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♦ Синтез біологічно активних сполук  
♦ Фітохімічні  дослідження 
♦ Фармацевтична технологія, біофармація,
   гомеопатія       
♦ Аналіз лікарських препаратів  
♦ Інформаційні та інноваційні технології у 
   фармації 
♦ Фармацевтичний менеджмент, маркетинг         
   та логістика 
♦ Організація роботи аптечних підприємств 
♦ Економіка аптечних і фармацевтичних 
   підприємств 
♦ Фармакологічні дослідження біологічно 
   активних речовин 
♦ Фармакокінетика і фармакодинаміка 
   лікарських засобів 
♦ Фармакоекономіка  
♦ Нутриціологія  
♦ Фармацевтичне законодавство 
♦ Ветеринарна фармація 
♦ Фармацевтична освіта 
♦ Історія фармації  
♦ Хроніка подій 
♦ Обмін досвідом 

♦ Synthesis of biologically active compounds
♦ Phytochemical researches 
♦ Pharmaceutical technology, biopharmacy,   
   homeopathy 
♦ Analysis of drugs 
♦ Informational and innovational technologies in 
   pharmacy 
♦ Pharmaceutical management, marketing and 
   logistics  
♦ Organization of pharmaceutical structures′ 
   work
♦ Economics of pharmaceutical structures
♦ Pharmacological researches of biologically 
   active substances
♦ Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
   drugs
♦ Pharmacoeconomics
♦ Nutritiology
♦ Pharmaceutical legislation
♦ Veterinary pharmacy
♦ Pharmaceutical education
♦ History of pharmacy
♦ Chronics of events
♦ Exchange of experience
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