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Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  оволодіння теоретичними основами i практичними умiннями та 
навичками, що стосуються правил і вимог створення, виготовлення, 
дослідження, дистрибуції, реалізації, зберігання лікарських засобів згідно вимог 
належних практик у фармації прийнятими в Європейському Союзі. Оволодіння 
даними знаннями дозволить студентам, як майбутнім спеціалістам швидко 
адаптуватися в умовах світового ринку. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати особливості вимог Належних 
фармацевтичних практик, законодавства у цій сфері та використовувати 
концепції належних практик при виготовленні лікарських засобів.  
Програмні результати навчання: 
знати: концепцію належних практик у фармації та основні етапи життєвого 
циклу лікарського засобу,  загальні вимоги до фармацевтичної розробки, 
особливості фармацевтичної розробки рідких, м’яких, твердих лікарських 
засобів, дозованих лікарських засобів для інгаляцій, біологічних лікарських 
засобів, лікарських засобів рослинного походження, основні вимоги належної 
лабораторної і клінічної практик при проведенні досліджень лікарських засобів 
(GLP, GCP), види доклінічних досліджень і фази клінічних випробувань, 
основні вимоги нормативно-правових документів, які регламентують державну 
реєстрацію лікарських засобів (GRP), основні вимоги належної виробничої 
практики (GMP) до управління якістю, персоналу, приміщень, технологічного 
процесу, документації, контролю якості. 
уміти: описати життєвий цикл лікарського засобу,  обгрунтувати вибір діючих і 
допоміжних речовин при фармацевтичній розробці,  обґрунтувати вибір методу 
оцінки еквівалентності генеричних лікарських засобів, проводити підготовку 
основних матеріалів реєстраційного досьє на лікарський засіб,  описати загальні 
вимоги до технологічного процесу у відповідності до правил належної 
виробничої практики, обґрунтовувати умови зберігання лікарського засобу, 
проводити відпуск лікарського засобу пацієнту з урахуванням елементів 
фармацевтичної опіки. 
володіти: навичками вибору діючих і допоміжних речовин при фармацевтичній 
розробці, методів оцінки еквівалентності генеричних лікарських засобів, опису 



загальних вимоги до технологічного процесу у відповідності до правил 
належної виробничої практики; проведення відпуску лікарського засобу 
пацієнту з урахуванням елементів фармацевтичної опіки. 
Зміст навчальної дисципліни: 
КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. 
ФАРМАЦЕВТИЧНА РОЗРОБКА. ДОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КЛІНІЧНІ 
ВИПРОБУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. ВИМОГИ НАЛЕЖНОЇ 
ЛАБОРАТОРНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИК. СКЛАДОВІ НАЛЕЖНОЇ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ. Забезпечення якості лікарських 
засобів на всіх етапах їх життєвого циклу. Стандарти належних практик. 
Загальні підходи до фармацевтичної розробки лікарських засобів. Вимоги до 
досліджень з фармацевтичної розробки рідких і м’яких лікарських форм. 
Вимоги до проведення доклінічного вивчення залежно від виду лікарського 
засобу. Правила належної лабораторної практики (GLP). Клінічні випробування 
лікарських засобів. Належна клінічна практика. Мета, основні принципи і 
вимоги GСP. Вимоги до встановлення еквівалентності генериків. 
Біоеквівалентність. Належна регуляторна практика в Україні. 
НАЛЕЖНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Положення 
належної виробничої практики. Управління якістю. Вимоги до персоналу, 
приміщень та обладнання. Вимоги належної виробничої практики до 
технологічного процесу. Види виробничих документів. Форма і зміст 
стандартних робочих методик, виробничої рецептури, технологічних 
інструкцій, інструкцій з пакування. Вимоги правил належної виробничої 
практики до виробництва та аналізу за контрактом, розгляду рекламацій та 
відклику продукції.  
ПРАВИЛА НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ЗБЕРІГАННЯ, НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ 
ДИСТРИБУЦІЇ, НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ. Вимоги належної 
практики зберігання. Вимоги належної практики дистрибуції. Правила та 
принципи належної аптечної практики. Вимоги належної аптечної практики до 
виготовлення лікарських засобів 
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. 
 


