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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

нявчання 

денна заочна 

Стандартизація лікарських засобів 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг: кредитів / годин 3/90 3/90 

Курс 5 4 

Семестр 9 8 

Кількість змістовних модулів за розподілом 1 1 

Обсяг кредитів 3 3 

Обсяг годин, в тому числі 90 90 

Аудиторні 46 12 

Семестровий контроль 4 2 

Самостійна робота 40 76 

Форма семестрового контролю ПК ПК 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стандартизація лікарських засобів» 

є формування системи знань зі стандартизації фармацевтичних процесів, 

ведення належної документації, та знання належних нормативних актів 

фармацевтичної галузі для подальшого належного виконання професійних 

обов’язків фахівцями фармації. 

Завданнями вивчення дисципліни є досягнення в повній чи частковій мірі 

наступних фахових компетентностей: 

КФ 1. Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-

правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних 

фармацевтичних практик. 

КФ 9. Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи 

менеджменту у професійній діяльності аптечних, оптово-посередницьких, 

виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій відповідно до 

принципів Належної практики фармацевтичної освіти та Глобальної рамки FIP. 

КФ 11. Здатність 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 в умовах медичного страхування та реімбурсації 

вартості лікарських засобів. 

КФ 17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки 

застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-

фармацевтичних характеристик, а також суб’єктивні ознаки та об’єктивні 

клінічні, лабораторні та інструментальні критерії обстеження хворого. 



 

 

КФ 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час 

вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки 

співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань 

керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням 

біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-

хімічних особливостей лікарського засобу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Стандартизація лікарських 

засобів» є засвоєння сутності основних, стандартизації фармацевтичних 

процесів, ведення належної документації, та знання належних нормативних 

актів фармацевтичної галузі для подальшого належного виконання професійних 

обов’язків фахівцями фармації пов’язаних з практичною діяльністю 

фармацевтичного працівника 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 історичні аспекти розвитку вчення про стандартизацію;   

 становлення фармацевтичної стандартизації;  

 принципи дотримання положень стандартизації ЛЗ; 

 вимоги ISO  до сучасних провізорів; 

 основні положення Належної аптечної практики; 

 основні положення ISO для фармацевтичних працівників України; 

 стандарти ISO; 

 основи дотримання ISO;  

 про  вплив зовнішніх мотиваційних факторів на діяльність провізорів в 

рамках стандартів; 

 про необхідність втілення стандартизації в сучасну фармацію та 

медицини, про зростання ролі стандартизації в сучасному суспільстві, 

медицині та фармації; 

 про критерії стандартизації з  просування ЛЗ на ринок, їх мету, сферу 

використання; 

 Правила належної промоції фармацевтичними компаніями лікарських 

засобів професіоналам охорони здоров’я; 

 про діяльність медичних працівників як інформаційної ланки між 

виробниками ЛЗ, фірмами-постачальниками ЛЗ і аптечною мережею та 

лікарями; 

 сутність поняття «управлінська стандартизація», вплив її на ефективну 

роботу аптечних  та фармацевтичних закладів; 

 адаптація нових працівників до вимог положень стандартизації ЛЗ; 

 про права та відповідальність  фармацевтичних працівників;  

 приклади (події, що трапляються в практичній діяльності) належного та 

неналежного виконання професійних обов’язків фармацевтичними 

працівниками. 

вміти: 



 

 

 визначaти місце фармацевтичної  етики, біоетики  в системі знань про 

мораль; 

 формулювати власну думку щодо сучасних досягнень науки та практики 

медицини – розшифровка генома людини, клонування організмів, генна та 

клітинна терапія, використання генно-модифікованих  продуктів і таке ін. з 

точки зору етичних аспектів; 

 аналізувати взаємовідносини лікар-хворий-провізор з точки зору етичних  

та біоетичних принципів; 

 характеризувати мовну та психологічну культуру ділового спілкування; 

 використовувати інструменти професійних комунікацій; 

 інтерпретувати вимоги ВООЗ до сучасного провізора; 

