Список з 73 студентів СНТ кафедри ОЕФ та теми дипломних (магістерських) робіт на 2019/2020 н.р.:
1. Фармацевтичний факультет, НФаУ (дипломні роботи)
№
з/п

Прізвище, ім’я по
батькові здобувача
вищої освіти

Тема дипломної роботи (українською
мовою)

1

Лисенко Кристина
Владиславівна
Фс15(5,0д)01
Поваляєва Маргарита
Юріївна Фс15(5,0д)01
Баранова Аделіна
Володимирівна
Фс15(5,0д)03
Луценко Катерина
Сергіївна
Фс 15 (5,0д) 14
Делія Микола
Романович
Фс 15 (5,0д) 14
Сопіна Ольга
Олександрівна
Фс 15 (5,0д) 16
Гужва Дарʼя
Володимирівна

Дослідження стану та проблем впровадження
обов’язкового медичного страхування в
Україні
Правові основи та методи державного
регулювання цін на лікарські засоби
Аналіз надання медичної допомоги хворим
на дисциркуляторну енцефалопатію

2
3

4

5

6

7

8

9

Харченко Катерина
Сергіївна
Фс15(5,0д)01
Орябінська Анастасія

Дослідження стану забезпечення хворих на
алергічний риніт в Україні

Тема дипломної роботи (англійською
мовою)

Research on the status and problems of
compulsory health insurance in Ukraine

Керівник дипломної
роботи
доц. Чернуха В.М.

Legal bases and methods of state regulation of
prices for medicines

доц. Назаркіна В.М.

Analysis of medical care for patients with
dyscirculatory encephalopathy

ас. Міщенко В.І.

Research on the provision of allergic rhinitis
in Ukraine

ас. Лебедин А.М.

Дослідження стану забезпечення населення
України комбінованими кодеїновмісними
лікарськими засобами
Аналіз організаційних підходів до
фармацевтичного забезпечення хворих дітей
на бронхіальну астму в Україні
Сучасний стан та проблеми фармацевтичного
забезпечення хворих за урядовою програмою
«Доступні ліки»
Напрями удосконалення державної політики
в сфері охорони здоров’я

Research on the state of providing the
population of Ukraine with combination
codeine-containing drugs
Analysis of organizational approaches to
pharmaceutical provision of patients with
bronchial asthma in Ukraine
Current status and problems of pharmaceutical
providing patients by the government program
"Affordable medicine"
Directions for improving public health policy

Сучасні технології фармацевтичного

Modern technologies of pharmaceutical

ас. Лебедин А.М.
ас. Лебедин А.М.
доц. Винник О.В.
доц. Попова І.А.
доц. Чернуха В.М.

10

Віталіївна Фс14(5,5 з)02б
Скриль Ганна Юріївна
Фс14(5,5 з)-02б

11

Кіскеідзе К.В.
Фс15(4,5 з)-06а

12

Чорна А.Є. Фс15(4,5
з)-06б

13

14

15

Савченко К.М.
Фс15(4,5 з)-06б
Мартинцова Г.В.
Фс15(4,5 з)-06б
Мамедов Гусейн
Фс14(5,5 з)-05а

забезпечення населення в Україні та світі

supply of population in Ukraine and in the
world
Структурний аналіз особливостей та переваг Structural analysis of the features and benefits
національних керівництв з оцінки технологій of national health technology assessment
охорони здоров’я
guidelines
Дослідження
проблем
впровадження Study of the problems of introducing
страхової рецептури в Республіці Білорусь та insurance recipes in the Republic of Belarus
Україні
and Ukraine
Аналіз ефективності реалізації державної
Analysis of the effectiveness of the
програми «Доступні ліки» в Україні
implementation of the state program
«Available Medicines» in Ukraine
Дослідження сучасних організаційноStudy of modern organizational and economic
економічних підходів у наданні
approaches to the provision of pharmaceutical
фармацевтичної допомоги та послуги в
assistance and services to the population in
Україні
Ukraine
Аналіз сучасних організаційно-економічних
Analysis of modern organizational and
підходів у наданні фармацевтичної допомоги economic approaches to the organization of
пацієнтам на соціально небезпечні
pharmaceutical care for patients with socially
захворювання в Україні
dangerous diseases in Ukraine.
Аналіз основних характеристик формування Analysis of the main characteristics of the
фармацевтичного ринка в Азербайджані
formation of the pharmaceutical market of
Azerbaijan

доц. Подгайна М.В.
проф.
Панфілова Г.Л.
доц. Хіменко С.В.
проф.
Панфілова Г.Л.

доц. Хіменко С.В.

доц. Юрченко Г.М.

