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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  
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Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  закріплення знань, умінь і навичок з оцінки якості та 
стандартизації лікарських засобів на основі фармацевтичної хімії. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність до проведення контролю якості лікарських 
засобів, виготовлених в умовах аптеки та на фармацевтичних підприємствах. 
Програмні результати навчання: 
знати: нормативно-технічну документацію, що регламентує контроль якості 
лікарських форм, основні принципи системи стандартизації лікарських засобів 
в Україні, загальні положення системи GMP до контролю якості лікарських 
засобів, правила та порядок розробки фармакопейних статей, сертифікатів, 
основні вимоги до лікарських форм і показники їх якості; загальні методи 
оцінки якості лікарських засобів, можливості використання кожного методу в 
залежності від способу отримання лікарських засобів, вихідної сировини, 
структури лікарських речовин, фізико-хімічних процесів, які можуть 
відбуватися під час зберігання та обігу лікарських засобів; 
уміти: використовувати фізичні, фізико-хімічні та хімічні методи встановлення 
тотожності лікарських засобів в залежності від їх будови, інструментальні 
методи в аналізі екстемпоральних лікарських форм, оцінювати якість 
лікарських засобів за технологічними показниками на стадіях виготовлення, 
готового продукту і при відпуску;  планувати аналіз лікарських засобів 
відповідно до їх форм по нормативним документам і оцінювати їх якість за 
отриманими результатами; готувати реактиви, еталонні, титровані і 
випробувальні розчини, проводити їх контроль;  
володіти: знаннями щодо особливостей стандартизації лікарських речовин, 
операційних процедур ( СОПи ) в системах GMP / GLP, інтерпретації 
результатів аналізу лікарських засобів для оцінки їх якості; стандартних 
операційних процедур щодо визначення порядку та оформлення документів для 
декларування відповідності готового продукту вимогам нормативних 
документів; методів проведення внутрішньоаптечного контролю якості 
лікарських засобів; навичками роботи з нормативною, довідковою та науковою 
літературою для вирішення професійних завдань. 
Зміст навчальної дисципліни: 



Сучасна система стандартизації та контролю якості лікарських засобів. 
Використання хімічних методів в контролі якості лікарських засобів. 
Використання інструментальних методів в контролі якості лікарських засобів. 
Оптичні методи аналізу. Електрохімічні методи аналізу. Хроматографічні 
методи аналізу. Контроль якості лікарських форм промислового та 
екстемпорального виробництва. Розробка аналітичної нормативно-технічної 
документації.    
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. 