 трактувати основні положення Етичного кодексу фармацевтичних 

працівників України та інших країн; 

 виконувати алгоритми спілкування провізора із відвідувачами  аптеки; 

 визначати професійність провізора в наведених прикладах-діалогах із 

пацієнтами; 

 інтерпретувати вимоги Належної аптечної практики (GPP); 

 аналізувати фактори сьогодення, що негативно впливають на діяльність 

аптек (за матеріалами ВООЗ); 

 характеризувати біоетичні аспекти клінічних випробувань ЛЗ; 

 проводити ретроспективний огляд розвитку біоетики; 

 аналізувати ситуаційні завдання з питань біоетики; 

 пояснювати етичні критерії ВООЗ з просування ЛЗ на ринок, визначати їх 

мету та сферу використання; 

 виконувати рекомендації з Належної промоції фармацевтичними 

компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я; 

 аналізувати особливості реклами ЛЗ та ВМП  серед працівників системи 

охорони здоров’я та населення; 

 пояснювати роль симпозиумів та наукових нарад як способу просування 

ЛЗ; 

 пояснювати роль етики бізнесу на сучасному етапі розвитку суспільства; 

 визначати фактори, які впливають на морально-психологічний клімат  в  

організації; 

 вирізняти належне та неналежне виконання професійних обов’язків 

фармацевтичними працівниками; 

 розробляти орієнтований перелік рис професійності та навичок 

фармацевтичного працівника для належного виконання професійних 

обов’язків; 

 пояснювати види відповідальності фармацевтичного працівника. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 



 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

Тема 1. Стандартизіція у 

фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

9 2 - 4 - 3 

Тема 2. Міжнародна 

стандартизація. 

9 1 - 4 - 4 

Тема 3. Прикладне використання 

стандартизації лікарських засобів 

8 1 - 4 - 4 

Тема 4. Стандартизація розробки 

нових лікарських засобів. 

8 1 - 4 - 4 

Тема 5. Державна політика у сфері 

стандартизації 

9 1  4  4 

Тема 6. Гарантування якості у 

процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. 

Фальсифіковані лікарські засоби. 

9 1 - 4 - 4 

Тема 7. Система сертифікації 

лікарських засобів. 

8 1  4  3 

Тема 8. Оригінальні та генеричні 

лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків 

та біосимілярів. 

9 1  4  4 

Тема 9. Особливості реєстрації та 

сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно 

активних харчових добавок, 

гомеопатичних лікарських засобів. 

9 1  4  4 

Разом 78 10 - 36 - 32 

Семестровий контроль 12 - - 4 - 8 

Усього 90 10  40  40 

Тематичний план для заочної форми навчання 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього у тому числі 

 л сем пз лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

Тема 1. Стандартизіція у 

фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

9 1 - 1 - 7 



 

 

Тема 2. Міжнародна 

стандартизація. 

9 - - 1 - 8 

Тема 3. Прикладне використання 

стандартизації лікарських засобів 

9 - - 1 - 8 

Тема 4. Стандартизація розробки 

нових лікарських засобів. 

9 1 - 1 - 7 

Тема 5. Державна політика у сфері 

стандартизації 

9 - - 1 - 8 

Тема 6. Гарантування якості у 

процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. 

Фальсифіковані лікарські засоби. 

9 1 - 1 - 7 

Тема 7. Система сертифікації 

лікарських засобів. 

9 1 - 1 - 7 

Тема 8. Оригінальні та генеричні 

лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків 

та біосимілярів. 

9 - - 1 - 8 

Тема 9. Особливості реєстрації та 

сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно 

активних харчових добавок, 

гомеопатичних лікарських засобів. 

8 - - - - 8 

Разом 80 4 - 8 - 68 

Семестровий контроль 10 - - 2 - 8 

Усього 90 4  10  76 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів.  
 

Тема 1. Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти стандартизації. 

Визначення процедури стандартизації. Головні стандарти  фармацевтичної 

галузі. Лікарські засоби, АФІ та допоміжні речовини, виробництво, лабораторії 

з дослідження, клінічні бази, дистриб’ютори, аптеки як об’єкти стандартизації. 

