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Навчальний план та програма вибіркової навчальної дисципліни 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі НМАПО імені П. Л. Шупика 

за спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація, «Сучасні питання 

фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів» розроблені на 

підставі відповідних освітньо-наукових програм за третім освітньо-науковим 

рівнем, а також на підставі положень Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативно-правових 

актів МОЗ України та МОН України, Статуту Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, затвердженого наказом МОЗ 

України від 06.08.2018 р. № 1453, Положення про організацію освітнього 

процесу в НМАПО імені П. Л. Шупика, затвердженого вченою радою НМАПО 

імені П. Л. Шупика (протокол № 10 від 12.10.2016 року та інших нормативних 

актів науково-педагогічними працівниками кафедр медико-профілактичного і  

фармацевтичного факультету та факультету підвищення кваліфікації 

викладачів НМАПО імені П. Л. Шупика; обговорені та схвалені на засіданні 

кафедри фармацевтичної технології і біофармації  НМАПО імені П. Л. Шупика 

(протокол № 6 від 04 червня 2019 р). 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

 

1. Кабачна А. В. – професор кафедри організації і економіки фармації 

НМАПО імені П. Л. Шупика, доктор фармацевтичних наук, професор. 

2. Шматенко О. П.  – завідувач кафедри військової фармації Української 

військово-медичної академії, доктор фармацевтичних наук, професор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний план та програма погоджені Комісією вченої ради з наукової 

роботи  

 

«____»___________________2020 р. 

 

 

 

 

 

 



2 

СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

 

№ 

п.п. 

ПІБ Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання  

посада 

Голова робочої групи 

1. Давтян Л. Л. доктор 

фармацевтичних 

наук 

професор завідувач кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

Члени проектної групи 

2. Коритнюк Р. С. доктор 

фармацевтичних 

наук 

професор професор кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

3. Дроздова А. О. доктор 

фармацевтичних 

наук 

доцент доцент кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

4. Наумова М. І. 

 

кандидат 

медичних наук 

доцент старший викладач 

кафедри фармацевтичної 

технології і біофармації 

5. Оліфірова Т. Ф. кандидат 

фармацевтичних 

наук 

доцент старший викладач 

кафедри фармацевтичної 

технології і біофармації 

 

 Обговорено і схвалено на засіданні кафедри фармацевтичної технології і 

біофармації НМАПО імені П. Л. Шупика (протокол № 6 від 04 червня 

2019 року). 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Навчальний план та програма підготовки аспірантів з вибіркової навчальної 

дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики 

лікарських засобів» є нормативним документом, в якому визначено зміст навчання 

та встановлено вимоги щодо обсягу та рівня професійних компетентностей особи, яка 

є здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я 

або галузі біології за спеціальностю 226 Фармація, промислова фармація. 

Мета. Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання 

фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів» для здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я 

загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних фармацевтично-гуманітарних, 

фармацевтично-технологічних, фармацевтично-організаційних, фармацевтично-

економічних та фармацевтично правових компетентностей, а також отримання ними 

нових актуальних теоретичних знань, вдосконалення практично-правових навичок і 

умінь, необхідних для професійної наукової діяльності аспірантів (здобувачів), 

зокрема належного вирішення завдань з виконання та оформлення результатів 
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оригінальних наукових досліджень у сфері фврмації, а також розв’язання 

комплексних проблем у професійній фармацевтичній діяльності, відповідно до 

постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості 

підготовки медичних (фармацевтичних) кадрів, а також виходячи із актуальних 

медико-організаційних та медико-правових проблем здійснення медичної 

(фармацевтичної) діяльності. 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів (здобувачів) інтегральної 

компетенції – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

медичної (фармацевтичної) діяльності, проводити оригінальне наукове дослідження 

та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність в галузі охороні здоров’я на 

основі глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних теоретичних 

або практичних знань та/або професійної практики. 

Програма охоплює обсяг загальнопрофесійних та спеціалізовано-професійних 

фармацевтично-гуманітарних, фармацевтично-технологічних, фармацевтично-

організаційних, фармацевтично-економічних та фармацевтично правових 

компетентностей (знань, вмінь і навичок), необхідних здобувачам освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у галузі охорони здоров’я, зокрема у її фармацевтичному 

секторі, для належного вирішення завдань з виконанням та оформлення результатів 

оригінальних наукових досліджень у сфері фармації, а також розв’язання 

комплексних проблем у сфері фармації, а також розв’язання комплексних проблем у 

професійній фармацевтичній діяльності. 

 Програма побудована за системою блоків з врахуванням міждисциплінарного 

підходу. Основними блоками є 8 змістовних розділів програми з навчальної 

дисципліни. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкування інформації, що 

міститься в ній, відповідні змістові елементи закодовано. 

