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Мета курсу —  ознайомлення студентів із системою стандартизації лікарських 
засобів та формування уяви про різні показники, за якими оцінюється якість 
лікарських засобів в залежності від виду лікарських форм; засвоєння методик 
контролю якості на основі фармакопейних методів аналізу для контролю якості 
готових лікарських засобів та набуття практичних навичок для майбутньої 
професійної діяльності провізора. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: забезпечує здатність використовувати нормативні 
документи, які гарантують належний рівень якості ГЛЗ, систему обов’язкових 
принципів, норм і правил Належної виробничної практики при виробництві 
лікарських засобів; систему сертифікації якості лікарських засобів для 
міжнародної торгівлі, розробленої ВООЗ; систему гарантування якості 
лікарських засобів в України. 
Програмні результати навчання: 
знати: структуру ДФУ; нормативні документи, що стосуються якості ЛЗ 
(настанови, регламенти, специфікації, технічні умови тощо); теоретичні основи 
фармакопейних методів аналізу; практичне застосування фармакопейних 
методів аналізу у професійній діяльності; основні показники якості, за якими 
оцінюється якість ГЛЗ в залежності від виду лікарської форми; основні та 
додаткові фармакотехнологічні параметри, за якими оцінюється якість ЛЗ; види 
специфікацій та їхнє застосування для професійної діяльності; основні 
валідаційні характеристики при проведенні валідації аналітичних методик; 
структуру методик контролю якості (МКЯ); 
уміти: проводити випробування, за якими оцінюється якість ГЛЗ; проводити 
ідентифікацію ЛЗ; визначати кількісний вміст різними методами аналізу; 
здійснювати валідацію аналітичних методик за основними валідаційними 
характеристиками; складати валідаційний план (VMP); користуватися різними 
нормативними документами, що стосуються якості ГЛЗ; проводити 
статистичну обробку одержаних результатів аналізу; розробляти МКЯ на ГЛЗ; 
проводити фармакотехнологічні, мікробіологічні випробування, за якими 
оцінюють якість ГЛЗ; вибирати основні та додаткові показники якості для ГЛЗ 
в залежності від виду лікарської форми; 



володіти: умінням розробляти методики визначення параметрів якості 
лікарських засобів: ідентифікації, випробування на чистоту, кількісного 
визначення; користуватися аналітичною документацією, яка регламентує якість 
лікарських засобів (Державна фармакопея, Міжнародна фармакопея, 
національні та регіональні фармакопеї, АНД, відповідні накази та інструкції),  
користуватися галузевими стандартами, методичними вказівками при розробці 
АНД на субстанцію та лікарські препарати, умінням використовувати хімічні, 
фізичні, фізико-хімічні методи при розробці показників якості лікарських 
засобів, обґрунтовувати та здійснювати вибір методів аналізу фармацевтичної 
продукції при створенні АНД. 
Зміст навчальної дисципліни: 
СТРУКТУРА СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. 
АНАЛІТИЧНА НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНУ 
ПРОДУКЦІЮ. ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В 
ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ.  ВИКОРИСТАННЯ ХІМІЧНИХ 
МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Система стандартизації лікарських засобів. 
Аналітична нормативна документація на фармацевтичну продукцію: АНД, 
монографія. Використання хімічних методів аналізу при розробці стандартів 
якості лікарських засобів в частині „Ідентифікація”. Використання хімічних 
методів аналізу при розробці стандартів якості лікарських засобів в частині 
„Кількісне визначення”. 
ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ 
ПРИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ. Використання фізичних, 
оптичних методів для ідентифікації, випробувань на чистоту та кількісного 
визначення при стандартизації лікарських засобів.  Використання 
хроматографічних, електрохімічних методів та поляриметрії для ідентифікації, 
випробувань на чистоту та кількісного визначення при стандартизації 
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. 
 