Належні практики у процедурі стандартизації. Контроль виробництва 

лікарських засобів у відповідності до вимог.  

Тема 2. Міжнародна стандартизація.  

Стандарт GMP як комплексний підхід у забезпеченні якості фармацевтичного 

продукту.  Міжнародна організація зі стандартизації ISO. Сфера діяльності ISO 

Головна мета ISO. Розробка міжнародних стандартів. Міжнародна діяльність 

організації PIC/S, уніфікація принципів належних практик та результатів 

випробувань. 



 

 

 

Тема 3. Прикладне використання стандартизації лікарських засобів. 

Відповідності об’єктів стандартизації своєму призначенню. Спрямованість 

стандартизації. Забезпечення безпеки і якості фармацевтичної продукції. 

Виготовлення лікарських засобів, лабораторний контроль, клінічні 

випробування як стандартизовані процедури. Захист і збереження продукції під 

час її транспортування, зберігання та реалізації. Впровадження новітніх 

технологій, відновлення виробництва і підвищення його продуктивності. 

 

Тема 4. Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 

Основні підходи до фармацевтичної розробки якісних препаратів і процесів 

виробництва. Елементи фармацевтичної розробки. Реєстраційне досьє як 

важлива складова стандартизації ліків. Управління ризиками для якості 

лікарських засобів. Особливості розробки рідких, твердих,  м’яких та ін. 

лікарських форм. Вимоги  Державної фармакопеї України до підтвердження 

якості лікарських засобів. Дослідження біоеквівалентності лікарських засобів, 

стандартизація процесу. Система фармаконагляду за лікарськими засобами. 

 

Тема 5. Державна політика у сфері стандартизації. Міністерство охорони 

здоров’я України як центральний орган виконавчої влади у формуванні 

політики стандартизації лікарських засобів. Робота Державного Експертного 

Центру при МОЗ України, розглядання реєстраційних матеріалів , видача 

реєстраційних посвідчень, фармаконагляд за лікарськими засобами. Державна 

служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, видача 

ліцензійних посвідчень та контроль за дотриманням ліцензійних умов. 

 

Тема 5. Державна політика у сфері стандартизації. Міністерство охорони 

здоров’я України як центральний орган виконавчої влади у формуванні 

політики стандартизації лікарських засобів. Робота Державного Експертного 

Центру при МОЗ України, розглядання реєстраційних матеріалів , видача 

реєстраційних посвідчень, фармаконагляд за лікарськими засобами. Державна 

служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, видача 

ліцензійних посвідчень та контроль за дотриманням ліцензійних умов. 

 

Тема 6. Гарантування якості у процесі стандартизації і сертифікацією 

лікарських засобів. Фальсифіковані лікарські засоби. Система управління 

контролю якості лікарських засобів у фармацевтичних установах. Дотримання 

ліцензійних умов. Проблема фальсифікації. Види фальсифікованих препаратів. 

Відповідальність за реалізацію неякісних або фальсифікованих лікарських 

засобів. 

 

Тема 7. Система сертифікації лікарських засобів.  Місце сертифікації у 

торгівлі лікарськими засобами.  Сертифікація виробництва. Державна 

сертифікація. Сертифікат якості серії лікарських засобів. 



 

 

Тема 8. Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура реєстрації та 

сертифікації генериків та біосимілярів. Фармацевтична розробка лікарського 

засобу. Формування реєстраційного дос’є. Проведення випробувань  фізико-

хімічних, технологічних та фармакотерапевтичних властивостей препаратів. 

Отримання патенту на оригінальний лікарський засіб. Відтворення АФІ 

оригінальних препаратів. Доказовість біоеквівалентності при виробництві 

генериків і біосимілярів. 

 

Тема 9. Особливості реєстрації та сертифікації лікарських косметичних 

засобів, біологічно активних харчових добавок, гомеопатичних лікарських 

засобів. Відмінність у реєстрації і сертифікації лікарських косметичних засобів 

та косметичних засобів та їх виробництва. Вимоги ДСанПіН до косметичних 

засобів, біологічно активних харчових добавок. Проведення санітарно-

гігієнічної експертизи. Визначення ступеня токсичності продукції. 

