибазол
C. Глауцину гiдрохлорид
D. Iзонiазид
E. Дiазепам

20. Для iдентифiкацiї розчину глюкози
для iн’єкцiй згiдно вимог ДФУ вимiрюють
кут оптичного обертання розчину. Який
фiзико-хiмiчний метод при цьому застосо-
вується?

A.Поляриметрiя
B. Тонкошарова хроматографiя
C. Iнфрачервона спектроскопiя
D. Рефрактометрiя
E. Спектроскопiя ядерного магнiтного
резонансу

21. Лiкарський засiб з групи алкалоїдiв за
хiмiчною номенклатурою має назву 1,3,7-
триметил-3,7-дигiдро-1Н-пурин-2,6-дiон.
Назвiть цю сполуку:

A. Кофеїн
B.Феназон
C. Хлорамфенiкол
D.Норфлоксацин
E.Ампiцилiн

22. Субстанцiя лiкарської речовини ери-
тромiцин за хiмiчною будовою належить
до антибiотикiв:

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

23. Вкажiть продукт взаємодiї парацетамо-
лу з кислотою хлористоводневою та насту-
пним додаванням калiю дихромату:

A. Iндофеноловий барвник
B.Ауриновий барвник
C. ОсноваШиффа
D.Азобарвник
E. Трифенiлметановий барвник

24. 3 розчином натрiю гiдроксиду нiтроксо-
лiн утворює:

A. Червоно-оранжеве забарвлення
B.Жовтий осад
C. Фiолетове забарвлення
D. Бiлий осад
E. Чорно-зелене забарвлення

25. При нагрiваннi дослiджуваного розчи-
ну лiкарського засобу з натрiю гiдрокси-
дом 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

26.Визначення питомого обертання розчи-
ну глюкози проводять в присутностi розчи-
ну амонiаку з метою:
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A. Прискорення встановлення рiвноваги
таутомерних форм глюкози в розчинi
B. Полiпшення розчинення глюкози
C. Створення слабколужної реакцiї середо-
вища аналiзованого розчину
D. Переведення домiшок в амонiйнi солi
E. Нейтралiзацiї глюконової кислоти

27. Одним з тестiв, що пiдтверджують до-
стовiрнiсть таблеток ацикловiру є виявлен-
ня максимуму поглинання в межах вiд 230
нм до 350 нм. Для проведення цього тесту
працiвник контрольно-аналiтичної лабо-
раторiї використовуватиме:

A. Спектрофотометр
B. рН-метр
C. Поляриметр
D. Рефрактометр
E. Полярограф

28. Однiєю з реакцiй, яка дає можливiсть
вiдрiзнити адреналiн вiд норадреналiну, є
реакцiя окиснення 0,05 М розчином йоду
в буферних розчинах з рiзним значенням
рН. При цьому адреналiн утворює:

A. Адренохром червоно-фiолетового ко-
льору
B. Норадренохром червоно-фiолетового
кольору
C.Адренохром свiтло-фiолетового кольору
D. Норадренохром червоного кольору
E. Адренохром фiолетового кольору

29. Провiзор-аналiтик виконує аналiз на-
трiю диклофенаку. Вкажiть метод його
кiлькiсного визначення згiдно вимог ДФУ:

A. Ацидиметрiя у безводному середовищi
B. Ацидиметрiя у водному середовищi
C. Алкалiметрiя у водному середовищi
D. Алкалiметрiя у безводному середовищi
E. Алкалiметрiя у спиртово-хлороформнiй
сумiшi

30. Яка з нижченаведених сполук є вихi-
дною речовиною для синтезу хлорпрома-
зину гiдрохлориду?

A. 2-хлорфенотiазин
B. 4-хлорфенотiазин
C. 3-хлорфенотiазин
D. 5-хлорфенотiазин
E. 6-хлорфенотiазин

31. Наявнiсть естерного угрупування в
структурi бензокаїну можна довести реа-
кцiєю утворення:

A. Солей гiдроксамових кислот
B. Iндофенолу
C. Азобарвника
D.Ауринового барвника
E.Азометинового барвника

32. Наявнiсть первинної ароматичної
амiногрупи у структурi сульфанiламiда
провiзор-аналiтик може пiдтвердити реа-
кцiєю утворення:

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

33. Провiзор-аналiтик визначає домiшку
залiза кальцiю глiцерофосфату згiдно
ДФУ за утворенням рожевого забарвлен-
ня з розчином такої кислоти:

A. Тiоглiколева
B. Борна
C. Сiрчана
D. Хлористоводнева
E.Нiтратна

34. Провiзор-аналiтик проводить реакцiю
iдентифiкацiї субстанцiї лiкарської речо-
вини з лужним розчином гiдроксиламi-
ну гiдрохлориду та розчином залiза (III)
хлориду в кислотi хлористоводневiй. По-
ява синювато-червоного або червоного за-
барвлення свiдчить про належнiсть речо-
вини до:

A. Складних ефiрiв (естерiв)
B.Простих ефiрiв (етерiв)
C. Гетероциклiчних сполук
D. Третинних амiнiв
E.Органiчних кислот
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1. Хворий страждає на авiтамiноз C . Лi-
кар призначив курс фiтотерапiї. Яка лiкар-
ська рослинна сировина багата на цей вiта-
мiн?

A. Fructus Sorbi
B. Cortex Quercus
C. Rhizoma Tormentillae
D. Cortex Viburni opuli
E. Folium Menthae piperitae

2. Для визначення тотожностi Fructus
Sophorae japonicae до витягу додали кон-
центровану хлористоводневу кислоту i
магнiєву стружку. Спостерiгали рожево-
червоне забарвлення, яке свiдчить про при-
сутнiсть:

A. Флавоноїдiв
B. Дубильних речовин
C. Кумаринiв
D. Антраценпохiдних
E. Сапонiнiв

3. Фiтопрепарат ”Аромелiн” проявляє Р-
вiтамiнну активнiсть. З якої рослинної си-
ровини отримують препарат ”Аромелiн”?

