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2. Коротка анотація: викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти технології 

ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації» при підготовці доктора 

філософії за спеціальністю «Фармація» засноване на дослідженні, що спонукатиме 

суб’єкта пізнавальної діяльності збагачувати знання.  

3. Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні аспекти технології ліків, 

організації фармацевтичної справи та судової фармації» є формування високого 

інтелектуального та особистісно-професійного потенціалу, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, різнобічних 

компетентностей, морально-етичних цінностей, які забезпечують висококваліфіковану 

наукову, інформаційну та творчу діяльність, необхідну для майбутнього науковця та 

фахівця в області фармації, який затребуваний на світовому ринку праці у відповідності 

до вимог сьогодення. 

 

4. Формат навчальної дисципліни : «Сучасні аспекти технології ліків, організації 

фармацевтичної справи та судової фармації»: а) лекції, б) практичні заняття із 

використанням комп’ютерної техніки, в) самостійна робота аспірантів, г) індивідуальні 

консультації; д) дистанційне навчання (залученням аспірантів до міжнародно визнаних 

курсів та освітніх ресурсів) 

 

5. Опис навчальної дисципліни «Сучасні аспекти технології ліків, організації 

фармацевтичної справи та судової фармації» : Семестр(и): 1-6.  Обсяг модуля: загальна 

кількість годин – 360 год., з них лекції – 20 год., практичні заняття – 80 год., самостійна 

робота – 260 год., кількість кредитів ЄКТС – 12. 

 

6. Пререквізити навчальної дисципліни: «Організація та управління у фармації», 

«Менеджмент і маркетинг у фармації», «Належні фармацевтичні практики», 

«Фармакоекономіка», «Біоетичні аспекти у фармації», «Інформаційні комп`ютерні 

технології у фармації», «Медичне і фармацевтичне право». 

 

7. Технічне й програмне забезпечення: комп’ютери, пристрій мультимедійний, екран. 

 

8. Політика навчальної дисципліни: жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. У випадку виявлення таких подій – реагування відповідно положень 

ЗДМУ. 

 

9. Структура навчальної дисципліни: 

 

Змістовий модуль 1. Актуальні питання розробки та технології лікарських 

засобів.  

Тема 1. Шляхи і методи удосконалення технології лікарських засобів.  

Технологія лікарських засобів і її завдання. Нормативно-технічна документація 

(НТД) у виробництві готових лікарських засобів. Вимоги GMP до виробництва лікарських 

засобів. Вимоги НАП до виготовлення екстемпоральних лікарських засобів. Валідація у 

виробництві ГЛЗ.  

Тема 2. Види взаємодії лікарських засобів.  

Фармакологічні несумісності. Принципи належної аптечної практики. Контроль 

якості дозування. Технологія порошків в аптечній практиці з різними лікарськими 

засобами. 

 

Змістовий модуль 2. Інноваційні процеси при виготовленні лікарських засобів 

промислового виробництва. 
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Тема 3. Вимоги GMP до виробництва лікарських засобів. Асептика та 

санітарія при виготовленні лікарських засобів промислового виробництва 

 

Змістовий модуль 3. Сучасні аспекти менеджменту у фармації. 

Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я як об’єкт наукових досліджень та 

інновацій 

Тема 4. Сучасні тенденції у фармацевтичному менеджменті. Соціальний 

менеджмент 

Поняття соціального менеджменту. Соціальні аспекти у фармацевтичному 

менеджменті. Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я як об’єкт наукових 

досліджень та інновацій 

 

Змістовий модуль 4. Парафармацевтика як перспективний напрям розвитку 

фармацевтичної науки: косметичні лікарські засоби, ветеринарні лікарські засоби, 

гомеопатичні лікарські засоби. 

Тема 5. Класифікація. Особливості приготування та використання 

косметичних лікарських засобів.  

Санітарно-гігієнічні вимоги до виробництва косметичних засобів. НТД, контроль 

якості. 