Навчальний план циклу визначає тривалість навчання, розподіл годин, 

відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні види 

занять: лекції, практичні заняття, семінари, самостійна робота. Теоретична підготовка 

передбачає відвідування лекцій та активну участь у семінарських, практичних 

заняттях. На практичних та семінарських заняттях слухачі навчальної дисципліни під 

керівництвом викладача опановують практичні навички з грамотним використанням 

належного понятійно-категоріального апарату; формують та вдосконалюють 

фармацевтично-гуманітарні, фармацевтично-технологічні, фармацевтично-

організаційні, фармацевтично-економічні, та фармацевтично-правові компетентності 

із самостійної реалізації (дотримання, виконання, використання) окремих 

міжнародно-правових стандартів, положень чинного законодавства України та 

інструктивно-нормативних джерел професійної фармацевтичної діяльності, 

рекомендацій сучасних доктринальних та методичних джерел у сфері фармацевтичної 

наукової діяльності технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової 

фармації.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з вибіркової навчальної 

дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики 

лікарських засобів» розрахована на 3 кредити (90 год.), з яких по 0,6 кредити (18 

год.) присвячено наступним п’яти змістовим блокам: «Біофармацевтичні аспекти 

лікарських засобів та їх застосування», «Вибрані питання фітотерапії і фітофармації», 

«Вибрані питання гомеопатії, антропософії та гомотоксикології», «Вибрані питання 

фармації», «Спеціальні продукти харчування», «Лікувальна косметика» «Ветеринарні 
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лікарські засоби» «Взаємодія та побічна дія лікарських засобів». Навчальний план і 

програма включають освітню, наукову та практичну складові, охоплюючи увесь 

необхідний обсяг професійних компетентностей, що мають бути сформовані у 

аспірантів за результатами вивчення даної навчальної дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів» враховано актуальні завдання з підвищення 

загальної якості освітнього процесу у системі післядипломної медичної освіти, 

зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів до якісної фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів; 

- опанування аспірантами навичок самостійної роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком 

компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти за результатами вивчення даної 

навчальної дисципліни, списком рекомендованих нормативно-правових та 

доктринальних джерел. 

Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних занять: 

лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу аспірантів. 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів, після кожного розділу 

програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок годин, передбачених на 

семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів та з врахуванням вимог щодо 

наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії навчальною програмою і планом передбачається виконання аспірантами 

самостійних проектів (рефератів, оглядів джерел, мультимедійних та інших 

презентацій тощо) з подальшим контролем їх виконання. Для визначення рівня 

засвоєння програми навчальної дисципліни передбачено підсумковий залік 

(2 години). 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів» 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі (очна денна форма 

навчання) за спеціальностями: 

226 Фармація, промислова фармація  

Тривалість: 3 кредити (90 год.) 

Мета навчання: удосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

провізорів та лікарів різного профілю з сучасних питань фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів. 

 Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною денною   

формою навчання . 
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 Сучасні питання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських 

засобів 

3 90 78 30 30 18 12 

01. Біофармацевтичні аспекти 

лікарських засобів та їх 

застосування 

0,6 18 14 6 3 2 2 

02. Вибрані питання фітотерапії і 

фітофармації 
0,6 18 16 3 3 2 1 

03. Вибрані питання гомеопатії, 

антропософії та гомотоксикології 
0,6 18 16 3 3 2 1 

04. Вибрані питання фармації 0,2 18 16 3 3 2 2 

05. Спеціальні продукти харчування 0,2 3,6 3,2 3 6 2 1 

06 Лікувальна косметика   0,2    3,6   3,2    3 3 2 2 

07 Ветеринарні лікарські засоби   0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

08 Взаємодія та побічна дія 

лікарських засобів 

  0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

09 Питання імунопрофілактики   0,2    3,6   3,2    3     3    2   1 

               РАЗОМ   3    90   78   30   30 18  12 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за спеціальностями: 

226 Фармація, промислова фармація 

 

Тривалість: 3 кредити (90 год.) 

Мета навчання: удосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

провізорів та лікарів різного профілю з сучасних питань фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів. 

 Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очно вечірньою 

формою навчання. 
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 Сучасні питання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських 

засобів 

3 90 78 30 30 18 12 

01. Біофармацевтичні аспекти 

лікарських засобів та їх 

застосування 

0,6 18 14 6 3 2 2 

02. Вибрані питання фітотерапії і 

фітофармації 
0,6 18 16 3 3 2 1 

03. Вибрані питання гомеопатії, 

антропософії та гомотоксикології 
0,6 18 16 3 3 2 1 

04. Вибрані питання фармації 0,2 18 16 3 3 2 2 

05. Спеціальні продукти харчування 0,2 3,6 3,2 3 6 2 1 

06 Лікувальна косметика   0,2    3,6   3,2    3 3 2 2 

07 Ветеринарні лікарські засоби   0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

08 Взаємодія та побічна дія 

лікарських засобів 

  0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

09 Питання імунопрофілактики   0,2    3,6   3,2    3     3    2   1 

               РАЗОМ   3    90   78   30   30 18  12 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів» підготовки докторів філософії (PhD) в 

аспірантурі (заочна форма навчання) за спеціальностями: 226 Фармація, 

промислова фармація 

 

Тривалість: 3 кредити (90 год.) 

Мета навчання: удосконалення теоретичних знань та практичних навичок 

провізорів та лікарів різного профілю з сучасних питань фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів. 

 Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною  

формою навчання. 
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 Сучасні питання 

фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських 

засобів 

3 90 78 30 30 18 12 

01. Біофармацевтичні аспекти 

лікарських засобів та їх 

застосування 

0,6 18 14 6 3 2 2 

02. Вибрані питання фітотерапії і 

фітофармації 
0,6 18 16 3 3 2 1 

03. Вибрані питання гомеопатії, 

антропософії та гомотоксикології 
0,6 18 16 3 3 2 1 

04. Вибрані питання фармації 0,2 18 16 3 3 2 2 

05. Спеціальні продукти харчування 0,2 3,6 3,2 3 6 2 1 

06 Лікувальна косметика   0,2    3,6   3,2    3 3 2 2 

07 Ветеринарні лікарські засоби   0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

08 Взаємодія та побічна дія 

лікарських засобів 

  0,2    3,6   3,2    3    3    2   1 

09 Питання імунопрофілактики   0,2    3,6   3,2    3     3    2   1 

               РАЗОМ   3    90   78   30   30 18  12 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні питання фармакодинаміки та 

фармакокінетики лікарських засобів» підготовки докторів філософії (PhD) 

в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна форма навчання) за 

спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація 

 

 

 
 Код розділу Назва розділу Перелік загальних та фахових 

компетенцій 

1. Біофармацевтичні аспекти лікарських засобів та їх застосування 

01. Біофармацевтична концепція: 

сучасний погляд на біодоступність 

ліків.  

Загальнопрофесійні компетенції 
Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 
(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 
та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 
засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-
профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

01.01. Біофармацевтична класифікація 

01.02. Оригінальні, генеричні, брендові  та 

референтні лікарські засоби  

01.03. Вплив біологічних та фармацевтичних 

факторів на біодоступність, 

біоеквівалентність і стабільність 

лікарських засобів 
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використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 
офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 
лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-
технічного, фінансового інтелектуального й 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 
окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 

та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 
галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 
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виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 
випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 
маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 
речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 

їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 
нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 
технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
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Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 
результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 
груп населення. 
 

 

 

0.2. Інноваційні лікарські засоби та генерики 

02.01. Оригінальні,  генеричні лікарські засоби, 

брендировані генерики: огляд 

вітчизняного ринку. 

Загальнопрофесійні компетенції 
Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 
(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 
засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

02.02. Біотехнологія та лікарські засоби, що 

створюються на її основі. 
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методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-
профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 
офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 
інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 
окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 
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та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-
косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 

виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 
випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 
маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 
їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 
нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 
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інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 
результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 
груп населення. 

0.3. Медико-біологічні  та фармацевтичні  аспекти  лікарських засобів 

03.01. Медико-біологічна та фармацевтична 

характеристика твердих лікарських 

засобів: таблетки, капсули, гранули,  

порошки для нашкірного й орального 

застосування  

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 
здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 
аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

03.02. Медико-біологічна та фармацевтична 

характеристика рідких лікарських 

засобів для нашкірного та орального 

застосування  

03.03. Медико-біологічна та фармацевтична 

характеристика м’яких лікарських 

засобів для нашкірного, вагінального та 

ректального застосування, пластирі 

трансдермальні, палички  

03.04. Медико-біологічна та фармацевтична 

характеристика  парентеральних і очних 

лікарських засобів 
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Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 

засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 
методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 
використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 

офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 
вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 
основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 
соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 
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забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 
та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 
виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 

випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 
Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 

їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 
трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 
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розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 
присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

04. Фармакокінетика і фармакодинаміка активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах 

04.01. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах, що 

застосовуються при захворюваннях 

центральної нервової системи 

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 
дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 
оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

04.02. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах, що 

застосовуються при захворюваннях 

серцево-судинної системи: ішемічної 

хвороби серця, гіпертонічної хвороби та 

симптоматичної артеріальної гіпертензії 

04.03. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах,  що 
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застосовуються при захворюваннях 

травної і видільної системи.   