A. Fructus Aroniae melanocarpae
B. Fructus Sorbi
C. Fructus Sambuci nigrae
D. Fructus Viburni
E. Fructus Crataegi

4. Рослинний препарат Силiбор застосову-
ється як гепатопротекторний засiб. Дже-
релом для отримання цього препарату є:

A. Semina Sylibi
B. Flores Centaureae cyani
C. Flores Tanaceti
D. Flores Crataegi
E. Herba Equiseti arvensis

5. При надходженнi сировини на вiтамiн-
ний завод виявлено, що вона являє собою
округлi, зморшкуватi плоди оранжево-
червоного кольору i кислувато-солодкого,
злегка в’яжучого смаку, довжиною до 3 см,
дiаметром до 1,5 см. Усерединi плодiв мi-
ститься багато горiшкiв, якi за формою є
дрiбними, твердими, вуглуватими, жовто-
го кольору. Горiшки i внутрiшня поверхня
плодiв густо устеленi довгими, дуже жорс-
ткими, щетинистими волосками. Був зро-
блений висновок, що сировина належить
до:

A. Fructus Rosae
B. Fructus Sorbi
C. Fructus Viburni
D. Fructus Hippophaes
E. Fructus Ribis nigri

6. 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

7. Herba Leonuri є джерелом гiпотензивно-
седативних засобiв. Заготiвлю цiєї рослин-
ної сировини слiд проводити з урахуванням
перiоду обороту, який складає:

A. 1 раз в 5 рокiв
B. 1 раз в 2 роки
C. 1 раз в 3 роки
D. 1 раз в 10 рокiв
E. Кожний рiк

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

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

9. Фармацевтична фабрика отримала пар-
тiю сировини коренi алтеї. Для проведення
якiсного аналiзу виберiть реактив для про-
ведення гiстохiмiчної реакцiї на слиз:

A. Спиртовий розчин метиленового синьо-
го
B. 1% розчин флороглюцину
C. 1% розчин залiзоамонiйних галунiв
D. Розчин судану III
E. Реактив Драгендорфа

10.Промисловою сировиною для отриман-
ня танiну є ЛРС:

A. Folium Cotini coggygriae
B. Rhizomata Bistortae
C. Rhizomata et radix Sanguisorbae
D. Fructus Viburni
E. Rhizomata Bergeniae

11. Провiзор вказує назву сировини, масу,
район заготiвлi, дату заготiвлi. Це має на-
зву:

A.Маркування ЛРС
B. Сортування ЛРС
C. Стандартизацiя ЛРС
D. Заготiвля ЛРС
E. Упаковка ЛРС

12. Пiд час пакування i транспортування
сировина частково подрiбнюється, перети-
рається. 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
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13.При проведеннi товарознавчого аналiзу
провiзор має бракувати лiкарську рослин-
ну сировину за умови:

A. Наявностi отруйних рослин
B. Ураженiсть амбарними шкiдниками I
ступеня
C. Наявностi в ЛРС частин iнших неотруй-
них рослин
D. Наявностi у ЛРС iнших частин цiльової
рослини
E. Перевищення вологостi сировини

14. Якiсть лiкарської рослинної сировини
залежить вiд термiнiв заготiвлi. Пiдземнi
органи - коренi, кореневища, коренебуль-
би слiд заготовляти:

A. Ранньою весною або восени
B. Впродовж вегетацiйного перiоду
C. До цвiтiння
D. Пiд час цвiтiння
E. Наприкiнцi цвiтiння

15. Листя наперстянки пурпурної викори-
стовуються для отримання кардiотонiчних
засобiв. При якiй температурi слiд сушити
цю сировину?

A. 50-60oC
B. 30-40oC
C. 80-90oC
D. 20-25oC
E. 90-100oC

16. При обробцi хроматограми есктракту
листя беладони реактивом Драгендорфа
на жовтому фонi проявляються оранжевi
або оранжево-червонi плями. Це свiдчить
про наявнiсть:

A. Алкалоїдiв
B. Сапонiнiв
C. Дубильних речовин
D. Серцевих глiкозидiв
E. Фенологлiкозидiв

17. Кореневища з коренями оману накопи-
чують ефiрну олiю та полiсахариди. Якiсна
реакцiя з α-нафтолом i концентрованою
сiрчаною кислотоюпiдтверджує наявнiсть:

A. Iнулiну
B. Крохмалю
C. Ментолу
D. Тимолу
E. Фосфолiпiдiв

18. Домiшки в ЛРС потрапляють при заго-
тiвлi, сушiннi та первиннiй обробцi сирови-
ни. До органiчних домiшок вiдносять:

A. Частини тiєї ж рослини, але не є сирови-
ною
B. Часточки скла
C. Металевi предмети
D. Пiсок
E. Часточки землi

19. З Rhizomata cum radicibus Valerianaeфi-
тохiмiчний цех виробляє настойки та густi
екстракти, що входять до складу компле-
ксних препаратiв з седативною дiєю. На-
звiть, до якої групи бiологiчно активних
сполук вiдносяться валепотрiати валерiани
валтрат, ацетовалтрат, дигiдровалтрат:

A. Iридоїди
B. Ефiрнi олiї
C. Алкалоїди
D.Полiсахариди
E. Сапонiни

20. У зразку Folia Orthosiphonis staminei
встановлено наявнiсть глiкозидних похi-
дних урсану. Цей зразок можна вiднести
до сировини, яка вмiщує:

A. Сапонiни
B. Серцевi глiкозиди
C. Цiаноглiкозиди
D. Екдистероїди
E.Фiтостероли

21. З якої лiкарської рослинної сировини
виготовляють iмуностимулюючий засiб ”I-
мунал”, який часто застосовують при хро-
нiчних захворюваннях верхнiх дихальних
шляхiв?

A. Herba Echinaceae purpurea
B. Radices Araliae elata
C. Rhizomata et radices Eleuterococci
D. Radices Ginseng
E. Radices Rhei

22. Назвiть лiкарську рослину, вiдхарку-
вальнi та протизапальнi властивостi якої
зумовленi наявнiстю тритерпенових сапо-
нiнiв:

A. Glycyrrhiza glabra
B. Aralia mandshurica
C. Orthosiphon stamineus
D. Panax ginseng
E. Astragalus dasyanthus

23. Свiжозiбране листя мелiси сушать при
температурi не вище 35oC . Наявнiсть яких
речовин у сировинi зумовлює такi умови
сушiння?

A. Ефiрних олiй
B.Алкалоїдiв
C. Серцевих глiкозидiв
D.Полiсахаридiв
E.Похiдних антрацену

24.При мiкроскопiчному аналiзi кореня лi-
карської рослини було виявлено такi озна-
ки: клiтини паренхiми з iнулiном, молочни-
ки, чiтка лiнiя камбiю. Зроблено висновки,
що це корiнь:
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A. Taraxacum officinalis
B. Sanguisorba officinalis
C. Inula helenium
D. Althaea officinalis
E. Zingiber officinale

25.До контрольно-аналiтичної лабораторiї
надiйшла сировина Fructus Pastinacae sati-
vae, що мiстить псорален та ангелiцин. На-
звiть групу бiологiчно активних речовин,
до якої вони належать:

A. Кумарини
B. Сапонiни
C. Флавоноїди
D. Антраценпохiднi
E. Дубильнi речовини

26. В фармакопейному аналiзi доброякi-
снiсть Folia Arctostaphili uvae ursi визнача-
ють за вмiстом:

A.Арбутину
B. Рутину
C. Келiну
D. Гiосцiамiну
E.Мангiферину

27. Для рослин якої родини характерним є
наявнiсть гiосцiамiну та скополамiну?

