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Мета курсу — поглиблення та систематизація знань про якість лікарських 

засобів, про фальсифіковані та субстандартні лікарські засоби, методи боротьби з 

розповсюдженням фальсифікованої продукції.  
Міждисциплінарні зв’язки.  В структурно-логічній схемі дисциплін базується 

на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: інформаційні технології у 

фармації, охорона  праці в галузі, аптечна технологія лікарських засобів, 

фармакологія, фармацевтичне право та законодавство, фармакотерапія з 

фармакокінетикою, промислова технологія лікарських засобів, фармацевтична 

хімія, фармацевтичне та медичне товарознавство,  фармацевтичний менеджмент і 

маркетинг.  
А також, закладає основи професійної підготовки, сприяє формуванню 

фармацевтичного мислення, необхідного для фармацевтичної спеціальності, а 

саме переддипломна практика. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: здатність визначати методологію аналізу лікарських засобів з 

метою контролю їх якості, прогнозувати способи вибору апаратури для 

вирішення конкретної аналітичної задачі, використовувати систему знань, умінь і 

навичок, що дозволяють отримувати достовірну інформацію про склад 

лікарських засобів, приймати рішення щодо методів контролю та боротьби за 

розповсюдженням фальсифікованих лікарських засобів.  
Програмні результати навчання:  
знати: поняття якості лікарських засобів, фальсифікованих та субстандартних 

лікарських засобів; специфіку аналізу лікарських засобів; призначення та 

принципи роботи сучасної апаратури, яка застосовується для контролю якості 

лікарських засобів; особливості контролю якості лікарських засобів та сучасний 

стан розвитку їх аналізу; природу аналітичного сигналу в різних 

інструментальних і хімічних методах аналізу; світовий рівень досліджень в 

області контролю якості лікарських засобів; особливості аналізу зазначених 

об'єктів (вимоги до їх точності, чутливості і т.п.);  
уміти: класифікувати фальсифіковані лікарські засоби; орієнтуватися в основних 

аналітичних і метрологічних характеристиках методів аналізу; самостійно 

ставити завдання щодо практичного застосування методів аналізу для контролю 

якості лікарських засобів; вибирати метод аналізу, який відповідає поставленим 

хіміко-аналітичним задачам; перевіряти наявність відповідних методик в 

нормативно-технічній документації і в науковій літературі; складати схему 

методики: оформляти методику виконання вимірювань відповідно до вимог 

нормативних документів;  
володіти: навичками виявлення фальсифікованої та неякісної фармацевтичної 

продукції, боротьби з розповсюдженням фальсифікованої фармацевтичної 

продукції в Україні.  
Зміст навчальної дисципліни:  
Якість лікарських засобів. Оригінальні лікарські препарати та препарати - 
генерики. Поняття фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів. 

Класифікація фальсифікованих лікарських засобів. Причини розповсюдження 



фальсифікованих лікарських засобів. Методи виявлення фальсифікованої та 

неякісної фармацевтичної продукції. Шляхи боротьби з розповсюдженням 

фальсифікованої фармацевтичної продукції в Україні.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


