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Мета курсу — засвоєння методології створення й оцінки якості лікарських 

засобів на основі загальних та окремих закономірностей для виконання 

професійних завдань провізора. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність визначати особливості інтелектуальної власності 

та законодавства у цій сфері, тлумачити та розкривати основні поняття та 

категорії інтелектуальної власності, здійснювати наукові дослідження та 

патентувати їх результати. 
Програмні результати навчання: 
знати: функціонування системи стандартизації фармацевтичної продукції, 

основні принципи стандартизації лікарських засобів, використання системи 

GMP, GLP та GCP та Національного Стандарту України "Лікарські засоби. 

Належна практика виробництва лікарських засобів для людини,  структуру 

монографії на субстанцію та її зміст, загальні вимоги до розробки аналітичного 

нормативного документу на лікарські препарати, використання 

органолептичних показників якості, фізичних, фізико-хімічних та хімічних 

методів при розробці стандартів, за якими оцінюється якість фармацевтичної 

продукції,  нормативну аналітичну документацію, яка регламентує якість 

лікарських засобів промислового виробництва та аптечного виготовлення, 

особливості стандартизації лікарських засобів аптечного виготовлення. 

уміти: 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,  використовувати хімічні, фізичні, 

фізико-хімічні методи при розробці показників якості лікарських засобів, 

обґрунтувати та здійснити вибір методів аналізу фармацевтичної продукції при 

створенні АНД, розробляти методики визначення параметрів якості лікарських 

засобів: ідентифікація, випробування на чистоту, кількісне визначення, 

розробляти експрес-методи якісного та кількісного аналізу лікарських форм 

внутрішньоаптечного виготовлення, давати кваліфіковану оцінку якості 

лікарських засобів згідно з результатами аналізу. 

володіти: умінням застосовувати теоретичні основи, сучасні принципи та 

правові засади економічної діяльності охорони здоров’я, виявляти ініціативу у 

сфері охорони здоров’я та дух підприємництва, уміння розробляти методики 

визначення параметрів якості лікарських засобів: ідентифікація, випробування 

на чистоту, кількісне визначення, здатність 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, уміння використовувати хімічні, фізичні, фізико-хімічні методи при 

розробці показників якості лікарських засобів, обґрунтувати та здійснити вибір 



методів аналізу фармацевтичної продукції при створенні АНД, проводити 

аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій 

системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій 

практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної 

допомоги,  застосовувати сучасні методи пізнання і володіння ними на рівні, 

необхідному для вирішення завдань, пов’язаних із адміністративно-
управлінських і фармацевтичного персоналу аптечних закладів. 
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 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 

самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