A. Solanaceae
B. Asteraceae
C. Papaveraceae
D. Apocynaceae
E. Fabaceae

28. Насiння лимонника китайського мi-
стить лiгнани. Яку фармакологiчну дiю ма-
ють препарати лимонника?

A. Тонiзуючу
B. Гепатопротекторну
C. Протипухлинну
D. Седативну
E. Репаративну
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1.Фармацевт приготував мазь на вазелi-
нi. Вкажiть речовину, яку вводять в основу,
пiдiгрiту до 40oC :

A. Камфора
B. Анестезин
C. Кислота бензойна
D. Стрептоцид
E. Вiнiлiн

2.Фармацевт приготував суспензiю, що мi-
стить вiсмуту нiтрат основний. Зазначте
метод приготування:

A. Метод диспергування з прийомом скала-
мучування
B.Метод фiзичної конденсацiї
C.Метод хiмiчної конденсацiї
D.Метод замiни розчинника
E. Континентальний метод

3. Фармацевт приготував iн’єкцiйний роз-
чин з легко окислювальною речовиною,
яка потребує стабiлiзацiї антиоксидантом.
Вкажiть дану речовину:

A. Кислота аскорбiнова
B. Димедрол
C. Натрiю хлорид
D. Уротропiн
E. Кальцiю глюконат

4. Для хворого готують настiй з коренiв
алтеї. Який режим настоювання повинен
застосувати фармацевт для приготування
даного настою?

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

5. Лiкар прописав мiкстуру, що мiстить
кiлька видiв лiкарської рослинної сирови-
ни. 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

6. Для хворого готують ректальнi супози-
торiї з еуфiлiном по 0,1 г методом вика-
чування. 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

7.Вкажiть, яку технологiю застосувавфар-
мацевт для приготування розчину крохма-
лю:

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 свiжо-
перегнанiй профiльтрованiй водi очищенiй
E. Розчинив у киплячiй водi

8. Фармацевт приготував водний роз-
чин 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

9.Фармацевт приготував настiй трави кро-
пиви собачої з натрiю бромiдом. Вкажiть,
який спосiб введення натрiю бромiда вiн
обрав:

A. У сухому виглядi розчинив у процiдже-
ному 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

10. До аптеки надiйшов рецепт на очну
мазь, що мiстить цинку сульфат. Вкажiть
правильний спосiб введення цинку сульфа-
ту:

A. Розчиняють у невеликiй кiлькостi води
B. Розтирають з глiцерином
C. Подрiбнюють з рiдиною, яка пiдходить
до основи
D. Розтирають з частиною пiдплавленої
основи
E.Подрiбнюють з вiдваженою основою

11. 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
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12. 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

13. Фармацевт приготував мазь, призначе-
ну для нанесення на вiдкриту раневу по-
верхню. Вкажiть додаткову вимогу, якiй
повинна вiдповiдати така мазь:

A. Стерильнiсть
B. Iзотонiчнiсть
C. Iзов’язкiсть
D. Iзоiонiчнiсть
E. Пролонгована дiя

14. Фармацевт приготував крем для маса-
жу наступного складу:

Вiск бджолиний 12,0
Олiя мигдалева 68,5
Спермацет 12,0
Ланолiн безводний 7,5
Ефiрної олiї лавандова 3 краплi.
Вкажiть тип крему:

A.Жировий
B. Безжировий
C. Емульсiйний
D. Суспензiйний
E. Комбiнований

15.Якi лiкарськi речовини необхiдно подрi-
бнювати з допомiжною рiдиною при виго-
товленнi порошкiв?

A. Салiцилова кислота, натрiю тетраборат,
стрептоцид
B. Глюкоза, натрiю гiдрокарбонат, дибазол
C.Ментол, камфора, дерматол
D. Йод, магнiю оксид, кислота салiцилова
E. Натрiю тетраборат, тимол, цинку оксид

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 хлористо-
водневою кислотою
C. Готують вiдвар, який процiджують негай-
но, без охолодження
D. Готують настiй у злегка лужному середо-
вищi
E. Готують настiй шляхом холодної мацера-
цiї

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. Тип емульсiї обумовлений головним чи-
ном:

A.Природою i властивостями емульгатора
B.Масою олiї
C.Масою води очищеної
D. Природою лiкарських речовин, що вво-
дяться
E. Розмiром частинок дисперсної фази

19. Мiкстура - рiдка лiкарська форма для
внутрiшнього застосування, яку отриму-
ють при змiшуваннi в розчиннику двох або
бiльше твердих чи рiдких лiкарськихформ.
Якщо в складi мiкстури є настойки, то їх
додають до мiкстури:

A. Останнiми в порядку збiльшення кон-
центрацiї етанолу
B.Першими
C. Пiсля розчинення отруйних i наркоти-
чних речовин (до концентратiв)
D. Останнiми в порядку зменшення концен-
трацiї етанолу
E. В порядку виписування у прописi рецепта

20. Вкажiть порядок введення води арома-
тної до мiкстури, якщо вона використовує-
ться 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

21. Фармацевт приготував тверду лiкар-
ську форму - складний порошок. Яку те-
хнологiчну операцiю вiнНЕ ПРОВОДИВ?

A. Розчинення
B.Подрiбнювання
C. Змiшування
D. Дозування
E.Пакування

22. 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

23.Фармацевт готує 180 мл настойкуHerba
Adonidis vernalis. Вкажiть, яку кiлькiсть си-
ровини вiн взяв для приготування настою:
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A. 6,0
B. 10,0
C. 2,0
D. 15,0
E. 18,0

24. В аптецi готують лiкарський засiб, до
складу якого входить обмежено набухаю-
ча ВМС. Вкажiть цю речовину:

A. Крохмаль
B. Пепсин
C. Iхтiол
D. Коларгол
E. Натрiю хлорид

25. Лiкарськi речовини у мазь вводять за-
лежно вiд їх властивостей. Як повинен
фармацевт ввести димедрол у вазелiн-
ланолiнову основу?

A. Попередньо розчинити у мiнiмальнiй
кiлькостi води
B. Подрiбнити з глiцерином
C. Розтерти з частиною розплавленої осно-
ви
D. Розчинити у розплавленiй основi
E. Подрiбнити зi спиртом або ефiром

26.Фармацевт приготував розчин коларго-
лу. Вкажiть тип дисперсної системи:

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

27. Яка особливiсть технологiї розчину
кальцiю глюконату?

