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СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ 

 

№ 

п.п. 

ПІБ Науковий 

ступінь 

Вчене 

звання  

посада 

Голова проектної групи 

1. Давтян Л. Л. доктор 

фармацевтичних 

наук 

професор завідувач кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

Члени проектної групи 

2. Трохимчук В. В. доктор 

фармацевтичних 

наук 

професор декан медико-

профілактичного і 

фармацевтичного 

факультету 

3. Коритнюк Р. С. доктор 

фармацевтичних 

наук 

професор професор кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

4. Дроздова А. О. доктор 

фармацевтичних 

наук 

доцент доцент кафедри 

фармацевтичної 

технології і біофармації 

5. Гульпа В. С. кандидат 

фармацевтичних 

наук 

доцент завідувач кафедри 

організації і економіки 

фармації 

6. Убогов С. Г. кандидат 

фармацевтичних 

наук 

доцент завідувач кафедри 

контролю якості і 

стандартизації 

лікарських засобів 

7. Юрковська Л. Г.   старший викладач 

кафедри педагогіки, 

психології, медичного та 

фармацевтичного права 

 

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри фармацевтичної технології і 

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

2019 року). 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація» 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 за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація. 

Мета. Вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, 

організація фармацевтичної справи та судова фармація» для здобувачів 

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

проводиться з метою формування нових та поглиблення існуючих у вказаних 

категорій слухачів 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 оригінальних 

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

проблем у професійній фармацевтичній діяльності, відповідно до постійно 

зростаючих вимог освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки 

фармацевтичних кадрів, а також виходячи із актуальних проблем здійснення 

професійної фармацевтичної діяльності. 

Вказана мета є складовою формування у аспірантів (здобувачів) 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної 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 (як теоретичних, так і практично-прикладних) 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 виконання та оформлення 

результатів оригінальних наукових досліджень 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 6 змістових розділів 

програми навчальної дисципліни. Для полегшення орієнтації у програмі та 

впорядкування інформації, що міститься в ній, відповідні змістові елементи 

закодовано. 
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Навчальний план нормативної дисципліни визначає тривалість навчання, 

розподіл годин, відведених на вивчення розділів навчальної програми. 

Для виконання даної програми навчальним планом передбачено традиційні 

види занять: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота. 

Теоретична підготовка передбачає відвідування лекцій та активну участь у 

семінарських заняттях. На практичних та семінарських заняттях слухачі 

навчальної дисципліни під керівництвом викладача опановують практичні 

навички з самостійного вирішення типових завдань 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 щодо 

технології ліків, організації фармацевтичної справи та судової фармації.  

Навчальний план та програма підготовки аспірантів з нормативної 

навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація фармацевтичної 

справи та судова фармація» розрахована на 12 кредитів (360 год.), які 

рівномірно розподілені за 6-ма змістовими розділами дисципліни по 2 кредити 

(60 год.). Співвідношення між аудиторною та самостійною роботою залежить 

від форми навчання аспірантів (здобувачів), а саме: очної денної, очної 

вечірньої, заочної, що враховується в навчальному плані дисципліни. 

Вкзазана сукупність змістових включає освітню, наукову та практичну 

складові, охоплюючи увесь необхідний обсяг професійних компетентностей, 

що мають бути сформовані у аспірантів (здобувачів) за результатами вивчення 

даної навчальної дисципліни. 

Під час розробки навчального плану та програми підготовки аспірантів з 

нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація» враховано актуальні завдання з 

підвищення загальної якості освітнього процесу у системі післядипломної 

фармацевтичної освіти, зокрема: 

- розширення можливостей доступу аспірантів (здобувачів) до якісної 

фахової освіти; 

- врахування в процесі навчання індивідуальних потреб та можливостей 

аспірантів (здобувачів); 

- вдосконалення аспірантами (здобувачами) навичок самостійної освітньої 

та наукової роботи; 

- підвищення ефективності підготовки завдяки застосуванню сучасних 

інформаційних і комунікаційних засобів. 

