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ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XI-ї 

науково-практичної INTERNET - конференції 

«Фармакоекономіка в Україні: стан і перспекти-

ви розвитку», на якій будуть розглянуті питання 

фармакоекономічного аналізу і використання 

його результатів з метою обґрунтування вибору 

препаратів для раціональної фармакотерапії рі-

зних захворювань, визначення перспектив роз-

витку фармакоекономічних досліджень та впро-

вадження стандартів лікування і формулярної 

системи в Україні, методологія фармацевтично-

го забезпечення населення в умовах реорганіза-

ції системи охорони здоров'я України.  
До участі в конференції запрошуються: 

організатори системи охорони здоров'я, прак-
тичні лікарі, провізори, науковці, Співробітники 
хіміко-фармацевтичних підприємств, фармацев-
тичних фірм, інформаційних і видавничих 
підприємств у галузях фармації і медицини, 
викладачі вищих медичних і фармацевтичних 
навчальних закладів. 

У межах роботи конференції  відбудеться засі-
дання кафедри фармакоекономіки як опорної з нав-
чальної дисципліни «Фармакоекономіка» за спеціа-
льностями «Фармація», «Клінічна фармація» та 
«Технологія парфумерно-косметичних засобів» та з 
навчальної дисципліни «Організація охорони здо-
ров’я та страхова медицина» за спеціальністю «Клі-
нічна фармація». Організаційний комітет запрошує 
для участі в роботі представників всіх профільних 
кафедр. 

 

 

Основні науково-практичні напрямки  

конференції: 

  
 Оцінка медичних технологій 

(фармакоекономічний аналіз).  
Фармакоепідеміологічні дослідження.   

 Реорганізація системи охорони здоров'я в 
Україні.   

 Система стандартизації в охороні здоров'я: 
клінічні протоколи та стандарти надання 
медичної допомоги.   

 Формулярна система. Аналіз дієвості впро-
вадження формулярної системи в медичну 
практику.   

 Ціноутворення на лікарські засоби, реімбур-
сація, доступність лікарських препаратів.   

 Нове законодавство в галузі регулювання 
фармацевтичного забезпечення: теорія та 
практика.   

 Безпека лікарських засобів та фармако-
логічний нагляд.   

 Фармакоекономічна оцінка доклінічних та 
клінічних досліджень нових лікарських засобів 
(експериментальна фармакологія, технологічні 
та фітохімічні дослідження).   

 Питання викладання фармакоекономіки у 
вищих медичних і фармацевтичних навчаль-
них закладах.   

 Клінічний провізор: його кваліфікаційна ха-
рактеристика та роль у забезпеченні раціо-
нальної фармакотерапії, у проведенні моніто-
рингу ефективності та безпечності викори-
стання лікарських засобів.   

 
Робочі мови конференції –  

українська, російська, англійська 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ 

БЕЗКОШТОВНА 

 
Матеріали конференції будуть опубліковані у 
збірнику у вигляді тез доповідей та статей. 
 

Термін подачі матеріалів подовжено  
до 10 травня 2019 року. 

 
Вимоги до оформлення публікацій:  
1. Обсяг публікацій: статті – 5-8 сторінок, тези 
доповідей −1-2 повні сторінки.  
2. Текст друкується кеглем №14 через 1,15 ін-
тервал на аркуші формату А4 (ширина полів: 
зліва - 3 см, справа - 1 см, зверху та знизу - по 2 
см). Перенос слів – автоматичний.  
3. Структура оформлення тез:  
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ 

МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ 
А.Д. Сидоренко  

Кафедра фармакоекономіки  
Національний фармацевтичний університет,  

м. Харків, Україна  
feknfau@ukr.net 

 
Вступ. В даний час в Україні проводиться активна 
робота з розробки медичних стандартів…  
Методи досліджень. 

Результати досліджень.  
Висновки. 

 
4. Текст статті починається з таких даних: назви 
статті, ініціалів та прізвищ всіх авторів, назви 
організацій, у яких виконана робота, перелік 
ключових слів (понять) у кількості 4-6.  
5. Стаття супроводжується трьома рефератами 
українською, російською та англійською мова-
ми у вигляді розширеної анотації обсягом 2/3 
сторінки машинописного тексту. Реферати по-
винні містити індекс УДК, назву статті, ініціали 
та прізвища всіх авторів. 



6. У статтях повинна використовуватись си-

стема одиниць СІ. 
 

7. Автори повинні дотримуватись загального 

плану побудови статті. 
 

Cтруктура статті повинна відповідати Постанові 

ВАК від 15.01.2003 р. №7-05/1, а саме, автори 

повинні дотримуватись загального плану побу-

дови статті й виділяти обов'язкові елементи: 

«Постановка проблеми», «Аналіз останніх 

досліджень і публікацій», «Виділення не 

вирішених раніше частин загальної пробле-

ми», «Формулювання цілей статті», «Виклад 

основного матеріалу дослідження», «Виснов-

ки», «Перспективи подальших досліджень», 

«Перелік використаних джерел інформації». 
 

Посилання на джерела позначаються в 

тексті цифрами (у квадратних дужках). Джерел 

інформації повинно бути не менше п'яти. Пере-

лік використаних джерел інформації оформ-

ляється у відповідності до ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила 

складання». Пристатейний список літератури 

повинен містити публікації за останні 10 років. 

В оригінальних роботах цитують не більше 15 

праць, а в оглядах - до 50. До списку літератури 

не включаються роботи, які ще не були 

опубліковані. 
 

8. Таблиці, рисунки, схеми та діаграми повинні 

мати нумерацію і заголовки. Ширина графічно-

го матеріалу повинна бути розміром 5,5 см, 11,5 

см або 17,4 см. 
 

Термін подачі матеріалів подовжено 

до 10 травня 2019 року. 

Тези доповідей і/або статті необхідно 
надіслати вкладенням на електронну адресу 
FEKnfau@ukr.net з темою листа «Конференція-
2019». Також в окремому файлі необхідно нада-
ти електронною поштою інформацію про всіх 
авторів публікації. 
 

Матеріали конференції та сертифікати 
учасника будуть розміщені на WEB-ресурсі ка-
федри і видані окремим збірником з присвоєн-
ням йому міжнародного стандартного номера 
серійних видань ISSN. 
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