A. Розчинення у гарячiй водi
B.Попередня стерилiзацiя порошку
C. Заповнення флакону розчином на 2/3
об’єму
D. Стабiлiзацiя розчином 0,1 М кислоти
хлороводневої
E. Готують в асептичних умовах без подаль-
шої стерилiзацiї

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 ки-
слотою
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1. При виготовленнi фiтохiмiчних пре-
паратiв вилучення екстрактивних речовин
з рослинної сировини вiдбувається за раху-
нок:

A.Молекулярної i конвективної дифузiї
B.Молекулярної i клiтинної дифузiї
C. Конвективної i клiтинної дифузiї
D. Коацервацiї
E. Абсорбцiї i адсорбцiї екстрагенту ро-
слинною сировиною

2. Вкажiть вид вологи, що лишається пiсля
висушування лiкарської рослинної сирови-
ни:

A. Залишкова
B. Вiльна
C. Зовнiшня
D. Осмотична
E. Рiвноважна

3. При отриманнi спирту етилового вико-
ристовують 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

4. На фармацевтичному пiдприємствi у
дражувальному котлi проводять багатора-
зове нашарування лiкарських i допомiжних
речовин на цукровi гранули. Як називає-
ться готова лiкарська форма?

A. Драже
B. Дражованi таблетки
C.Мiкрокапсули
D.Медули
E. Гранули

5.При пресуваннi таблетки прилипають до
прес-iнструменту. Оберiть причину прили-
пання 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

6. В ампульному цеху виготовляють роз-
чини 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 спецi-
альної очистки

7. Фармацевтичне пiдприємство виготов-
ляє драже. Вкажiть апаратуру, необхiдну
для промислового виробництва лiкарської
форми:

A. Дражирувальний котел
B. Таблеткова машина ”Драйкота”
C. РТМ-12
D. Гранулятор вертикальний
E.Фрiабiлятор

8. Фармацевтичне пiдприємство виробляє
бiогеннi стимулятори. Пiд час одного з те-
хнологiчних процесiв сировину пiддають
дiї несприятливих факторiв з метою:

A. Утворення бiостимуляторiв
B. Зменшення кiлькостi баластних речовин
C. Подовження термiну зберiгання сирови-
ни
D. Попередження гiдролiзу бiоактивних
речовин
E. Прискорення процесу вилучення бiо-
активних речовин

9.На фармацевтичному пiдприємствi виго-
товляють очнi лiкарськi форми одноразо-
вого застосування - ламелi. Яку з перелiче-
них речовин використовують для їх приго-
тування?

A.Желатин
B. Колаген
C.Метилцелюлоза
D.Агар
E. Хiтозан

10. На фармацевтичному пiдприємствi ви-
готовляють очнi лiкарськi засоби в тюбик-
крапельницях. Вкажiть метод їх стерилiза-
цiї:

A. Газова
B. Радiацiйна
C. Фiльтруванням
D. Сухожарова
E.Автоклавування

11. Вкажiть фармацевтичний фактор, що
впливає на терапевтичну активнiсть лiкар-
ських речовин:

A. Допомiжнi речовини
B.Матерiальнi втрати виробництва
C. Прилади для дозування лiкарського
засобу
D. Вiдповiднiсть правилам GMP
E. Директиви ВООЗ
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12. Лiкарський збiр - це сумiш декiлькох
видiв подрiбненої чи цiлої сировини. У ви-
робництвi зборiв ВIДСУТНЯ стадiя:

A. Екстрагування
B. Змiшування
C. Просiювання
D.Маркування
E. Пакування

13. Порошки - це тверда лiкарська форма
для внутрiшнього або зовнiшнього засто-
сування. У виробництвi порошкiв ВIДСУ-
ТНЯ 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 використову-
ють наповнювачi при виготовленнi табле-
ток:

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

19. Вкажiть оптимальний метод виготов-
лення супозиторiїв в промислових умовах:

A. Виливання в форми
B.Штампування
C. Пресування
D. Викачування
E. Лiофiлiзацiї

20. Вкажiть, з якою метою застосовують
зв’язувальнi речовини при виробництвi та-
блеток:

A. Для досягнення необхiдної сили зчеплен-
ня частинок
B. Для отримання необхiдної маси
C. Для покращення розпадання таблетки
D. Для полiпшення смаку
E. Для пiдвищення сипкостi

21. Який з наведених показникiв характе-
ризує якiсть густих екстрактiв?

A. Вмiст вологи
B.Прозорiсть
C.Щiльнiсть
D. Вмiст спирту
E. Вмiст наповнювачiв

22. Вкажiть, якi прилади застосовуються
для фасування мазей в промислових умо-
вах:

A.Шнековi машини
B. Дисковi дозатори
C. Вакуумнi дозатори
D.Перколятори
E.Мазетерки

23.На фармацевтичному пiдприємствi пла-
нується випуск таблеток калiю бромiду.
Який метод одержання є оптимальним?

A.Пряме пресування
B.Формування
C. Пряме пресування з допомiжними речо-
винами
D. Пресування з попереднiм вологим грану-
люванням
E.Пресування з попереднiм сухим гранулю-
ванням

24. Таблетки без оболонки, основну масу
яких складають кислоти та карбонати, ма-
ють назву:

A.Шипучi
B. Каплети
C. Пресованi
D. Кислотнi
E. Розчиннi
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1. Аптека отримала лiцензiю на право
оптової реалiзацiї лiкарських засобiв. На-
звiть операцiю з вiдпуску товару, яка вiдно-
ситься до оптової реалiзацiї:

A. Вiдпуск товарiв установам з метою
подальшого комерцiйного використання
B. Вiдпуск безрецептурних лiкарських засо-
бiв
C. Вiдпуск готових лiкарських засобiв
D. Вiдпуск лiкiв хронiчним хворим
E. Вiдпуск екстемпоральних лiкарських
форм

2. Лiкар полiклiнiки звернувся за консуль-
тацiєю до провiзора аптеки стосовно ви-
писування 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

3. 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

4. Аптека здiйснює лiкарське забезпечен-
ня 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

5. В аптеку надiйшли лiкарськi засоби згi-
дно накладної. Хто здiйснює вхiдний кон-
троль якостi лiкiв в аптецi?

A. Уповноважена особа, призначена нака-
зом керiвника аптеки
B. Фармацевт аптеки
C. Завiдувач аптеки
D. Державний iнспектор територiальної
iнспекцiї з контролю якостi лiкарських
засобiв
E. Податковий iнспектор

6. Хто несе вiдповiдальнiсть за здоров’я па-
цiєнта у практицi самолiкування?