Навчальний план та програма навчальної дисципліни доповнені переліком 

компетентностей, якими мають оволодіти аспіранти (здобувачі) за 

результатами вивчення даної навчальної дисципліни, списком рекомендованих 

нормативно-правових та доктринальних джерел. 
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Для виконання даної програми передбачено наступні види навчальних 

занять: лекції, семінарські та практичні заняття, а також самостійну роботу 

аспірантів (здобувачів). 

Для виявлення рівня компетентностей аспірантів (здобувачів), після 

кожного розділу програми проводиться проміжний контроль знань за рахунок 

годин, передбачених на семінарських заняттях. 

Для контролю самостійної роботи аспірантів (здобувачів) та з врахуванням 

вимог щодо наукової складової підготовки здобувачів освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії навчальною програмою і планом передбачається 

виконання аспірантами (здобувачами) самостійних проектів (рефератів, оглядів 

джерел, мультимедійних та інших презентацій тощо) з подальшим контролем їх 

виконання. Для визначення рівня засвоєння програми даної навчальної 

дисципліни передбачено підсумковий залік (2 години). 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація» підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі (очна денна форма навчання) за спеціальністю 

226 Фармація, промислова фармація 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та 

спеціалізовано-професійних фармацевтично-гуманітарних, фармацевтично-

технологічних, фармацевтично-організаційних, фармацевтично-економічних та 

фармацевтично-правових компетентностей як складова формування 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної 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. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 

денною формою навчання. 
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 Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація 

12 360 320 108 104 108 40 

01. Фармацевтична технологія  2 60 54 18 18 18 6 

02. Організація, управління та 

економіка фармації 
2 60 54 18 18 18 6 

03. Контроль якості і стандартизація  

лікарських засобів 
2 60 54 18 18 18 6 

04. Клінічна фармація 2 60 54 18 18 18 6 

05. Фармакогнозія 2 60 52 18 16 18 8 

06. Судова фармація 2 60 52 18 16 18 8 

РАЗОМ 12 360 320 108 104 108 40 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація» підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі (очна вечірня форма навчання) за спеціальністю 

226 Фармація, промислова фармація 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та 

спеціалізовано-професійних фармацевтично-гуманітарних, фармацевтично-

технологічних, фармацевтично-організаційних, фармацевтично-економічних та 

фармацевтично-правових компетентностей як складова формування 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної 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. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за очною 

вечірньою формою навчання. 
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 Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація 

12 360 240 84 72 84 120 

01. Фармацевтична технологія  2 60 40 14 12 14 20 

02. Організація, управління та 

економіка фармації 
2 60 40 14 12 14 20 

03. Контроль якості і стандартизація  

лікарських засобів 
2 60 40 14 12 14 20 

04. Клінічна фармація 2 60 40 14 12 14 20 

05. Фармакогнозія 2 60 40 14 12 14 20 

06. Судова фармація 2 60 40 14 12 14 20 

РАЗОМ 12 360 240 84 72 84 120 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація» підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі (заочна форма навчання) за спеціальністю 

226 Фармація, промислова фармація 

 

Тривалість: 12 кредитів (360 год.) 

Мета навчання: формування нових та поглиблення існуючих у здобувачів 

освітньо-наукового ступеня доктора філософії загальнопрофесійних та 

спеціалізовано-професійних фармацевтично-гуманітарних, фармацевтично-

технологічних, фармацевтично-організаційних, фармацевтично-економічних та 

фармацевтично-правових компетентностей як складова формування 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати комплексні проблеми в 

галузі професійної 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. 

Контингент слухачів: особи, які навчаються в аспірантурі за заочною 

формою навчання. 
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 Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та 

судова фармація 

12 360 120 48 36 36 240 

01. Фармацевтична технологія  2 60 20 8 6 6 40 

02. Організація, управління та 

економіка фармації 
2 60 20 8 6 6 40 

03. Контроль якості і стандартизація  

лікарських засобів 
2 60 20 8 6 6 40 

04. Клінічна фармація 2 60 20 8 6 6 40 

05. Фармакогнозія 2 60 20 8 6 6 40 

06. Судова фармація 2 60 20 8 6 6 40 

РАЗОМ 12 360 120 48 36 36 240 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ 

 

Невід’ємною частиною опанування навчального курсу професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією) в 

аспірантурі та поза аспірантурою є педагогічний практикум. 