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 
226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 

засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 
сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 
мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 

офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-
фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 
бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 

04.04. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів, 

що входять до складу  нестероїдних 

протизапальних лікарських засобів 

04.05. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів, 

що входять до складу  

антибактеріальних,  антипротозойних та 

противірусних лікарських засобів    

04.06. Фармакокінетика і фармакодинаміка 

активних фармацевтичних інгредієнтів  в 

сучасних лікарських засобах, що 

застосовуються  в дерматології.  



19 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 
регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 

та фактори макро- і мікросередовища у 
діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 

виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 
Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 

випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 
організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 
та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 
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їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 
професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

05. Хронофармакологічні  та  хронофармацевтичні  основи раціональної  

фармакотерапії.  Вплив їжі на фармакотерапевтичну активність лікарських 

засобів 

05.01. Біоритми людини і біологічний  

годинник організма людини  

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 
задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

05.02. Прийом лікарських засобів в залежності 

від біоритмів 

05.03. Класифікація і характеристика взаємодії  
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ліків та продуктів харчування проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 
публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 
226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 

засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 
речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 
мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 

офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-
фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 
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 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 
прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 
регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 

та фактори макро- і мікросередовища у 
діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 

виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 
Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 

випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 
організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 
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 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 
незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 

їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

 

06. Раціональне застосування лікарських засобів у педіатрії  і осіб похилого і 

старечого віку 

06.01 Характеристика і властивості 

допоміжних речовин, дозволених до 

використання у складі ліків для дітей 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 
джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 
мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

06.02. Особливості дозування ліків у дитячій 

практиці 

06.03. Медико-біологічні та біофармацевтичні  

аспекти лікарських засобів для 

застосування у людей похилого і 

старечого віку. Особливості дозування 

ліків  
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Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

07.  Вибрані питання фітотерапії і фітофармації 

07.01. Характеристика фітопрепаратів на 

фармацевтичному ринку України. 

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 
здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 
аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 
ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 

засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 
ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 
міжнародних вимог до виготовлення 

07.02. Номенклатура, технологія і застосування 

фітозасобів при різних захворюваннях 

(серцево-судинних, шлунково-

кишкових, бронхо-легеневих, 

захворюваннях печінки, нирок, обміну 

речовин, нервових хворобах). 

07.03. Дієтичні добавки  та спеціальні  харчові 

продукти: характеристика, класифікація, 

особливості призначення та 

застосування.  



25 

офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-
технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 
інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 
галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 

та фактори макро- і мікросередовища у 
діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 

виробів медичного призначення. Асортиментна, 
збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 
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випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 
діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-
дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 

їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 
освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 
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результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 
існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

08.  Вибрані питання гомеопатії, антропософії  та гомотоксикології 

 Загальні поняття та основні принципи 

гомеопатії, гомеопатичні лікарські 

засоби, номенклатура і застосування 

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 
статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 
джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 
мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

08.01. Загальні поняття та основні принципи 

гомотоксикології..  

08.02. Антигомотоксикологічні ліки   

08.03. Загальні поняття і основні принципи  

антропософської медицини і 

застосування антропософських ліків. 

08.04. Близькі до гомеопатії лікарські засоби: 

біохімічні тканинні солі -Солі Шюссера, 

квіткові настої Баха 
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сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 

09.  Вибрані питання фармації 

09.01. Фармацевтична опіка.  Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 
проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 
Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 

засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 
спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 
експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

09.02. Принципи фармацевтичної опіки 

09.03. Рецептурний та безрецептурний відпуск 

лікарських засобів..  

09.04. Особливості відпуску наркотичних, 

психотропних лікарських засобів та 

прекурсорів. 

09.05. Проблема фальсифікації ліків 

09.06. Реклама лікарських засобів і виробів 

медичного призначення.  

09.07. Методи боротьби з розповсюдженням 

фальсифікованих лікарських засобів. 

09.08. Фармацевтична  інформація.   

09.09. Інформаційна взаємодія лікаря і 

провізора. 

09.10. Зберігання та терміни придатності 

лікарських засобів.  

09.11. Нормативно-правове забезпечення 

якості лікарських засобів в Україні.  

09.12. Державна фармакопея України – 

головний стандарт фармацевтичної 

галузі. Наглядові органи. 

09.13. Процеси, що відбуваються у ліках при 

зберіганні. Терміни придатності. 

 

09.14. 