A. Пацiєнт
B. Лiкар
C. Фармацевт
D. Компанiя-виробник препарату
E. Керiвник пiдприємницької структури,
що має роздрiбну точку реалiзацiї цих
препаратiв

7. Аптека отримує товар з аптечного скла-
ду. Який документ є основним при оприбу-
ткуваннi товару в аптецi, що надiйшов вiд
постачальника?

A. Товарно-транспортна накладна
B. Реєстр лiкарських засобiв
C. Вимога-накладна
D. Доручення
E. Рахунок-фактура

8. Завiдуючому аптекою були наданi вi-
домостi про кiлькiсть лiкарських засобiв,
вiдпущених за рецептами i вимогами (на-
кладними) лiкувально-профiлактичних за-
кладiв за визначений перiод часу. Що це за
показник?

A. Рецептура
B. Прибуток
C. Рентабельнiсть
D. Товарообiг
E. Торговельнi накладення

9. На аптечний склад надiйшла партiя ме-
дикаментiв. При здiйсненнi уповноваже-
ною особою контролю якостi лiкiв, були
виявленi окремi лiкарськi препарати, якi
викликали сумнiви щодо якостi. Яким чи-
ном повинна дiяти уповноважена особа?

A. Зразки сумнiвних лiкарських препаратiв
направити у територiальну iнспекцiю, а
партiю товару передати на карантин з
позначенням ”Торгiвля заборонена до окре-
мого 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 перевiр-
ки з контролю якостi лiкарських засобiв,
25.02.2018 р., iнспектором виявлено лiкар-
ський засiб нiмесил 2,0 №30, термiн дiї ре-
єстрацiйного посвiдчення якого закiнчився
24.02.2018 р. Чи має право аптека реалiзо-
вувати даний лiкарський засiб?

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. Аптека реалiзує лiкарськi засоби. Який
з перерахованих лiкарських засобiв пiдля-
гає предметно-кiлькiсному облiку?
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A. Трамадол
B. Мiкрофолiн
C. Гентамiцину сульфат
D. Ретаболiл
E. Гiдрокортизону ацетат

12. В дiяльностi аптеки видiляють прибу-
тковi та витратнi операцiї. Яка господар-
ська операцiя викличе збiльшення суми то-
варного 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 швидкозношу-
ваних предметiв

13. Згiдно наказу МОЗ України № 360 пев-
ний перелiк лiкарських засобiв забороне-
но виписувати амбулаторним хворим. Вка-
жiть такий препарат:

A. Закис азоту
B. Атропiну сульфат
C. Тетракаїн
D. Зопiклон
E. Трамадол

14. Пацiєнту, який вiдправляється у вiдря-
дження, лiкар виписав рецепт на препарат
в кiлькостi, передбаченiй для трьохмiся-
чного курсу лiкування. Яку позначку пови-
нен зробити лiкар на такому рецептурному
бланку?

A. Надпис ”Хронiчно хворому”
B. Знак оклику
C. Проставити двi печатки лiкаря
D. Cito або Statim
E. Не потрiбно додаткових вказiвок

15. Перелiк ефективних, безпечних ЛЗ i
ВМП для профiлактики, дiагностики та лi-
кування найбiльш розповсюджених пато-
логiчних 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. Товарообiг - важливий економiчний по-
казник. Назвiть одиницю вимiру товароо-
бiгу:

A. Гривнi
B. Упаковки
C. Днi
D. Лiтри
E. Штуки

17. Внутрiшньоаптечний контроль вклю-
чає шiсть видiв контролю. Який з них по-
лягає у встановленнi загальної маси або

об’єму лiкарської форми, кiлькостi i маси
окремих доз?

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

18. Пiдставою для призначення допомоги у
зв’язку з тимчасовою непрацездатнiстю є
лiкарняний лист. Допомога з тимчасової
непрацездатностiНЕ 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. -

19. Аптеки здiйснюють виготовлення лi-
карських засобiв за iндивiдуальними про-
писами. 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

20. Всi ЛЗ мають надходити до аптеки з
сертифiкатами якостi. Вкажiть, протягом
якого термiну суб’єкт господарювання зо-
бов’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

21. На фасадi аптеки повинна бути табли-
чка з вказаними назвою суб’єкта господа-
рювання, режиму роботи, адреси найближ-
чої та чергової аптек. Режим роботи апте-
ки встановлює:

A. Суб’єкт господарської дiяльностi за
погодженням з мiсцевими органами вико-
навчої влади
B. Обласний вiддiл охорони здоров’я
C. Фармацевтична асоцiацiя
D. Комiтет по захисту прав споживачiв
E. Комiтет з контролю за цiнами

22. Замовлена пiдприємством перевiрка
облiку первинних документiв та iншої iн-
формацiї про фiнансово-господарську дi-
яльнiсть суб’єктiв господарювання з ме-
тою визначення достовiрностi їх звiтностi,
облiку, повноти називається:
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A. Аудит
B. Бухгалтерський облiк
C. Iнспектування
D. Фiнансовий аналiз
E. Експертиза

23. В аптецi №177 з правом виготовлення
екстемпоральних лiкiв пiд час проведення
iнвентаризацiї виявлена недостача. Розра-
хунок природної втрати будуть здiйснюва-
ти:

A. За встановленими нормами
B. За Фармакопеєю
C. За встановленими аптекою тарифами
D. За даними рецептурного журналу
E. За даними журналу лабораторно-
фасувальних робiт

24. Iнвалiду вiйни, який має право на без-
оплатне одержання лiкiв, лiкар призначив
таблетки трамадол. Вкажiть форми реце-
птурних бланкiв, на яких необхiдно випи-
сати рецепт:

A. На рецептурних бланках форми №1 та
№3
B. На двох рецептурних бланках форми №3
C. На рецептурному бланку форми №3
D. На двох рецептурних бланках форми №1
E. На рецептурному бланку форми №1

25. Для перевiрки стану активiв аптека пе-
рiодично проводить iнвентаризацiї. Пла-
нова iнвентаризацiя нерухомих основних
фондiв проводиться:

A. 1 раз на три роки
B. 2 рази в рiк
C. Не рiдше 1 разу на рiк
D. 3 рази в рiк
E. Кожних пiвроку

26. В аптецi заробiтну плату працiвникам
виплачують двiчi на мiсяць. Як повинен по-
ступити касир аптеки, якщо день виплати
заробiтної плати спiвпав з вихiдним днем?