Мета – забезпечення формування та розвитку освітньо-прикладних 

компонентів викладацьких компетентностей. 

Завданнями педагогічного практикуму є оволодіння навиками підготовки 

навчально-методичної документації, проведення аудиторних занять, організації 

позааудиторної роботи здобувачів вищої та/або післядипломної освіти, заходів 

безперервного професійного розвитку.  

Педагогічний практикум проводять, як правило, на випусковій кафедрі, 

або на кафедрі, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти.  

Педагогічний практикум проходить під організаційно-методичним 

керівництвом науково-педагогічного працівника зазначеної кафедри, який є 

куратором відповідної навчальної дисципліни професійної та практичної 

підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією), що опановує здобувач 

вищої освіти. Рішенням, обговореним і схваленим на засіданні кафедри, 

організаційно-методичне керівництво педагогічним практикумом може бути 

покладено на іншого науково-педагогічного працівника відповідної кафедри, 

в тому числі, на наукового керівника здобувача вищої освіти. 

Загальний обсяг педагогічного практикуму становить 30 годин (1 кредит), 

що виділяються та обліковуються в межах годин самостійної роботи здобувача 

вищої освіти за відповідною навчальною дисципліною професійної та 

практичної підготовки за науковою спеціальністю (спеціалізацією). 

Зміст заходів педагогічного практикуму та послідовність їх виконання 

визначається у індивідуальному плані педагогічного практикуму здобувача 

вищої освіти, що погоджується керівником педагогічного практикуму та 

затверджується завідувачем кафедри, на якій проводиться педагогічний 

практикум. 

Звіт про проходження педагогічного практикуму здобувача вищої освіти 

погоджується керівником педагогічного практикуму, обговорюється та 

схвалюється на засіданні кафедри, на якій проводився педагогічний практикум, 

та затверджується завідувачем даної кафедри. 

Форма індивідуального плану педагогічного практикуму здобувача вищої 

освіти, звіту про проходження педагогічного практикуму, навчально-

методичних документів, що готує здобувач вищої освіти в межах виконання 

завдань педагогічного практикуму, визначається Альбомом форм. 

Відповідальність за організацію, проведення та контроль якості 

педагогічного практикуму покладається на завідувача кафедри, на якій 

проводився педагогічний практикум, а саме: завідувача випускової кафедри або 

завідувача кафедри, на якій працює науковий керівник здобувача вищої освіти. 

 

 

 

 



12 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

нормативної навчальної дисципліни «Технологія ліків, організація 

фармацевтичної справи та судова фармація» підготовки докторів філософії 

(PhD) в аспірантурі (очна денна, очна вечірня та заочна форми навчання) 

за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація 

 

Код 

розділу 
Назва розділу 

Перелік професійних 

компетентностей 

01. Фармацевтична технологія 

01.01. Історичний погляд на розвиток технології 

ліків. 

Ретроспективні лікарські форми: ротули, 

мармелади, каху, пастилки, еліксири, вина, 

оцти, помади, кашки та ін.. 

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-

01.02. Сучасний стан та перспективи виробництва 

(виготовлення) вітчизняних лікарських 

засобів. 

Аналіз фармацевтичного ринку України. 

Нормативно-законодавчі документи, що 

регламентують виготовлення ліків. Вимоги 

та основні елементи належної виробничої 

(GMP) і належної аптечної практики. (GРP). 

01.03. Біофармація – теоретична основа для 

створення, виробництва (виготовлення) і 

застосування ліків. Біодоступність, 

біоеквівалентність, фармацевтична і 

терапевтична еквівалентність лікарських 

засобів. Фармакокінетика. 

01.04. Лікарські засоби із заданими 

фармакотерапевтичними властивостями. 

Нові лікарські засоби і форми. 

Нанотехнології. Біотехнології. Генно-

модифіковані організми і ліки. Спеціальні 

харчові продукти. 

01.05. Вікові ліки. Безпека ліків. Взаємодія ліків 

між собою, з їжею, алкоголем, тютюном. 

01.06. Біоетичні аспекти при виробництві 

виготовленні і відпуску ліків. 