Проблематика у стандартизації біологічно активних добавок. Схожість та 

відмінність у стандартизації лікарських засобів та гомеопатичних лікарських 

засобів.  

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Знання студентів оцінюються як з теоретичної, так і з практичної 

підготовки за такими критеріями: 

оцінка «відмінно»: студент відмінно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує 

відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

• оцінка «добре»: студент добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; має достатні практичні навички, висловлює свої 

міркування з приводу тих чи інших проблем, але припускається певних 

неточностей і похибок у викладенні теоретичного змісту або під час аналізу 

продемонстрованих практичних навичок; 

• оцінка «задовільно»: студент в основному опанував теоретичні знання 

навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 

літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання 

викликають у студента невпевненість або відсутність стабільних знань; 

відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у 

знаннях, недостатньо оцінює факти та явища, що пов’язані з його майбутньою 

діяльністю; 

• оцінка «незадовільно»: студент не опанував навчальний матеріал 



 

 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 

практичні навички не сформовані. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії й оцінювання. 

 

Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із 

аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на 

відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється під час підсумкового модульного контролю. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Оцінка за модуль визначається на підставі суми оцінок поточної 

навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю 

(ПМК) (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та 

практичних навичок відповідно до переліку, визначених програмою 

дисципліни. 

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати під час вивчення 

кожного модуля, становить 200, у тому числі за поточну навчальну діяльність – 

120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів.  

Таким чином, частки результатів оцінювання поточної навчальної 

діяльності та підсумкового модульного контролю становлять відповідно 60% та 

40%. 

Під час оцінювання засвоєння кожної теми модуля студенту 

виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою та за багатобальною 

шкалою з використанням прийнятих в Університеті та затверджених критеріїв 

оцінювання для відповідної дисципліни. При цьому враховуються усі види 

робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.  

Знання студентів повинні бути оцінені на кожному занятті (з кожної 

теми). При цьому на одному занятті студент може отримати кілька оцінок за 

різні види діяльності (усна відповідь, практичні навички та вміння, письмовий 

або комп'ютерний контроль тощо).  

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали. 

Перерахунок у бали здійснюється перед підсумковим модульним 

контролем (або на останньому занятті для дисциплін, формою контролю яких є 

залік). 

Перед підсумковим модульним контролем на підставі оцінок за 

традиційною шкалою, виставлених під час вивчення модуля (за кожне заняття 

та за індивідуальне завдання), обчислюється середнє арифметичне (СА) оцінок 

за традиційною шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми. Отримана 

величина конвертується у бал за багатобальною шкалою таким чином: 

Шкала 200 балів 

Дисципліни, що завершуються ПМК СА : 5 х120 

Дисципліни, що завершуються заліком СА : 5 х 200 



 

 

Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов 

успішного їх виконання та захисту. 

Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, 

залежить від їхнього обсягу та значимості, але не більше 10-12 балів. Вони 

додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час поточної 

навчальної діяльності. В жодному разі загальна сума балів за поточну 

навчальну діяльність не може перевищувати 120 балів. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після завершення 

вивчення усіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля. 

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які 

відвідали усі передбачені навчальним планом з дисципліни аудиторні навчальні 

заняття та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Студенту, який з поважних чи без поважних причин мав пропуски навчальних 

занять, дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до певного 

визначеного терміну. 

Форми підсумкового контролю мають бути стандартизованими і 

включати перевірку теоретичної та практичної підготовки. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час складання 

підсумкового модульного контролю, становить 80. 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 60% від максимальної суми балів за ПМК (тобто, не менше 48 

балів)/ 

Кількість балів, яку студент набрав з дисципліни, визначається як середнє 

арифметичне кількості балів з усіх модулів дисципліни (сума балів за усі 

модулі ділиться на кількість модулів дисципліни). 