A. Виплатити заробiтну плату напередоднi
B. Виплатити заробiтну плату пiсля вихi-
дного дня
C. Виплатити заробiтну плату у вихiдний
день
D. Виплатити заробiтну плату за 10 днiв до
вихiдного дня
E. Видача заробiтної плати в цьому випадку
не регламентована

27. Речовини та їх солi, що використовую-
ться при виробництвi i очищеннi наркоти-
чних i психотропних речовин, облiковую-
ться в аптецi, як:

A. Прекурсори
B. Отруйнi речовини
C. Сильнодiючi речовини
D. Наркотичнi речовини
E. Психотропнi речовини

28. Фiнансовим посередником у розрахун-
ках аптеки є банк. Перерахування до бю-
джету сум податкiв, утриманих iз заробi-
тної плати аптечних працiвникiв, оформ-
люється таким документом:

A. Платiжне доручення
B. Розрахунковий чек
C. Розрахункова квитанцiя
D. Фiскальний чек
E. Касовий ордер
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1. Графiк залежностi ”цiна-попит”
представлений горизонтальною лiнiєю.
Вкажiть вид попиту:

A. Абсолютно еластичний
B. Еластичний
C. Нееластичний
D. Унiтарний
E. Абсолютно нееластичний

2. Вивчення стану стратегiчних господар-
ських одиниць (лiкарських засобiв) фар-
мацевтичної фiрми, яке передбачає вра-
хування їх ринкової частки та темпiв зр-
остання ринку, проводиться за допомогою:

A. Матрицi Бостон консалтинг груп
B. Матрицi Ансоффа
C. Загальної конкурентної матрицi Порте-
ра
D. VEN-аналiзу
E. XYZ-аналiзу

3. Фармацевтична органiзацiя здiйснює
свою дiяльнiсть в умовах складного зов-
нiшнього середовища. Який з факторiв
безпосередньо впливає на роботу органi-
зацiї?

A. Закони i державнi органи
B. Полiтичнi фактори
C. Стан економiки
D. Мiжнароднi подiї
E. Соцiокультурнi фактори

4. Вiддiлом маркетингу фiрми-виробника
встановлено рiзке зниження рiвня прода-
жiв лiкарських засобiв за певний перiод
часу. Вкажiть вид маркетингу та завдання
щодо управлiння маркетингом:

A. Ремаркетинг, пiдвищення попиту
B. Синхромаркетинг, вирiвнювання попиту
C. Конверсiйний маркетинг, формування
попиту
D. Демаркетинг, зниження попиту
E. Протидiючий маркетинг, зниження
попиту

5. Завiдувач аптекою ”Екофарм” частину
своїх повноважень передав своєму засту-
пнику. Процес передачi повноважень пiд-
леглим керiвниками на виконання спецi-
альних завдань - це:

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

6. Завiдувач аптеки розробив графiк ро-
боти персоналу на наступний мiсяць. Рi-
зновид управлiнської дiяльностi, спрямо-
ваний на формування вузьких, деталiзо-
ваних, короткотермiнових планiв, носить
назву:

A. Оперативне планування
B. Фiнансове планування
C. Бiзнес-планування
D. Стратегiчне планування
E. -

7. Завiдувачем аптеки до провiзора висува-
ються суперечливi вимоги щодо його ро-
боти, в результатi чого у працiвника вини-
кли емоцiйне перевантаження, невпевне-
нiсть у собi та стрес. Який конфлiкт виник
при цьому?

A. Внутрiшньоособистiсний
B. Мiж особою i групою
C. Мiжорганiзацiйний
D. Мiжгруповий
E. -

8.Вiддiл маркетингу хiмiко-фармацевтичного
заводу встановив, що попит на рослинний
лiкарський засiб вiд кашлю у формi дитя-
чого сиропу iстотно коливається протя-
гом року. В даному випадку попит вважає-
ться:

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

9. Вiддiл маркетингу пiдприємства ”Вiрса-
вiя”, що спецiалiзується на випуску анти-
вiкових лiкарських косметичних засобiв,
розподiлив споживачiв на групи в зале-
жностi вiд статi та вiку. Який принцип се-
гментацiї ринку закладено в основу даного
подiлу?

A. Демографiчний
B. Географiчний
C. Психографiчний
D. Поведiнковий
E. Мотивацiйний

10. З оптової фармацевтичної фiрми
”Схiд-Фармацiя” за останнiй рiк за вла-
сним бажанням звiльнилось 10% спiвро-
бiтникiв, якi влаштувались на роботу до
фiрми-конкурента ”Схiд-оптима”. Iндивi-
дуальнi пересування працiвникiв з фiрми
”Схiд-Фармацiя” до фiрми ”Схiд-оптима”
є:

A. Плиннiстю кадрiв
B. Ротацiєю кадрiв
C. Атестацiєю кадрiв
D. Мотивуванням кадрiв
E. Динамiкою кадрiв

11. Фармацевтичне пiдприємство планує
збут власної продукцiї в iншiй країнi шля-
хом передачi її у власнiсть закордонного
посередника. Визначте форму виходу пiд-
приємства на закордонний ринок:
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A. Експорт
B. Прямi iнвестицiї
C. Спiльне пiдприємництво
D. Лiцензування
E. Франчайзинг

12. Вiддiлом маркетингу фармацевтичної
фiрми встановлено, що при незначному
пiдвищеннi цiни на лiкарський засiб попит
на нього значно знизився. Визначте вид
попиту:

A. Еластичний
B. Нерацiональний
C. Нееластичний
D. Рацiональний
E. Унiтарний

13. Молодий спецiалiст влаштувався на
роботу в аптеку на посаду провiзора вiд-
дiлу безрецептурного вiдпуску. Яка трива-
лiсть робочого часу передбачена для пра-
цiвника?

A. 40 годин
B. 20 годин
C. 60 годин
D. 50 годин
E. -

14. Фармацевтична компанiя використо-
вує рiзнi види реклами. Для якого засобу
розповсюдження реклами характерна вiд-
сутнiсть вибiркової аудиторiї?

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

15. Завiдувач аптеки гнучко використовує
систему методiв управлiння аптечним пiд-
приємством. Який з вказаних заходiв вiд-
повiдає сутностi методiв органiзацiйного
впливу?

A. Чiткий розподiл завдань мiж виконавця-
ми
B. Матерiальнi стимули (доплати, надбав-
ки, премiї)
C. Задоволення культурних та соцiально-
побутових потреб працiвникiв
D. Пiдвищення по службi
E. -

16. У зв’язку з вiдкриттям регiональних
пiдроздiлiв фармацевтична компанiя здiй-
снює набiр медичних представникiв. Який
з перелiчених етапiв вiдбору персоналу є,
як правило, завершальним?