Функціональні обов’язки провізора. Роль 

провізора у самолікуванні. Фармацевтична 

опіка. 

01.07. Принципи та правила фармацевтичної 

розробки. Вимоги до фармацевтичної 

розробки при створенні твердих, м’яких , 

рідких лікарських засобів. 

01.08. Фармацевтичні аспекти виготовлення ліків 

різного типу дисперсних систем: рідких, 

твердих, м’яких. 

01.09. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти екстемпоральних 

і готових лікарських засобів 

01.09.01. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти екстемпоральних 

лікарських засобів. Загальна стаття. 

01.09.02. Характеристика, технологія і 
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біофармацевтичні аспекти лікарських форм 

для вагінального застосування: супозиторії, 

песарії, м’які лікарські засоби, таблетки, 

капсули, піни, тампони, розчини, емульсії, 

суспензії. 

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 та фактори макро- і 

мікросередовища у діяльності 

фармацевтичних підприємств, аптечних та 

інших закладів, що функціонують у галузі 

фармацевтичного забезпечення населення.  

 Здатність проводити 

01.09.03. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти вушних 

лікарських форм: краплі, аерозолі, 

промивки, порошки, м’які лікарські засоби, 

тампони. 

01.09.04. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти гранул: гранули 

«шипучі», покриті оболонкою, кишково-

розчинні, з модифікованим вивільненням. 

01.09.05. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Гумки жувальні медичні» 

01.09.06. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми: 

«Екстракти»: рідкі, густі, сухі. 

01.09.07. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарських форм 

для зрошення: розчини. 

01.09.08. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарських 

засобів для інгаляцій: рідкі для одержання 

парів і для розпилення; дозовані, що 

знаходяться під тиском; порошки для 

інгаляцій. 

01.09.09. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Капсули: тверді, мякі, кишково-розчинні, з 

модифікованим вивільненням. 

01.09.10. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти м’яких 

лікарських засобів для зовнішнього 

застосування: мазі, креми, гелі, пасти, 

припарки, медичні пластирі, лініменти. 

01.09.11. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти назальних 

лікарських засобів: краплі, спреї, порошки, 

м’які  лікарські засоби , промивки, палички 

01.09.12. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти оромукозних  

лікарських засобів : ополіскувачі для горла, 

промивки для рота, розчини для ясен, 

оромукозні розчини і суспензії, гелі, пасти, 

спреї, краплі, льодяники, пастилки, 

сублінгвальні і защічні таблетки, капсули, 

мукоадгезивні  лікарські засоби. 

01.09.13. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти очних  лікарських 

засобів : краплі, примочки, порошки, м’які  

лікарські засоби , очні вставки. 

01.09.14. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Палички»: уретральні, для введення в рану, 

у піхву. 
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01.09.15. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарських форм 

для парентерального застосування: ін’єкції, 

інфузії, концентрати і порошки для 

ін’єкційних або внутрішньовенних 

інфузійних лікарських засобів, імплантати, 

гелі для ін’єкцій. 

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 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

01.09.16. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Пластирі трансдермальні». 

01.09.17. Характеристика, технологія  і 

біофармацевтичні аспекти порошків для 

орального застосування: порошки «шипучі», 

порошки «ex tempore». 

01.09.18. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти рідких  

лікарських засобів для зовнішнього 

застосування: розчини, емульсії, суспензії, 

шампуні, піни нашкірні, лосьйони.. 

01.09.19. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти рідких  

лікарських засобів для орального 

застосування: розчини, емульсії, суспензії, 

порошки, гранули, краплі, сиропи для 

приготування оральних лікарських форм. 

01.09.20. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Тампони медичні». 

01.09.21. Характеристика, технологія і 

біофармацевтичні аспекти лікарської форми 

«Таблетки»: без оболонки, вкриті 

оболонкою, «шипучі»: дисперговані, 

дисперговані в ротовій порожнині, з 

модифікованим вивільненням, кишково-

розчинні, оральні, ліофілізати. 

01.10. Характеристика, класифікація, технологія і 

біофармацевтичні аспекти гомеопатичних і 

антигомотоксичних лікарських засобів: 

гранули, таблетки, пілюлі, краплі, емульсії, 

масла, мазі, креми, гелі, лініменти 

(оподельдоки), супозиторії, тритурації та ін.  

