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Кандидат фармацевтичних наук 

 

Одна із перших, залічених до штату фармацевтичного факультету у 1999 році, 

випускниця львівської фармацевтичної школи, кандидат фармацевтичних наук (з 2011 

року), доцент (з 2012 року).  

У 1999 році з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ЛДМУ імені 

Данила Галицького, із 2-го курсу була стипендіатом Верховної ради України.  

У 2011 році під керівництвом докторки фармацевтичних наук, професорки, 

Заслуженої діячки науки і техніки України Немченко А. С. (НФаУ) захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні підходи до вдосконалення 

лікáрського забезпечення хворих на хронічні вірусні гепатити в Україні» за 

спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація.  

На даний час закінчує виконання докторської дисертації: «Теоретико-прикладне 

обґрунтування засад фармацевтичної допомоги хворим на соціально небезпечні 

хвороби в Україні».  

З 2021 року також працює на посаді доцента кафедри судової медицини та 

медичного права. 

Була організатором проведення та членом редколегії матеріалів всеукраїнських 

фармацевтичних конференцій, які відбувалися в ІФНМУ: «Сучасні напрямки 

удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні» 

(Івано-Франківськ-Яремче, 11 травня 2016 року) та «Сучасні напрямки удосконалення 

фармацевтичного забезпечення населення: від розробки до використання лікарських 

засобів природного і синтетичного походження» (19-20 травня 2020 року). Член 

підкомісії зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» Науково-методичної 



комісії №11 з охорони здоров’я та соціального забезпечення сектору вищої освіти 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України; член атестаційної 

комісії при Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками з 

атестації фармацевтичних працівників в Івано-Франківській області. 

Керує 2-ма дисертаційними роботами; була офіційним опонентом 3 робіт; під її 

керівництвом виконано та успішно представлено 16 студентських дипломних робіт; є 

автором понад 200 науко-методичних праць (в тому числі, у фахових вітчизняних 

виданнях, у наукометричних базах, у співавторстві зі студентами); співавтор 

національного підручника (Організація та економіка фармації. Ч. 3. Основи економіки 

фармації, 2017 рік); виступає з доповідями на конференціях різних рівнів, готує 

студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях; провізор вищої 

кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією»; 

постійно підвищує педагогічну та професійну майстерність. 