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

17. При розробцi нового лiкарського пре-
парату фахiвцi вiддiлу маркетингу фарма-
цевтичної фiрми провели одноразове до-
слiдження, у ходi якого з’ясовували став-
лення лiкарiв до наявних на ринку препа-
ратiв. Який метод маркетингових дослi-
джень використаний?

A. Опитування
B. Панель
C. Спостереження
D. Експеримент
E. Тестування

18. Провiзор здiйснює дослiдження фар-
мацевтичного ринку, використовуючи на-
укову перiодичну лiтературу та статисти-
чнi данi. Який вид маркетингових дослi-
джень при цьому здiйснюється?

A. Кабiнетнi дослiдження
B. Польовi дослiдження
C. Спостереження
D. Панельнi дослiдження
E. Опитування

19. При аналiзi обсягiв реалiзацiї лiкар-
ського препарату встановлено, що препа-
рат випускається великими партiями, об-
сяги продажiв зростають, але темпи росту
уповiльнюються, зростає кiлькiсть конку-
рентiв. На якому етапi життєвого циклу
перебуває лiкарський препарат?

A. Зрiлiсть
B. Розробка
C. Впровадження
D. Зростання
E. Спад

20. Вiтчизняне фармацевтичне пiдприєм-
ство впроваджує на ринок генеричний лi-
карський препарат за цiною значно ниж-
чою, нiж цiна зарубiжних аналогiв. Яку
стратегiю цiноутворення використовує вi-
тчизняний виробник?

A. Глибокого проникнення на ринок
B. Слiдування за лiдером
C. ”Зняття вершкiв”
D. Тендерного цiноутворення
E. -

21. На новоствореному фармацевтичному
пiдприємствi ”Авiценна” передбачено цi-
лодобовий 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. -

22. На пiдставi дослiдження ринку керiв-
ник фармацевтичного пiдприємства ра-
зом з групою маркетологiв приймають
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рiшення розробити заходи з пiдвищення
конкурентоспроможностi ЛЗ фiрми. Таке
рiшення називається:

A. Колегiальним
B. Iнтуїтивним
C. Одноосiбним
D. Особистим
E. -

23. В процесi еволюцiї фармацевтична ор-
ганiзацiя формує свою культуру. Культура
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

24. Iноземний iнвестор хоче створити в
Українi разом з вiтчизняною фармацевти-
чною фiрмою пiдприємство з iноземними
iнвестицiями. Мiнiмальна iноземна iнве-
стицiя повинна становити НЕ МЕНШЕ,
нiж:

A. 10%
B. 5%
C. 25%
D. 50%
E. 75%

25. 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

26.Процес стратегiчного планування фар-
мацевтичних пiдприємств складається з
послiдовних етапiв. Який етап процесу
стратегiчного планування є першочерго-
вим?

A. Визначення мiсiї i вiзiї
B. Встановлення цiлей
C. Оцiнка й аналiз зовнiшнього середови-
ща
D. Аналiз внутрiшнiх сильних i слабких
сторiн органiзацiї
E. Вибiр стратегiї

27. Менеджер оптової фармацевтичної
фiрми вiдповiдає за доведення завдань
безпосередньо до виконавцiв та контро-
лює їх виконання. Якому рiвню управлiн-
ня вiдповiдають такi дiї?

A. Технiчний
B. Управлiнський
C. Iнституцiйний
D. Вищої ланки
E. Середньої ланки

28. Завдання фармацевтичної логiстики
передбачають рекламу ЛЗ, пошук спожи-
вачiв, укладання договорiв, сервiсне об-
слуговування, транспортування. Визначте
вид логiстики:

A. Збутова
B. Закупiвельна
C. Виробнича
D. Кадрова
E. Iнформацiйна
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1. Вiдвiдувач аптеки звернувся до фар-
мацевта 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

2. У хворого на фонi прийому вiдхарку-
вального засобу з’явилися скарги на гiпер-
салiвацiю, нежить, шкiрнi висипи та свер-
бiж (явища йодизму). Вкажiть, який засiб
викликав данi побiчнi реакцiї:

A. Калiю йодид
B. Настiй трави термопсису
C. Амонiю хлорид
D. Сироп амброксолу
E.Мукалтин

3. До лiкаря звернулася вагiтна жiнка зi
скаргами на пiдвищення артерiального ти-
ску до 160/100 мм рт.ст. Який гiпотензивний
препарат можна використати?

A.Метилдопа
B. Еналаприл
C. Лозартан
D. Бiсопролол
E. Резерпiн

4. У хворої 27-ми рокiв дiагностовано по-
зашпитальну пневмонiю. Ранiше у хворої
спостерiгалась алергiчна реакцiя на ампi-
цилiн. Який антибактерiальний засiб до-
цiльно їй призначити?

A. Азитромiцин
B. Пенiцилiн
C. Цефобiд
D. Цефазолiн
E. Цефтриаксон

5. У пацiєнтки, яка хворiє на цукровий дiа-
бет, пiсля передозування iнсулiну виникла
гiпоглiкемiя. Якi дiї при перших ознаках гi-
поглiкемiї?

A. Дати хворiй з’їсти грудочку цукру, випи-
ти теплого солодкого чаю
B. Виконати iн’єкцiю iнсулiну
C. Ввести кофеїн внутрiшньом’язово
D. Ввести 0,1% розчин адреналiну пiдшкiр-
но
E. Сублiнгвально нiтроглiцерин

6. Вкажiть препарат, який першочергово
застосовується при лiкуваннi анафiлакти-
чного шоку:

A.Преднiзолон
B. Лоратадин
C. Дибазол (Bendazol)
D. Еуфiлiн
E.Фексoфенaдин

7. Яка група гiпотензивних препаратiв про-
типоказана хворим на гiпертонiчну хворо-
бу з гiперурiкемiєю?

A. Тiазиднi дiуретики
B. α-адреноблокатори
C. Iнгiбiтори ангiотензинперетворюючого
ферменту
D.Антагонiсти кальцiю
E. β-адреноблокатори

8. Порекомендуйте пацiєнту, хворому на
бронхiальну астму, iнгаляцiйний агонiст β2-
адренорецепторiв пролонгованої дiї:

A. Сальметерол
B. Клемастин
C. Теофiлiн
D. Кромолiн-натрiй
E. Iпратропiю бромiд

9.Оберiть препарат для лiкування гiперти-
реозу:

A.Мерказолiл (Thiamazole)
B.Преднiзолон
C. Iнсулiн
D.Метформiн
E.Окситоцин

10.Хворiй 28-ми рокiв, вагiтна (8-9 тижнiв),
пiсля проведеного клiнiко-лабораторного
дослiдження встановлено дiагноз гострого
пiєлонефриту. Виберiть оптимальну емпi-
ричну антибактерiальну терапiю:

A.Амоксицилiн
B.Норфлоксацин
C. Тетрациклiн
D. Хлорамфенiкол
E. Гентамiцин

11. Дитинi 4-х рокiв з метою лiкування ан-
гiни був призначений антибактерiальний
препарат. Через тиждень пiсля проведено-
го лiкування дитина поскаржилась на шум
у вухах, погiршення слуху. Який антибiотик
мiг спричинити такий побiчний ефект?