Нозоди, саркоди, суїс-органні препарати. 

01.11. Характеристика, класифікація, технологія і 

біофармацевтичні аспекти косметичних 

лікарських засобів. Принципи складання 

рецептур. Лікувальні косметичні лікарські 

засоби з різним дисперсійним середовищем: 

рідкі, тверді, мякі, жирові і безжирові та ін.. 

Косметичні засоби для догляду за 

порожниною рота і зубами. Дезодоранти. 

01.12. Характеристика, класифікація, технологія і 

біофармацевтичні аспекти ветеринарних 

лікарських засобів. Особливості 

виписування і дозування ліків у різного виду 

тварин. Принципи складання рецептур при 

різних захворюваннях у тварин. 

01.13. Належна практика зберігання 

фармацевтичної продукції (GSP). Процеси, 
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що відбувається у ліках при зберіганні. 

Особливості зберігання отруйних, 

наркотичних, психотропних засобів і 

прекурсорів. 

 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. 

01.14. Фармацевтичні і медико-біологічні аспекти 

при рецептурному і безрецептурному 

відпуску ліків при часто повторюваних 

захворюваннях: застудах, серцево-судинних, 

захворюваннях травної і дихальної систем, 

різних формах запалення (артрити, 

ревматизм та ін.), алергіях, глистяних 

інвазіях, грибкових захворюваннях та ін. 

Алгоритм поведінки провізора.. 

01.15. Техніка безпеки в роботі провізора.  

02. Організація, управління та економіка фармації 

02.01. Основи організації охорони здоров’я 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 

02.01.01. Задачі та перспективи розвитку охорони 

здоров’я 

02.02. Організація управлінської праці 

02.02.01. Культура ділового спілкування. 

02.03 Організації в системі фармацевтичної галузі. 

Аптечна мережа 

02.03.01. Функції фармацевтичного підприємства на 

сучасному етапі. Види, типи, спеціалізація 

аптек 

02.03.02. Дрібнороздрібна аптечна мережа 

02.04. Підприємництво у фармацевтичній галузі 

02.04.01. Принципи, напрямки та умови здійснення 

підприємницької діяльності 

02.04.02. Загальне положення про право 

власності.Види власності 

02.04.03. Роздержавлення та приватизація власності 

02.05.  Вимоги до ліцензування аптечних установ 

02.06. Забезпечення фармацевтичних підприємств 

лікарськими засобами та іншими товарами 

аптечного асортименту 

02.06.01. Основи маркетингу. Мета, завдання та 

функції 

02.06.02. Товар і товарна політика. Ліки як товар. 

Комплаєнтність: роль, значення, основні 
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принципи в системі взаємостосунків та 

взаємодовіри пацієнта – лікаря-провізора. 

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 

02.06.03. Системи штрихового кодування товарної  

продукції 

02.06.04. Оптова ланка фармацевтичної служби 

02.07. Відпуск ЛЗ та товарів медичного 

призначення з аптечних підприємств різних 

форм власності. Формулярні системи та 

принцип їх складання. 

02.07.01. Особливості оформлення і порядок 

приймання рецептів в залежності від 

складових компонентів, норм однора-зового 

відпуску, терміну дії та зберігання рецептів 

02.07.02. Рецептурний та безрецептурний відпуск 

ліків з аптек, аптечних пунктів, кіосків 

02.07.03. Безплатний та пільговий відпуск ЛЗ 

02.07.04. Предметно-кількісний облік ЛЗ 

02.07.05. Особливості відпуску наркотичних та 

психотропних лікарських засобів, 

прекурсорів амбулаторним хворим 

02.08. Організація зберігання різних груп 

лікарських засобів та виробів медичного 

призначення в аптеках та на аптечних 

складах 

02.08.01 Система фармацевтичної інформації в 

Україні. Інформаційно-довідкова та 

рекламна діяльність в промоції ліків та 

парафармацевтичної продукції (аптечного 

асортименту) 

02.09. Організація санітарно-протиепідемічного 

режиму в аптеках 

02.10. Фармацевтична інформація та санітарно-

просвітня робота в аптечній системі 

02.10.01. Особливості реклами про лікарські засоби. 