До кількості балів, яку студент набрав із дисципліни, можуть додаватися 

заохочувальні бали (не більше 12 балів) за посідання призових місць на 

міжнародних та всеукраїнських предметних олімпіадах, але у жодному разі 

загальна сума балів за дисципліну не може перевищити 200 балів. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. Поняття про якість. Відповідність стандартам лікарських засобів. 

2.Система якості та вимоги до якості у фармацевтичній діяльності 

3.Процедура реєстрації лікарських засобів.  

4. Процедура ліцензування виробництва лікарських засобів. 

5.Основні види та  характеристики належних практик у фармацевтичній 

галузі 

6. Основні принципи належних практик у фармацевтичній галузі 

7.Співробітництво з ВООЗ в галузі гармонізації та забезпечення якості 

лікарських засобів 

8.Пріорітетні напрямки діяльності EMEA 

9. Загальні принципи систем сертифікації ліків 



 

 

10. Державні органи сертифікації ліків, їх функції і задачі. 

11. Лікарські засоби сумнівної якості. Неякісні лікарські засоби 

12.Інспектування дотримання умов відповідності стандартам. 

13. Умови та критерії зберігання лікарських засобів 

14. Умови та критерії зберігання різної фармацевтичної продукції 

15. Лабораторний контроль у системі сертифікації ліків 

16. Фармакопея, як важливіший стандарт якості лікарських засобів 

17. Настанови з якості та стандартизації у забезпеченні відповідності 

ліків. 

18. Стандарти ISO у фармацевтичній галузі. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Отриманий результат у 200-бальній шкалі конвертується в традиційну 

чотирьохбальну систему та систему ECTS за наступною таблицею: 

Оцінка у 200-бальній 

системі 

Оцінка у традиційній 

чотирьохбальній шкалі 

Оцінка с системі 

ECTS 

180-200 5 A 

164-179 
4 

B 

150-163 C 

135-149 
3 

D 

120-134 E 

<120 2 FX 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни 

Тематичний план лекційних занять для денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1  Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

2 

2 Міжнародна стандартизація. 1 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

1 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 1 

5 Державна політика у сфері стандартизації 1 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

1 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 1 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

1 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

1 



 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

10. Модульний контроль 1 

 Разом за змістовим модулем 1 10 

 Разом з дисципліни 10 

 

Тематичний план лекційних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1 Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

1 

2 Міжнародна стандартизація. - 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

- 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 1 

5 Державна політика у сфері стандартизації - 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

1 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 1 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

- 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

- 

 Разом за змістовим модулем 1 4 

 Разом з дисципліни 4 

Тематичний план практичних занять для денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1 Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

4 

2 Міжнародна стандартизація. 4 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

4 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 4 

5 Державна політика у сфері стандартизації 4 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

4 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 4 



 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

4 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

4 

10 Семестровий контроль 4 

 Разом за змістовим модулем 1 36 

 Разом з дисципліни 40 

Тематичний план практичних занять для заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1 Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

1 

2 Міжнародна стандартизація. 1 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

1 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 1 

5 Державна політика у сфері стандартизації 1 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

1 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 1 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

1 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

- 

10 Семестровий контроль 2 

 Разом за змістовим модулем 1 8 

 Разом з дисципліни 10 

Тематичний план самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1 Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

3 

2 Міжнародна стандартизація. 4 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

4 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 4 

5 Державна політика у сфері стандартизації 4 



 

 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

4 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 3 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

4 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

4 

10 Підготовка до семестрового контролю 8 

 Разом з дисципліни 40 

Тематичний план самостійної роботи для студентів заочної форми навчання 

№ з/п Тема 
Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. Стандартизація лікарських засобів 

1 Стандартизіція у фармацевтичній галузі. Об’єкти 

стандартизації. 

7 

2 Міжнародна стандартизація. 8 

3 Прикладне використання стандартизації лікарських 

засобів 

8 

4 Стандартизація розробки нових лікарських засобів. 7 

5 Державна політика у сфері стандартизації 8 

6 Гарантування якості у процесі стандартизації і 

сертифікацією лікарських засобів. Фальсифіковані 

лікарські засоби. 