2. Факультет фармацевтичних технологій та менеджмента, НФаУ (магістерські роботи)
№
з/п
1
2

ФІБ студента, курс,
група
Бойко Владислав
Станіславович
Фс 16 (4.0д) мед
Соколик Наталія

Тема (укр.мовою)

Тема (англ.мовою)

Вивчення основних підходів до застосування
Study of the basic approaches for applying of
економічного аналізу у економіці охорони
the economic analysis in the health economy
здоров’я
Дослідження фармацевтичного забезпечення Research of pharmaceutical provision of

Керівник
доц. Подгайна М.В.
доц. Подколзіна М.В.

3

4

5

6

7

8
9

10

11

Володимирівна
(Рибалко)
Фс 16 (4.0д) мед
Ананко Віталіна
Віталіївна
Фс 16 (4.0д) мед
Чорнорук Віталій
Володимирович
Фс 16 (4.0д) мед
Браженко Ольга
Леонідівна
Фм17(3,0з)-01а
Старих Марина
Вікторівна
Фм17(3,0з)-01а
Ткаченко Ганна
Сергіївна Фм17(3,0з)01а
Скляренко Тетяна
Михайлівна
Фм17(3,0з)-01а
Тув
Анастасія
Дмитрівна Фм18(1,5з)01а
Шахно
Катерина
Сергіївна Фм18(1,5з)01а

хворих на цукровий діабет ІІ типу у м. Ізюм

patients with type II diabetes mellitus in
Izium

Дослідження
проблемних
аспектів
термінології в системі оцінки технологій
охорони здоров’я
Дослідження фармацевтичного забезпечення
хворих на гострий інфаркт міокарду у м.
Харків
Дослідження фармацевтичного забезпечення
хворих на цукровий діабет ІІ типу у різних
регіонах України
Дослідження фармацевтичного забезпечення
хворих на запальні захворювання статевих
органів

Investigation of the problematic aspects of
terminology in the health technology
assessment system
Research of the pharmaceutical provision of
patients with acute myocardial infarction in
Kharkiv
Research on the pharmaceutical provision of
patients with type II diabetes in different
regions of Ukraine

доц. Подколзіна М.В.

Research of pharmaceutical supply of patients
with inflammatory genital diseases

доц. Подколзіна М.В.

Дослідження стану фармацевтичної допомоги Research of the state of pharmaceutical
хворим на урологічні захворювання
assistance to patients with urological diseases

доц. Подколзіна М.В.

Дослідження фармацевтичного забезпечення Research of the state of pharmaceutical
хворих на ГРВІ
assistance to patients with urological diseases

доц. Подколзіна М.В.

Аналіз ринку пробіотиків у світі та Україні
Аналіз
психологічної
сумісності
фармацевтичних фахівців на базі колективів
аптечної мережі «Бажаємо здоров'я» м. Київ

Новикова
Юлія Діагностика
соціально-психологічних
Олегівна Фм18(1,5з)- спрямувань особистості в професійній
01а
діяльності фармацевтичних фахівців аптечної
мережі «Подорожник» м. Львів

доц. Подгайна М.В.

доц. Подколзіна М.В.

Analysis of the probiotics market in the world доц.
Винник
О.В.,
and Ukraine
к.фарм.н.,
ас. Міщенко В.І.
Analysis of the psychological compatibilityof доц. Тетерич Н.В.
pharmaceutical specialists on the basis of the
staff of “Bazhemo zdorovya” ” pharmacy
network in Kyiv
Diagnostics of the social and psychological доц. Тетерич Н.В.
directions of the personality in the
professional activity of pharmaceutical
specialists of the “Podorozhnik” pharmacy
network in Lviv

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Рясна
Альона
Олександрівна
Фм18(1,5з)-01б
Абаншина
Дарія
Ігорівна Фм18(1,5з)02а
Покрасьон
Анна
Анатоліївна
Фм18(1,5з)-02а
Логвінова
Вікторія
Віталіївна Фм18(1,5з)02б

Дослідження фармацевтичного забезпечення Research on the pharmaceutical provision of доц. Мороз С.Г.
дітей віком до 6 років у м. Лозова
children under the age of 6 year in Lozova
Аналіз
та
перспективи
розвитку Analysis and prospects of development of доц. Юрченко Г.М.
фармацевтичного виробництва в Україні
pharmaceutical production in Ukraine