Належна практика зберігання лікарських 

засобів у лікувально-профілактичних  і  

аптечних установах  
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міжнародних вимог до виготовлення 

офіцинальних готових та екстемпоральних 

засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 
розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 
напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 

інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 
прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 

обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 
та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 
виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 

соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 
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дослідження щодо створення, клінічних 

випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 

 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 
прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 
права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 

їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-
викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

 

10. Спеціальні продукти харчування  

10.01. Дієтичні добавки, відмінність від 

лікарських засобів на етапах реєстрації, 

призначення і застосування.  

Загальнопрофесійні компетенції 
Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 
(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

10.02. Спеціальні продукти харчування на 

фармацевтичному ринку.  

10.03. Характеристика їх в Україні і за 

кордоном.  

10.04. Проблемні питання безпеки дієтичних 

добавок та спеціальних  харчових 

продуктів. Законодавчі акти.  
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літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 

експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 
значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 
медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 

 

11. Лікувальна косметика  

11.01. Біофармацевтичні і медико-біологічні 

аспекти косметичних лікарських засобів.  

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 
наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 
мовами. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 
експериментів та брати участь у дискусіях із 

11.02. Характеристика і роль допоміжних 

речовин у косметичних лікарських 

засобах. 
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досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

 

12. Ветеринарні лікарські засоби  

12.01. Характеристика  ветеринарних 

лікарських засобів  згідно ДФУ: 

внутрішньоматкові препарати, 

внутрішньорубцеві системи подачі, 

інтрамамарні препарати, премікси 

лікувальних кормових добавок   

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 
наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 
мовами. 

Дослідницькі компетентності 

 Володіння сучасними методами наукового 

дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного 

наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати 
експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 
припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 

спростовують ці докази. 
Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

12.02. Номенклатура, особливості 

виготовлення і дозування ліків для 

тварин  при захворюваннях серця, 

шлунково-кишкового тракту, при 

порушенні нервової системи, обміну 

речовин, при респіраторних 

захворюваннях. 
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13. 

 

Взаємодія та побічна дія лікарських засобів 

13.01. Характеристика взаємодій активних  

фармацевтичних  інгредієнтів, їх 

класифікація 

Загальнопрофесійні компетенції 
Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 

наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 
оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

Спеціалізовано-професійні компетенції 

 Здатність застосовувати знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень 

проблем і тенденцій фармації у комплексному 

аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні 

та інших країнах світу. 

 Здатність відокремлювати структурні 

елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 

226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- 

Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація 

Здатність досліджувати природні та 

синтетичні біологічно активні речовини з метою 

їх використання в технології лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних і лікувально-косметичних 
засобах. Розробляти теоретичні основи 

виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення 

методів одержання й очистки лікарської 

сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних 

лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування. 

  Здатність до обгрунтування складу та 

розроблення  технології виготовлення нових 

(готових та екстемпоральних) лікарських, 

ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-

профілактичних, лікувально-косметичних, 
дезинфікаційних та інших засобів з 

використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, 

мікробіологічних та інших методів досліджень 

 Здатність теоретичне та 

експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної 

технології та їх подальше вдосконалення з метою 

збереження екології та забезпечення 

міжнародних вимог до виготовлення 

офіцинальних готових та екстемпоральних 
засобів. 

 Здатність розробляти нові і 

13.02. Фармацевтична та фармакологічна 

несумісність лікарських засобів. 

13.03. Поєднання активних фармацевтичних 

інгредієнтів в одній лікарській формі 

13.04. Побічні ефекти дії ліків. Проблеми 

самолікування 
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вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, 

удосконалення та створення для них тари й 

упаковки; 

Здатність до наукового обгрунтування, 

розроблення та вдосконалення нормативно-

технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, 

лікувально-косметичні й інші засоби. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, 

бактеріології, молекулярної генетики, 

мікробіологічного синтезу та генної інженерії  

 Здатність до аналізу стану 

фармацевтичної промисловості, перспективних 

напрямків її реструктуризації та тенденцій 

інноваційного розвитку. Фундаментальні та 

прикладні дослідження у сфері матеріально-

технічного, фінансового інтелектуального й 
інформаційного забезпечення інноваційного 

розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка 

соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного 

прогресу та заходів, спрямованих на підвищення 

якості лікарських засобів. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового 

регулювання й оптимізації фармацевтичного 

забезпечення населення, контингентів хворих за 

окремими нозологічними формами; наукове 
обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі 

аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, 

логістики, належної виробничої й аптечної 

практики. 

 Здатність досліджувати етичні аспекти 

та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, 

аптечних та інших закладів, що функціонують у 

галузі фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити фармацевтичний 

маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного 

товару, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та 

лікарської сировини, допоміжних речовин, 

виробів медичного призначення. Асортиментна, 

збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 
соціально-економічні механізми 

фармацевтичного забезпечення в умовах 

страхової медицини. Організаційні дослідження 

в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні 

дослідження щодо створення, клінічних 

випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення. 
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 Здатність до методичного, 

організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і 

комп’ютерних технологій у фармації. 