A. Гентамiцин
B.Азитромiцин
C.Метронiдазол
D.Цефтриаксон
E.Ампiцилiн

12. У хворого на iшемiчну хворобу серця iз
хронiчною недостатнiстю кровообiгу пiсля
тривалого застосування одного з наведе-
них лiкарських засобiв виникла гiпокалiє-
мiя, що призвело до порушення серцевого
ритму та м’язової слабкостi. Побiчною дi-
єю якого з препаратiв є це ускладнення?
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A. Фуросемiд
B. Нiфедипiн
C. Лiзиноприл
D. Пропранолол
E. Спiронолактон

13. Хворий 48-ми рокiв, дiагноз: пепти-
чна виразка шлунка. Оберiть обов’язковий
компонент комбiнованої терапiї, що вико-
ристовується для ерадикацiїH. рylori:

A. Омепразол
B. Папаверину гiдрохлорид
C. Алюмiнiю гiдрохлорид
D. Кальцiю карбонат
E. Активоване вугiлля

14. Вкажiть препарат iз групи нестероїдних
протизапальних засобiв, який можливо за-
стосовувати при гiпертермiчному синдромi
у дiтей та вагiтних:

A. Парацетамол
B. Рофекоксиб
C. Ацетилсалiцилова кислота
D. Диклофенак натрiю
E. Нiмесулiд

15. Хвора на цукровий дiабет ввела собi 30
ОД iнсулiну, пiсля чого в неї виникла слаб-
кiсть. Хвора зайшла в аптеку i звернулась
по допомогу. В аптецi знепритомнiла, ви-
никли судоми. Що слiд увести хворiй?

A. Глюкозу
B. Глiбенкламiд
C.Метформiн
D. Iнсулiн
E. Бутамiд

16.Хвора 18-ти рокiв госпiталiзована в клi-
нiку зi скаргами на спрагу, полiурiю, су-
хiсть шкiри, схуднення, загальну слабкiсть.
Встановлено дiагноз: цукровий дiабет I ти-
пу, вперше виявлений. З якого лiкарського
засобу варто розпочати лiкування хворої?

A. Iнсулiн
B. Глiбенкламiд
C. Арфазетин
D. Ексенатид
E.Метформiн

17. З препаратами якої фармакологiчної
групи ЗАБОРОНЕНО поєднувати вiдхар-
кувальнi засоби?

A. Протикашльовi препарати
B. Антибактерiальнi препарати
C.Муколiтики
D. Полiвiтамiни
E. Деконгестанти

18. Оберiть для пацiєнта з герпетичним
ураженням губ противiрусний засiб для мi-
сцевого застосування:

A.Ацикловiр
B.Амiзон
C. Арбiдол
D.Анаферон
E.Афлубiн

19.Який термiн застосування судинозвужу-
ючих засобiв для симптоматичного лiку-
вання 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. Порекомен-
дуйте найбiльш безпечний засiб для сим-
птоматичного лiкування ринiту:

A. Сольовi розчини на основi iзо- та гiпер-
тонiчних розчинiв натрiю хлориду
B.Препарати на основi ефiрних олiй
C. Препарати ксилометазолiну
D.Препарати кромоглiциєвої кислоти
E.Препарати беклометазону

21. Для пацiєнта 35-ти рокiв лiкар призна-
чив калiйзберiгаючий дiуретик. Який з на-
званих препаратiв вiдноситься до цiєї гру-
пи?

A. Триамтерен
B.Фуросемiд
C. Бiсопролол
D.Празозин
E. Дилтiазем

22. Чоловiку 42-х рокiв з позашпитальною
пневмонiєю було призначено тривале лi-
кування антибiотиками. Якi препарати слiд
призначити хворому з метою профiлакти-
ки дисбактерiозу?

A.Пробiотики
B. Вiдхаркувальнi
C. Спазмолiтики
D.Муколiтики
E.Протикашлевi

23. Хворий 45-ти рокiв, скаржиться на
вологий кашель. Страждає на хронiчний
бронхiт понад 20 рокiв. Палить. Порадьте
муколiтичний препарат, який би сприяв по-
кращенню виведення харкотиння та утво-
ренню сурфактанту:

A.Амброксол
B. Корiнь солодки
C. Препарати термопсису
D.Протеолiтичнi ферменти
E. Калiю йодид

24.Юнак 17-ти рокiв захворiв на гостру ки-
шкову iнфекцiю. Оберiть антибактерiаль-
ний препарат, якийНЕ ВСМОКТУЄТЬСЯ
в кишкiвнику:
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A. Нiфуроксазид
B. Сульфадиметоксин
C. Фталазол
D. Сульфацил натрiю
E. Ко-тримоксазол

25. Жiнка поступила у пологовий будинок.
У зв’язку iз слабiстю пологової дiяльностi
лiкар вирiшив стимулювати пологи. Який
гормональний препарат вiн використав для
цього?

A. Окситоцин
B. Глiбенкламiд
C. Преднiзолон
D. L-тироксин
E. Iнсулiн

26. Пацiєнту з хелiкобактер-асоцiйованою
пептичною виразкою призначено курс лi-
кування. Який з наведених засобiв призна-
чено в якостi етiотропної фармакотерапiї?

A. Кларитромiцин
B. Сукральфат
C. Фамотидин
D. Ранiтидин
E. Алюмiнiю гiдроксид та магнiю гiдроксид

27. Яка побiчна дiя часто спостерiгається у
хворих на стенокардiю, якi приймають ана-
прилiн?

A. Брадикардiя
B. Тахiкардiя
C. Зниження слуху
D. Зниження зору
E. Здуття живота

28. Побiчна дiя у виглядi синдрому Рея (ен-
цефалопатiя, ураження печiнки у виглядi
жирової дистрофiї) виникає у дiтей на тлi
лихоманки вiрусного походження при при-
йомi такого препарату:

A.Ацетилсалiцилова кислота
B.Целекоксиб
C. Iбупрофен
D.Метамiзол натрiю
E.Парацетамол

29. У хворого на туберкульоз пiсля поча-
тку 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
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