Інформація для лікарів і споживачів 

02.10.02. Форми, методи, місце проведення санітарно-

просвітньої роботи працівниками аптек 

02.11. Охорона праці та техніки безпеки на 

фармацевтичних підприємствах 

02.12. Діловодство в аптечних установах 

02.13. Права та обов’язки аптечних працівників 

02.13.01. Положення про права та обов’язки аптечних 

працівників 

02.13.02. Професійно-посадові вимоги. 

Функціонально-посадові інструкції 

02.14. Етика та деонтологія в фармації. Діловий 

етикет. Основні принципи фармацевтичної 

етики. 

02.14.01. Етика професійного спілкування 

фармацевтичних працівників 

02.14.02. Психологічні основи професійної етики. 

Психологічні основи етичної партнерської 

взаємодії. Нооетичні стосунки між 

учасниками фармацевтичного ринку 

02.14.03. Професійна етика керівника, підлеглого 

02.14.04. Професійна етика провізора (фармацевта) 

02.15. Аналіз та планування господарської і 

фінансової діяльності.  
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02.15.01. Аналіз фінансових результатів діяльності 

фармацевтичних підприємств 

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, їх аналогів і 

прекурсорів, інших засобів. 

 Здатність оптимізації управління 

трудовими ресурсами фармацевтичної 

галузі: кадрове забезпечення, 

02.15.02. Планування господарчо-фінансової 

діяльності 

02.15.03. Роль планів за різних систем 

господарювання 

02.15.04. Показники торгово-фінансового плану 

02.15.05. Планування товарообігу в аптечній мережі 

02.15.06. Види товарообігу та його частини 

02.16. Роль і значення цін. Принципи 

ціноутворення та структура ціни. Функції 

ціни 

02.16.01. Методики формування цін на власну 

продукцію 

02.17. Планування витрат обертання 

02.17.01. Планування прибутку фармацевтичних 

підприємств 

02.17.02. Планування основних та оборотних засобів 

02.18. Облік та звітність в аптечній системі 

02.18.01. Бухгалтерський баланс та рахунки обліку 

02.18.02. Види заробітної плати 

02.19. Інвентаризація 

02.19.01. Задачі, терміни проведення і форми 

інвентаризації 

02.19.02. Загальний порядок проведення 

інвентарізації 

02.19.03. Інвентарізація товарно-матеріальних 

цінностей 

02.20. Облік фондів 

02.20.01. Структура кредитної системи. Банки та 

банківська діяльність 

02.20.02. Види кредитів, принципи кредитування,  

джерела забезпечення кредитів 

02.21. Основи права 

02.21.01. Основи трудового законодавства 

02.21.02. Поняття та джерела трудового права, 

договір, контракт, колективний договір 

02.21.03. Трудові книжки 

02.21.04. Робочий час, нормативи 

02.21.05. Заробітна плата 

02.22. Інспектування аптечних установ 

02.22.01. Основні положення фармацевтичного 

контролю діяльності аптечних установ 

02.22.02. Фармацевтичне обстеження /інспектування/ 

аптек 

02.22.03. Дотримання вимог діючих нормативних 

актів 

02.23. Основи інформатики. Обчислювальна 

техніка в фармації 

02.23.01. Принципи автоматизації управління. АСУ в 

аптеч. сист. 

02.23.02. Сучасний стан програмного і апаратного 

забезпечення 
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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. 

03. Контроль якості і стандартизація  лікарських засобів 

03.01. Державна система забезпечення якості 

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 

03.01.01. Система сертифікації ЛЗ в Україні 

03.01.02. Забезпечення якості ЛЗ при їх виробництві, 

під час оптової та роздрібної реалізації. 

Стандартні операційні процедури (СОП) в 

системах GMP/ GLP. 

03.01.03. Державний контроль якості ЛЗ під час їх 

виробництва. 

03.01.04. Загальні положення про вхідний контроль 

якості зарубіжних та вітчизняних ліків на 
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митниці, складі та в аптеці. 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. 