 Здатність до фундаментальних та 

прикладних досліджень зовнішньоекономічної 

діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

 Здатність удосконалення форм і методів 

організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами 

та виробами медичного призначення  населення 

в умовах надзвичайних ситуацій.  

 Здатність до організаційних досліджень 

в галузі судової фармації та фармацевтичного 

права. Вирішення проблем контрольно-

дозвільного регулювання законного та 

незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, 
їх аналогів і прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, 

підготовка та перепідготовка, підвищення 

кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, 

зокрема викладачів і професорсько-

викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти. 

 Здатність аналізувати історичні аспекти 

розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 
нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у 

вітчизняному та міжнародному досвіді. 

 

14. Питання імунопрофілактики 

14.01 Класифікація і характеристика вакцин в 

системі АТС і за методом виробництва. 

Основні види сучасних  вакцин, 

практичне використання.  

Загальнопрофесійні компетенції 

Компетентність виконувати оригінальні 

дослідження в фармації  та досягати наукових 

результатів, що створюють нові знання, із 

звертанням особливої уваги до актуальних 

задач/проблем та використанням новітніх 
наукових методів. Здатність планувати 

проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні 

підходи до оцінки результатів, здійснювати 

статистичний аналіз результатів. Здатність 

здійснювати аналіз наукової літератури 

(вітчизняної та зарубіжної), створити та 

оформити огляд літератури (мета аналіз). 

Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу українською та англійською 

мовами. 

Аналітичні компетентності  

 Здатність проводити науковий аналіз 

результатів досліджень і використовувати їх в 

практичній діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних 

припущень  та перевірки зроблених іншими 

припущень, які вважаються доведеними у галузі 

14.02 Iмуносироватки. Класифікація. 

Принципи одержання, контроль, 

практичне використання 
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медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в 

результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між 

сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що 
спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

ПЕРЕЛІК 

компетентностей відповідно до вибіркової навчальної дисципліни 

«Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських 

засобів» 

за спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація 
 

№ 

п/п 

Назва 

 Загальнопрофесійні компетенції: 

 

1. Компетентність виконувати оригінальні дослідження в фармації  та досягати наукових результатів, що 

створюють нові знання, із звертанням особливої уваги до актуальних задач/проблем та використанням 

новітніх наукових методів. Здатність планувати проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний 

аналіз результатів. Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), 

створити та оформити огляд літератури (мета аналіз). Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською та англійською мовами. 

 

 Спеціалізовано-професійні компетенції 

 

2  Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень проблем і 

тенденцій фармації у комплексному аналізі явищ і процесів, що виникають в Україні та інших країнах 

світу;  

 здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та емпіричну основу 

системи знань зі спеціальності 226. Фармація, промислова фармація 15.00.01- Технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова фармація; 

 здатність досліджувати природні та синтетичні біологічно активні речовини з метою їх 

використання в технології лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних і 
лікувально-косметичних засобах. Розробляти теоретичні основи виготовлення ліків. Розробка та 

вдосконалення методів одержання й очистки лікарської сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних лікарських, лікувально-профілактичних засобів і 

спеціальних продуктів харчування; 

  здатність до обгрунтування складу та розроблення  технології виготовлення нових (готових та 

екстемпоральних) лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних та інших засобів з використанням фармако-технологічних, хімічних, 

фізико-хімічних, біофармацетичних, мікробіологічних та інших методів досліджень; 

 здатність теоретичне та експериментальне обгрунтувати нові процеси і апарати, ліній 

автоматизації для фармацевтичної технології та їх подальше вдосконалення з метою збереження 

екології та забезпечення міжнародних вимог до виготовлення офіцинальних готових та 
екстемпоральних засобів; 

 здатність розробляти нові і вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-фармацевтичного й 

аптечного виробництва, удосконалення та створення для них тари й упаковки; 

 здатність до наукового обгрунтування, розроблення та вдосконалення нормативно-технічної 

документації на лікарські, ветеринарні, гомеопатичні, лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні 

й інші засоби; 

 здатність до розробки нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на основі 

біотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної генетики, мікробіологічного синтезу та 

генної інженерії;  

 здатність до аналізу стану фармацевтичної промисловості, перспективних напрямків її 

реструктуризації та тенденцій інноваційного розвитку. Фундаментальні та прикладні дослідження у 
сфері матеріально-технічного, фінансового інтелектуального й інформаційного забезпечення 

інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка соціально-економічної ефективності 

впровадження досягнень науково-технічного прогресу та заходів, спрямованих на підвищення якості 