Тема 6. Гомеопатичні лікарські засоби, ветеринарні лікарські засоби 

Особливості приготування та використання гомеопатичних лікарських форм. 

Поняття про потенціювання. Особливості приготування та використання ветеринарних 

лікарських форм.  

 

Змістовий модуль 5. Актуальні питання сучасного фармацевтичного права і 

фармацевтичного законодавства. 

Тема 7. Основні поняття та категорії сучасного фармацевтичного права. 

Нормативно-правове регулювання фармацевтичної діяльності в Україні: сучасний 

стан та перспективи розвитку. Правовий статус учасників правовідносин у 

фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я. 

Тема 8. Юридична відповідальність за правопорушення у фармацевтичній сфері 

України. 

Змістовий модуль 6. Біофармація — теоретична основа технології лікарських 

форм.  

Тема 9. Приготування лікарських засобів з урахуванням основних положень 

біофармації.  

Терапевтична нееквівалентність лікарських препаратів та їх біологічна доступність. 

Біоеквівалентність генериків та оригінальних препаратів. Вимоги до генериків. 

 

Змістовий модуль 7. Управління персоналом фармацевтичної організації. 

Тема 10. Менеджмент персоналу як соціальна система. 

Управління трудовими ресурсами. Управління соціальним розвитком персоналу.  

Біоетичні аспекти у фармації. 

 

Змістовий модуль 8. Сучасні методи маркетингових, фармакоекономічних та 

клініко-фармацевтичних досліджень у фармації 

Тема 11. Сучасні методи маркетингових, фармакоекономічних та клініко-

фармацевтичних досліджень у фармації 

Сучасні методи маркетингових досліджень у фармації. Сучасні методи 

фармакоекономічних досліджень у фармації. Сучасні методи клініко-фармацевтичних 

досліджень у фармації. 
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Тема 12. Дослідження конкурентоспроможності фармацевтичного і 

парфумерно-косметичного підприємства. 

 

10. Методи контролю  

Максимальна кількість балів, яку аспірант може набрати при вивченні кожного 

модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем 

модуля на останньому контрольному занятті з модуля. Форми проведення підсумкового 

контролю мають бути стандартизованими і включати контроль теоретичної та практичної 

підготовки. Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні 

підсумкового модульного контролю, становить 80. Підсумковий контроль вважається 

зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 балів. 

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється єдина шкала, яка 

визначає фіксовані значення для максимально можливої та мінімально необхідної 

кількості балів (110 балів, якщо поточні оцінки – «відмінно» та 60 балів, якщо поточні – 

«задовільно». До 110 максимальних балів можуть додаватись бали за індивідуальну 

роботу – не більше 10). Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої 

арифметичної оцінки за традиційною чотирибальною системою незалежно від кількості 

занять в модулі. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною 

розробкою для запланованої теми. Остаточна конвертація середньої арифметичної 

кількості балів проводиться перед підсумковим модульним контролем відповідно 

наступної таблиці: 

Залік здійснюється після завершення вивчення всіх тем семестру на останньому 

контрольному занятті. До підсумкового контролю допускаються аспіранти, які відвідали 

усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні заняття, та при вивченні 

модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.    

Програма заліку включає обов’язкову і варіативну частини.  

Обов’язкова частина охоплює наукові та практичні питання «Сучасної фтизіатрії» та 

складається з виконання завдань різних типів:  

- теоретичне завдання передбачає письмову відповідь на теоретичні питання, що дає 

можливість оцінити теоретичний рівень професійної підготовки за спеціальністю;  

- аналітичне завдання – це письмове розв’язання комплексного ситуаційного 

завдання. 

Варіативна частина стосується наукових та практичних аспектів відповідно до обраного 

напряму дисертаційної роботи: 

- методологічне завдання передбачає визначення та обґрунтування методологічних 

засад проведення дослідження чи процедур за запропонованою темою, визначення 

дизайну дослідження. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати аспірант при складанні ПМК, 

становить 80 балів. Залік вважається зарахованим, якщо аспірант набрав не менше 50 

балів. 
 


