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КСВ Корпорації 
«Артеріум» 
(ПАТ «Галичфарм») 
в плані співпраці з ВУЗами
України
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Ласкаво просимо в Корпорацію «Артеріум»

Корпорація «Артеріум» з 2005 
року об'єднує два 
найдосвідченіші фармацевтичні 
підприємства України з більш 
ніж столітньою історією:
ПАТ «Київмедпрепарат» -
лідера України у виробництві 
антибактеріальних препаратів

ПАТ «Галичфарм» -
найбільшого виробника України 
препаратів на основі рослинної 
сировини
2 виробничі площадки в Європі

http://www.arterium.ua/uk/about/istoriya/istoriya-kmp
http://www.arterium.ua/uk/about/istoriya/istoriya-kmp
http://www.arterium.ua/uk/about/istoriya/istoriya-kmp
http://www.arterium.ua/uk/about/istoriya/istoriya-galychpharm


ФОРМАТИ СПІВПРАЦІ з ВУЗами

• Програма стажування, 
організація практик, екскурсії2012

• Підтримка олімпіад, 
конференцій2014

• Освітня програма для 
студентів «З досвідом у 
майбутнє»

2014

• Стипендія від компанії2015
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СТАЖЕРИ 
2014 – 2019 рр
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ПІДТРИМКА ОЛІМПІАД 
В 2014-2019 рр

6



Програма «З досвідом у майбутнє»
в 2014 -2019рр
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Програма «З досвідом у майбутнє»
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Ефективна комунікація

Управління власною ефективністю

Дизайн слайдових презентацій 

Емоційний інтелект

Управління конфліктами

Вчимося виступати публічно

Поради тим, хто шукає роботу

Стрес -менеджмент 

«Ділове спілкування» на англійській 
мові

Професійні тренінги: фармрозробка, 
фармацевтичне виробництво

2014 -2019рр.



Програма роботи зі студентами спільно з 
Львівською міською радою

«Перший кар’єрний крок” 
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В 2014г. стартувала програма
роботи Корпорації “Артеріум”

з владою міста
Тренери Корпоративного

університету провели більше
30 тренінгів для 

мотивованих
мешканців Львова, 

які планують працювати
на держслужбі
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Щорічні толоки «Зробимо Україну чистою»



«ARTERIUM YOUNG TALENT» Артеріум
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Екскурсії в музеї Галичфарм
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Дитячі екскурсії в музей Галичфарм
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Фотофакт
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Фотофакт
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Історія ПАТ «Галичфарм»

1826 Чеський підприємець Петро Міколяш відкриває у Львові аптеку «Під зіркою».

1900 Генріх Міколяш відкриває у Львові фармацевтичну фірму «Петро Міколяш і 
Компанія». 

1910 Фірма «Петро Міколяш і Компанія» отримує концесію на відкриття 
фармацевтичної фабрики «Лаокоон» у Львові. Фірма переїжджає на вул. 
Фургальського (сучасна - Опришківська, 6/8).

1913 Продукція фабрики «Лаокоон» відзначена золотою медаллю і почесним 
дипломом на ІІІ міжнародній хіміко-фармацевтичній виставці у Відні. 

1946 Створено Львівський хіміко – фармацевтичний завод 

1986 Створено Львівфарм

1992 Створено акціонерне товариство «Галичфарм Ввійшли в склад Корпорації 
«Артеріум»

2006-2018  Сертифіковані всі виробничі дільниці згідно стандарту GMP
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Мар’яна Івашина

0504485925

Maryana.Ivashyna@arterium.ua

mivashyna@gmail.com
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