лікарських засобів; 

 здатність до фундаментальних та прикладних досліджень щодо обгрунтування галузевих 

програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації фармацевтичного забезпечення населення, 

контингентів хворих за окремими нозологічними формами; наукове обгрунтування адаптивного 

управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії 

управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої й аптечної практики.  
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 здатність досліджувати етичні аспекти та фактори макро- і мікросередовища у діяльності 

фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що функціонують у галузі фармацевтичного 

забезпечення населення;  

 здатність проводити фармацевтичний маркетинг. Маркетингові дослідження лікарських засобів 

як життєво необхідного товару, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-

косметичних, дезинфікаційних засобів та лікарської сировини, допоміжних речовин, виробів медичного 

призначення. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. Фармацевтичне товарознавство; 

 здатність науково обґрунтовувати соціально-економічні механізми фармацевтичного 

забезпечення в умовах страхової медицини. Організаційні дослідження в галузі клінічної фармації. 
Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і раціонального використання  

лікарських засобів. Фармацевтичне ціноутворення; 

 здатність до методичного, організаційного та фармакотерапевтичного обгрунтування розвитку 

інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації; 

 здатність до фундаментальних та прикладних досліджень зовнішньоекономічної діяльності в 

галузі фармації, зокрема експортно-імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу, 

менеджмента та логістики; 

 здатність удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення  населення в 

умовах надзвичайних ситуацій;  

 здатність до організаційних досліджень в галузі судової фармації та фармацевтичного права. 
Вирішення проблем контрольно-дозвільного регулювання законного та незаконного обігу отруйних і 

психотропних речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, їх аналогів і прекурсорів, інших засобів; 

 здатність оптимізації управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: кадрове 

забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації й 

атестація фармацевтичних кадрів, зокрема викладачів і професорсько-викладацького складу 

фармацевтичних закладів освіти; 

 здатність аналізувати історичні аспекти розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, 

нормативні та інші чинники регулювання  діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному та 

міжнародному досвіді; 

 Дослідницькі компетентності 

 

3.  Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, використання традиційних та  новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі 
фармації. 

 Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

 Аналітичні компетентності 

 

4.  Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній 

діяльності 

 Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, які 

вважаються доведеними у галузі медицини. 

 Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, обговорення і 

мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній темі роботі академічного або 

професійного спрямування. 

 Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, наведення доказів 

та/або інших аргументів, що спростовують ці докази. 

Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання засобів діагностики, 

профілактики та лікування у різних груп населення. 
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КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРТИСТИКА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ 

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD), 

який закінчив навчання з вибіркової навчальної дисципліни 

«Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських 

засобів» 

за спеціальностями: 226 Фармація, промислова фармація 
 

Кваліфікаційні вимоги: 

Відповідно до вимог освітньо-наукової програми очікується, що 

в результаті успішного навчання за програмою, поряд із іншими професійними 

навиками, здобувач ступеня доктора філософії повинен: 

 

 
№ 

п/п 

Назва Знання Уміння 

Загальнопрофесійні компетентності: 
1. Компетентність виконувати оригінальні дослідження в фармації  та досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання, із звертанням особливої 

уваги до актуальних задач/проблем та використанням новітніх наукових 

методів. Здатність планувати проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, 

здійснювати статистичний аналіз результатів. Здатність здійснювати аналіз 

наукової літератури (вітчизняної та зарубіжної), створити та оформити огляд 

літератури (мета аналіз). Здатність провести аналіз результатів наукових 

досліджень та оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу українською 
та англійською мовами. 

 

+ + 

Дослідницькі компетентності: 

2. Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку 

інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних джерел, 

використання традиційних та  новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій. 

 

+ + 

3. Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних 

технологій у галузі фармації. 

 

+ + 

4. Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у 

дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового значення та 

потенційних наслідків отриманих результатів.  

 

+ + 

 Аналітичні компетентності: + + 

5. Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній діяльності 

 

+ + 

6. Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених 
іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини. 

 

+ + 

7. Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, дослідження, 

обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, присвяченій певній 

темі роботі академічного або професійного спрямування. 

 

+ + 

8. Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної науки, 

наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці докази. 