7 

7 Система сертифікації лікарських засобів. 7 

8 Оригінальні та генеричні лікарські засоби. Процедура 

реєстрації та сертифікації генериків та біосимілярів. 

8 

9 Особливості реєстрації та сертифікації лікарських 

косметичних засобів, біологічно активних харчових 

добавок, гомеопатичних лікарських засобів. 

8 

10 Підготовка до семестрового контролю 8 

 Разом з дисципліни 76 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Оснвона (Базова) 

1. Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію»; Указ 

Президента від 17.05.2001 р., № 2408-ІІІ. 

2. Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Настанова 42-01-2001. – 

К. : МОЗ України, 2001.- 82 с. 

3. Основи стандартизації та сертифікації лікарських засобів / К.І. Сметаніна 



 

 

. / Навчальний посібник. Вінниця: Нова Книга, 2010.- 376с. 

4. Стандартизация и сертификация фармацевтической продукции в 

вопросах и ответах / С.Н. Коваленко, И.Г. Левашова, С.Н. Коваленко и 

др. — Х.: 2007.. 

5. Управління фармацією: підручник / В. М. Толочко, І. В. Міщенко, Д. Л. 

Великий та ін. ; під ред. В. М.Толочко.- Х. :В-во НфаУ “Золоті сторінки”, 

2004. - 388с. 

Допоміжна: 

1. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. 

Черних. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: «МОРІОН», 2016. – 1952 с. 

2. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology: 3-d Ed. / ed. by J. Swarbrick. – 

New York ; London : Informa Healthcare, 2007. – 4128 p. 

3. European Pharmacopoeia 8.0 [8th edition] / European Directorate for the 

Quality of Medicines & HealthCare. – Strasbourg, 2013. – 3638 p. 

4. Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6th edition / R. C. Rowe, P. J. 

Sheskey, M. E. Quinn. – Pharmaceutical Press and American Pharmacists 

Association, 2009. – 521 p. 

5. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с. 

6. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с. 

7. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 

науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – 

Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний 

центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 3. – 732 с. 

8. Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму 

аптечних закладів : наказ МОЗ України від 15.05.2006 р. № 275 // 

Офіційний вісник України від 2006. № 47. 

9. Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм 

з рідким дисперсійним середовищем : наказ МОЗ України від 07.09.93 № 

197 // Відомості Верховної Ради України, 1993.  

10. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на 

лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску 

лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх 

структурних підрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та 

знищення рецептурних бланків та вимог замовлень: наказ МОЗ України 

від 19.07.2005 р. № 360 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 37. – 22 

с. 



 

 

11. Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів 

в умовах аптеки : Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812 // Офіційний 

вісник України від 23.11.2012 № 87. 

12. Про лікарські засоби: закон України від 4.04.96 № 123/96 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1996. – .№ 123. 

13. Справочник экстемпоральной рецептуры / Под ред. А.И.Тихонова. – К.: 

МОРИОН, 1999. – 496 с. 

14. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення нестерильных 

лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.5 : 2015 // За ред. 

проф. О. І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 109 с. 

(Затверджено наказом МОЗ Україри № 398 от 01.07.2015 р.). 

15. Стандарт МОЗ України «Вимоги до виготовлення стерильных і 

асептичних лікарських засобів в умовах аптек» СТ-Н МОЗУ 42 – 4.6 : 

2015 // За ред. проф. О.І. Тихонова і проф. Т.Г. Ярних. – Київ, 2015. – 76 с. 

(Затверджено наказом МОЗ України № 398 от 01.07.2015 р.). 

9. Додаткові ресурси 
1. Наукова бібліотека НФаУ  http://lib.nuph.edu.ua 

2. Національна бібліотека імені В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/ 

3. Донецька обласна наукова медична бібліотека http://donmb.dn.ua 

4. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua.  

5. Кафедра фармації та фармакології ДНМУ http://pharmacology.dsmu.edu.ua/ 
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