Аналіз
вітчизняного
ринку
парафармацевтичних засобів для догляду за
волоссям
Дослідження показників психологічного
благополуччя
членів
фармацевтичних
колективів в робочому середовищі аптечної
мережі «Аптека оптових цін» м. Київ
Нікітченко Ростислав Аналіз
товарного
асортименту
Миколайович
фармацевтичної компанії на прикладі ТОВ
Фм18(1,5з)-02б
«Санофі-Авентіс», Україна
Свидерський Ярослав Нормативно-правове забезпечення реалізації
Анатолійович Фм18 механізмів державного регулювання
(1,5з) 3а
фармацевтичної діяльності в Україні
Данилейко
Вікторія
Олегівна Фм18 (1,5з)
3б
Закалюжна
Наталія
Володимирівна Фм18
(1,5з) 3б
Ковтунович Вікторія
Олегівна Фм18 (1,5з)
3б
Крамар
Руслана
Сергіївна Фм18 (1,5з)
3б
Медяник
Анна

Analysis of the domestic market of para- доц.
Винник
О.В.,
pharmaceutical products for hair care
к.фарм.н.,
ас. Міщенко В.І.
The study of indicators of psychological well- доц. Тетерич Н.В.
being of members of pharmaceutical staff in
the working environment of the “Wholesale
prices pharmacy” pharmacy network in Kyiv
Analysis of products of the pharmaceutical доц.
Винник
О.В.,
company by the example of Sanofi-Aventis к.фарм.н.,
LLC, Ukraine
ас. Міщенко В.І.
Legal and regulatory support for the
доц. Назаркіна В.М.
implementation of mechanisms of state
regulation of pharmaceutical activity in
Ukraine
Сучасний стан та перспективи розвитку
Current state and prospects of development of доц. Назаркіна В.М.
дистрибуції лікарських засобів в Україні та
medicines distribution in Ukraine and in the
світі
world
Аналіз виробничої діяльності аптек та Analysis of pharmacy production activity and доц. Чернуха В.М.
організаційно-економічних
проблем organizational and economic problems of
виготовлення ліків аптеками в Україні
drugstore manufacturing in Ukraine
Сучасний стан та перспективи реформування Current state and prospects of reforming the
доц. Назаркіна В.М.
системи публічних закупівель лікарських
system of public procurement of medicines in
засобів в Україні
Ukraine
Сучасний стан та проблеми фармацевтичного The current state and problems of
доц. Назаркіна В.М.
забезпечення населення за умов
pharmaceutical supply to the public in the
реформування галузі охорони здоров’я
context of healthcare reform
Наукове узагальнення організаційноScientific analysis of organizational and
доц. Назаркіна В.М.

Валеріївна Фм18 (1,5з) методичних принципів аудиту і контролінгу
3б
персоналу фармацевтичних організацій
23

Юскова
Олена
Вікторівна Фм18 (1,5з)
3б

24

Вібла
Віталіна
Ігорівна Фм18 (1,5з)
4а
Наконечна
Ксенія
Сергіївна Фм18(1,5з)

25

26

Єріна Ольга Сергіївна
Фм18(1,5дзА)-04б дз

27

Ігнатенко
Ігор
Вікторович
Фм18(1,5дзА)-04б дз

28

Молоданова Людмила
Вадимівна
(Удовіченко)
Фм18(1,5дзА)
Тимощук
Ілона
Сергіївна
Фм18(1,5дзА)
Ревенко
О.О.
Фм18(1,5дзА)
Коваленко
Ірина
Станіславівна
Фм(1,5в)18Ф-01а
Пащенко
Ксенія

29

30
31

32

methodological principles of audit and
controlling of personnel of pharmaceutical
organizations
Дослідження соціально-психологічних
The study of social and psychological
проблем адаптації молодого фахівця з
problems of adaptation of young specialists
фармацевтичною освітою на ринку праці
with pharmaceutical education in the labor
market
Удосконалення механізму державного
Improvement of the mechanism of state
регулювання системи забезпечення якості
regulation of the system of quality assurance
лікарських засобів
of medicines
Аналіз підходів до організації дистанційної Analysis of approaches to the organization of
форми навчання у світі та Україні
forms of distance learning in the world and
Ukraine
Аналіз
базових
моделей
проведення Analysis of the basic investigations models in
досліджень у системі оцінки технологій the health technology assessment system
охорони здоров’я
Дослідження
соціально-психологічних The study of social and psychological
показників емоційної сфери сучасних indicators of the emotional sphere of modern
фармацевтичних працівників в професійному pharmaceutical workers in a professional
середовищі
environment
Аналіз та управління товарним асортиментом Analysis and management of the product
в аптеці
range in the pharmacy
Інноваційно-інвестиційна складова системи
економічної
безпеки
підприємства
фармацевтичної галузі
Дослідження фармацевтичного забезпечення
хворих на остеоартрит колінного суглоба
Аналіз ринку виробів медичних (тонометрів)
в Україні
Аналіз

фармацевтичного

Innovation and investment component of the
economic
security
system
of
the
pharmaceutical industry
Research of the pharmaceutical provision of
patients with osteoarthritis of the knee
Analysis of the market of medical products
(tonometers) in Ukraine

забезпечення Analysis

of

pharmaceutical

support

доц. Назаркіна В.М.

