
Анотація на дисципліну  
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СТВОРЕННІ ЛІКІВ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — вивчення фізико-хімічних методів аналізу структури та 
властивостей лікарських засобів та біологічно-активних сполук на етапі 
пошуку/створення лікарських засобів. 
Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як загальна та фізична 
хімія, органічна хімія, аналітична хімія, біофізика, біологічна хімія, нормальна 
та патологічна фізіологія, фармакологія, стандартизація лікарських засобів, 
комп’ютерне моделювання в фармації. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: . 
Програмні результати навчання: 
знати: основні етапи створення лікарських засобів; основні 
характеристики\властивості речовин, що оцінюються на етапах створення 
лікарських засобів; основні теоретичні основи фізико-хімічних методів аналізу 
(хроматографічні, спектроскопічні, мас-спектрометричні тощо); основні 
механізми дії та шляхи метаболізму лікарських засобів та біологічно активних 
сполук. 
уміти: інтерпретувати результати фізико-хімічного аналізу лікарських засобів 
та біологічно активних сполук; користуватися галузевими стандартами, 
методичними вказівками при здійсненні методів контролю якості субстанцій та 
лікарських препаратів; використовувати фізичні, фізико-хімічні методи при 
контролі якості лікарських засобів та пошуку нових біологічно активних 
сполук; давати кваліфіковану оцінку якості лікарських засобів згідно з 
результатами аналізу; 
Зміст навчальної дисципліни: 
Основні етапи створення лікарських засобів, механізми дії лікарських засобів та 
біологічно активних сполук. Характеристики та властивості лікарських засобів 
та лікоподібних сполук (афінність, ковалентна взаємодія, параметри ADME 
тощо). Фізико-хімічні параметри. Високоефективна рідинна хроматографія: 
основи, використання ВЕРХ аналіз ліпофільності та звязування малих молекул 
з протеїнами та фосфоліпідами. Методи характеристики білок-лігандної 
взаємодії (ізотермальна титраційна калориметрія, поверхневий плазмонний 
резонанс).Підходи до вивчення проникності малих молекул при створенні 



лікарських засобів.Спектроскопія ядерного магнітного резонансу в пошуку 
нових лікарських засобів та дослідженні лікарських засобів. Масс-
спектрометрія  в пошуку нових лікарських засобів та дослідженні лікарських 
засобів.Методи спектроскопії в ближній інфрачервоній області в створенні 
ліків. Кристалогафічні методи. Методи термічного аналізу і калориметричні 
методи аналізу твердих форм. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 