 

+ + 

9. Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо використання 

засобів діагностики, профілактики та лікування у різних груп населення. 
+ + 
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Спеціалізовано-професійні компетенції 
 

10. Здатність застосовувати знання фундаментальних основ, сучасних досліджень 
проблем і тенденцій фармації у комплексному аналізі явищ і процесів, що 

виникають в Україні та інших країнах світу;  

 

+ + 

11. здатність відокремлювати структурні елементи, які складають теоретичну та 

емпіричну основу системи знань зі спеціальності 226. Фармація, промислова 

фармація 15.00.01- Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та 

судова фармація; 

 

+ + 

12. здатність досліджувати природні та синтетичні біологічно активні речовини з 

метою їх використання в технології лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, 

лікувально-профілактичних і лікувально-косметичних засобах. Розробляти 

теоретичні основи виготовлення ліків. Розробка та вдосконалення методів 

одержання й очистки лікарської сировини, лікарських субстанцій і допоміжних 

речовин, технології готових та екстемпоральних лікарських, лікувально-

профілактичних засобів і спеціальних продуктів харчування; 

 

+ + 

13. здатність до обгрунтування складу та розроблення  технології виготовлення 

нових (готових та екстемпоральних) лікарських, ветеринарних, 
гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних та інших засобів з використанням фармако-технологічних, 

хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, мікробіологічних та інших 

методів досліджень; 

 

+ + 

14. здатність теоретичне та експериментальне обгрунтувати нові процеси і 

апарати, ліній автоматизації для фармацевтичної технології та їх подальше 

вдосконалення з метою збереження екології та забезпечення міжнародних 

вимог до виготовлення офіцинальних готових та екстемпоральних засобів; 

 

+ + 

15. здатність розробляти нові і вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-

фармацевтичного й аптечного виробництва, удосконалення та створення для 

них тари й упаковки; 

 

+ + 

16. здатність до наукового обгрунтування, розроблення та вдосконалення 

нормативно-технічної документації на лікарські, ветеринарні, гомеопатичні, 

лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні й інші засоби; 

 

+ + 

17. здатність до розробки нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на 

основі біотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної 

генетики, мікробіологічного синтезу та генної інженерії;  

 

+ + 

18. здатність до фундаментальних та прикладних досліджень щодо обгрунтування 

галузевих програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації 

фармацевтичного забезпечення населення, контингентів хворих за окремими 

нозологічними формами; наукове обгрунтування адаптивного управління 

організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, 

використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, 
належної виробничої й аптечної практики. 

+ + 

19. здатність досліджувати етичні аспекти та фактори макро- і мікросередовища у 

діяльності фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що 

функціонують у галузі фармацевтичного забезпечення населення;  

 

       +        + 

20. здатність проводити фармацевтичний маркетинг. Маркетингові дослідження 

лікарських засобів як життєво необхідного товару, ветеринарних, 

гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, 

дезинфікаційних засобів та лікарської сировини, допоміжних речовин, виробів 

медичного призначення. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. 

Фармацевтичне товарознавство; здатність науково обґрунтовувати соціально-
економічні механізми фармацевтичного забезпечення в умовах страхової 

       +        + 
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медицини. Організаційні дослідження в галузі клінічної фармації. 

Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і 

раціонального використання  лікарських засобів. Фармацевтичне 

ціноутворення; 

 

21. здатність до методичного, організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації; 

 

       +        + 

22. здатність до фундаментальних та прикладних досліджень 

зовнішньоекономічної діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу, менеджмента та 

логістики; 

 

       +        + 

23. здатність удосконалення форм і методів організації та управління військовою 

фармацією. Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення  населення в умовах надзвичайних ситуацій;  

 

       +        + 

24. здатність до організаційних досліджень в галузі судової фармації та 

фармацевтичного права. Вирішення проблем контрольно-дозвільного 

регулювання законного та незаконного обігу отруйних і психотропних 

речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, їх аналогів і прекурсорів, 

інших засобів; 

 

       +        + 

25. здатність оптимізації управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: 

кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та перепідготовка, 
підвищення кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, зокрема 

викладачів і професорсько-викладацького складу фармацевтичних закладів 

освіти; 

 

       +        + 

26. здатність аналізувати історичні аспекти розвитку фармації: правові, етичні, 

технологічні, нормативні та інші чинники регулювання  діяльності 

фармацевтичних закладів у вітчизняному та міжнародному досвіді; 

       +        + 
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4. http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/ – науково-практичний журнал 

«Медичне право»; 

5. http://www.bnf.fr/ – Національна бібліотека Франції; 

6. http://www.ccu.gov.ua/uk/index – офіційний веб-сайт Конституційного Суду України; 

7. http://www.ddb.de/ – Німецька електронна бібліотека; 

8. http://www.echr.coe.int/ – офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини; 

9. http://www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

10. http://www.nau.ua - Професійні правова система «Мега-НАУ»; 

11. http://www.nlr.ru:8101 / – Російська національна бібліотека; 

12. http://www.rsl.ru/ – офіційний сайт Російської державної бібліотеки; 

13. http://www.scourt.gov.ua/ – офіційний веб-сайт Верховного Суду України; 

14. http://www.un.org/ – офіційний веб-сайт Організації об’єднаних націй. 
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