
Анотація на дисципліну  
СИСТЕМИ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ  

(курс за вибором)  
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу —  оволодіння студентами знаннями щодо вимог Настанов 
належних практик у фармації для кожного етапу життєвого циклу лікарського 
засобу.  
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: забезпечувати здатність визначати принципи вимог 
належної лабораторної практики (GLP), належної клінічної практики (GСP), 
належної виробничої практики (GMP), належної  практики дистрибуції (GDP), 
належної  практики зберігання ЛЗ (GSP), належної аптечної (фармацевтичної) 
практики (GРP), належної практики  лабораторій з контролю лікарських 
засобів, Належної регуляторної практики при інспектуванні. 
Програмні результати навчання: 
знати: законодавчу та нормативну базу у сфері забезпечення якості ЛЗ, 
концепцію якості ВООЗ та загальні принципи забезпечення якості ЛЗ, основні 
поняття, терміни та визначення забезпечення якості, підґрунтя  процесного та 
системного підходу до забезпечення якості лікарських засобів, зв'язок 
належних фармацевтичних практик з міжнародними стандартами ІSО, підходи 
до формування інтегрованих систем якості,  права і обов’язки уповноваженої  
особи на підприємствах фармацевтичної галузі, вимоги до використання 
активних інгредієнтів та допоміжних речовин при виробництві ЛЗ, вимоги до 
реєстрації лікарських засобів в Україні та ЄС; 
уміти: аналізувати законодавчу та нормативну базу у сфері стандартизації ЛЗ;  
використовувати нормативно-правові акти та нормативні документи в 
практичній діяльності з забезпечення якості ЛЗ, трактувати теоретичні знання 
про історичні аспекти розвитку забезпечення якості, впроваджувати належні 
фармацевтичні практики, надавати характеристику  процесам забезпечення 
якості ЛЗ на основі загальнонаукових підходів, користуватися відповідною 
термінологією при виконанні професійних обов’язків, визначати пріоритетність 
національних документів та документів міжнародних організацій що 
займаються питаннями забезпечення якості лікарських засобів для практичного 
використання в професійній діяльності, оформляти необхідну документацію 
стосовно забезпечення якості ЛЗ, складати реєстраційне досьє на ЛЗ, проводити 



коригувальні та запобіжні дії  щодо забезпечення якості ЛЗ протягом життєвого 
циклу. 
володіти: умінням  використовувати нормативно-правові акти та нормативні 
документи в практичній діяльності з забезпечення якості ЛЗ, трактувати 
теоретичні знання про історичні аспекти розвитку забезпечення якості, 
розробки та впровадження належних фармацевтичних практик, оформляти 
необхідну документацію стосовно забезпечення якості ЛЗ. 
Зміст навчальної дисципліни: 
НАЛЕЖНІ ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПРАКТИКИ НА СТАДІЇ РОЗРОБКИ ТА 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЗ. НАСТАНОВИ З ЯКОСТІ, GLP, GCP. РЕЄСТРАЦІЯ ЛЗ. 
Концепція належних фармацевтичних практик (GXP). Розробка нових 
лікарських засобів. Настанови з якості. Доклінічні дослідження лікарських 
засобів. GLP. Клінічні дослідження лікарських засобів. GCP. 
Реєстрація/ліцензування лікарських засобів. СТD. 
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ. Фармацевтичні системи 
якості. Виробництво активних фармацевтичних інгредієнтів. GMP. 
Виробництво лікарських засобів. GMP. Управління ризиками для якості (ICH 
Q9). Зберігання лікарських засобів. GSP. Контроль якості лікарських засобів. 
GPCL. 
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. 
 