доц. Назаркіна В.М.
доц.
Винник
О.В.,
к.фарм.н.,
ас. Міщенко В.І.
доц. Подгайна М.В.
доц. Тетерич Н.В.

доц. Юрченко Г.М.

доц. Демченко Н.В.

доц.
Подколзіна М.В.
доц.
Винник
О.В.,
к.фарм.н.,
ас. Міщенко В.І.
of доц.
Винник
О.В.,

33

Дмитрівна
Фм(1,5в)18Ф-01а
Маліченко Світлана
Володимірівна
Фм(1,5в)18Ф-02а

населення за урядовою програмою «Доступні
ліки»
Аналіз косметичних засобів на прикладі ТМ
«ЯКА», Україна

population with the state program “Accessible к.фарм.н.,
medicine”
ас. Міщенко В.І.
Analysis of the market of cosmetic products доц.
Винник
О.В.,
on the example of TM "YAKA", Ukraine
к.фарм.н.,
ас. Міщенко В.І.

3. Факультет медико-фармацевтичних технологій, НФаУ (магістерські роботи)
№
з/п
1

2

3

4

Прізвище, ім’я по
батькові здобувача
вищої освіти
Демчук
Ірина
Анатоліївна
Фс18(2,0з)дв КФ
Бунда
Валентина
Володимирівна

Тема дипломної роботи (українською
мовою)

Фармакоекономічна оцінка
антигіпертензивних лікарських препаратів
рослинного походження
Оцінка сучасних технологій лікування та
реабілітації хворих на невропатію лицьового
нерву
Ірина Підвищення рентабельності аптек в умовах
дефіциту власних оборотних коштів

Левченко
Миколаївна
Фс18(2,0з)двКФ
Накотенко Олексій
Сергійович
Фм18(2,0д)-1

Дослідження фармацевтичного забезпечення
хворих на гіпертонічну хворобу за
програмою «Доступні ліки»

Тема дипломної роботи (англійською
мовою)
Pharmacoeconomic evaluation of
antihypertensive medicines herbal
Assessment of modern technologies of
treatment and rehabilitation of patients with
facial nerve neuropathy
Increasing the profitability of pharmacies in
conditions of shortage of own working capital
Research on the Pharmaceutical Supply of
Hypertensive Patients under the Affordable
Care Program

Керівник дипломної
роботи
проф. Немченко А.С.
доц. Назаркіна В.М.
доц. Мороз С.Г.
доц. Подколзіна М.В.

4. Факультет з підготовки іноземних громадян, НФаУ (магістерські роботи)

№
п/п

П.І.Б. студента

Тема

Керівник

1

2

3

Бенатту Нафіль
Нуам Ксалім

Ель Аббассі Аюб

Дослідження
організаційно-економічних A study of the organizational and economic
проблем фармацевтичного забезпечення ВІЧ- problems of pharmaceutical support for HIVпозитивних хворих в Марокко
positive people in Morocco
Дослідження сучасних підходів до організації
The study of modern approaches in
ефективної діяльності аптек в системі
organizing the effective operation of
фармацевтичного забезпечення населення
pharmacies in the pharmaceutical supply
Марокко
system of the population of Morocco
Дослідження
проблем
фармацевтичного
Study on the problems of pharmaceutical
забезпечення хворих на туберкулез в
support for patients in Morocco
Марокко
Аналіз
перспективного
інноваційного
Analysis of the prospects for innovative
розвитку в мировій фармацевтичній практиці development in world pharmaceutical practice
Дослідження
стану
фармацевтичного
забезпечення населення антигістамінними A study of the state of pharmaceutical supply
препаратами в Марокко
of antihistamines in Morocco

4

Ель Амін Аймен

5

Дахлі Тарік

6

Ель Гаррауоі Кхаоула

Аналіз
організаційних
підходів
до
Analysis of organizational approaches to the
фармацевтичного забезпечення хворих на
pharmaceutical support of patients with
бронхіальну астму в Марокко
bronchial asthma in Morocco

7

Азм Аніс

Дослідження стану забезпечення населення
Марокко
лікарськими
препаратами Study of the state of provision of Morocco
хондропротекторної дії
population with chondroprotective drugs

8

Ель Каіссі Мохамед

Дослідження
особливостей
формування
концепції GPP в аптечних закладах Марокко
Study of the features of the formation of the
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