 Здатність до розробки нових і 

вдосконалення наявних лікарських 

03.01.05. Основні напрямки діяльності уповноваженої 

особи в суб’єктах оптової та роздрібної 

реалізації ЛЗ. Роль та визначення 

уповноваженої особи по забезпеченню 

якості ЛЗ. Посадова інструкція 

уповноваженої особи аптечного закладу. 

03.01.06. Відбір зразків ЛЗ для лабораторної 

перевірки їх якості 

03.01.07. Забезпечення якості ЛЗ, виготовлених в 

умовах аптеки.Ведення журналів реєстрації 

усіх видів контролю 

03.01.08. Забезпечення якості ЛЗ в процесі їх 

зберігання.  

03.01.09. Порядок здійснення контролю якості ЛЗ в 

процесі їх обігу на ринку України.  

03.01.10. Заходи щодо попередження появи на ринку 

України фальсифікованих лікарських 

засобів 

03.02. Стандартизація лікарських засобів.  

03.02.01. Концепція Державної фармакопеї України 

як конституції ліків. Державна фармакопея 

України – головний стандарт 

фармацевтичної галузі . Структура, основні 

положення  та принципи, які наведені в 

фармакопеї. 

03.02.02. Загальні статті та монографії Державної 

фармакопеї України 

03.02.03. Принцип побудови статей ДФУ «Фармако-

технологічні випробування» 

03.02.04. Вимоги державної фармакопеї до якості 

лікарських засобів. 

03.02.05. Методи контролю якості лікарських засобів,  

як складова загального технічного 

документу (реєстраційного досьє) 

03.04. Термінологія, що застосовується під час 

реєстрації, виробництва, реалізації та 

контролю якості лікарських засобів 

03.04.01. Сучасний стан та перспективи створення ЛЗ 

03.04.02. Забезпечення якості лікарських засобів 

через додержання вимог стандартів: GMP, 

GCP, GLP,GDP,GPP,GSP,GPSL 

03.04.02.01. Вимоги до якості субстанцій та допоміжних 

речовин 

03.04.02.02. Вимоги до якості таблетованих лікарських 

форм. 

03.04.02.03. Вимоги до якості ЛЗ для парентерального 

застосування. Осмоляльність.  Механічні 

включення та їх визначення 

03.04.02.04. Вимоги до якості очних лікарських засобів. 

Ізотонуючі і стабілізуючі речовини, 

консерванти.  

03.04.02.05. ЛЗ, що знаходяться під тиском, оцінка 

якості 

03.04.02.06. Загальні вимоги до якості капсул 

03.04.02.07. Вимоги до якості м’яких лікарських засобів 

для місцевого застосування 

03.04.02.08. Екстракти, настойки, вимоги до якості 
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03.04.02.09. Вимоги ДФУ до якості рідких ЛЗ для 

орального застосування 

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 

03.04.02.10. Вимоги ДФУ до якості порошків 

03.04.02.11. Стабільність лікарських засобів. Терміни 

придатності субстанцій та готових 

лікарських засобів 

03.04.02.12. Методи визначення стабільності лікарських 

засобів 

03.04.02.13. Вимоги  ДФУ до мікробіологічної чистоти 

субстанцій, допоміжних речовин і готових 

лікарських форм 

03.05. 
Загальні фармакопейні методи аналізу 

03.06. 
Хімічні методи фармацевтичного аналізу 

03.06.01. Ідентифікація неорганічних сполук за 

катіонами та аніонами 

03.06.02. Аналіз води очищеної 

03.06.03. Визначення тотожності органічних сполук 

за функціональними групами 

03.06.04. Титриметричні методи аналізу. 

Класифікація 

03.06.04.01. Загальні положення про хімічні методи 

кількісного аналізу. Титровані розчини. 

Умови титрування та способи розрахунків 

результатів аналізу 

03.07. Загальні положення,характеристика та 

класифікація фізичних і фізико-хімічних 

методів   

03.08. 
Вимоги до якості екстемпоральних 

лікарських засобів 

03.08.01. Види внутрішньоаптечного  контролю 

лікарських форм (письмовий, 

органолептичний, фізичний, якісний та 

кількісний хімічний) 

03.08.02. Експрес-аналіз лікарських форм 

03.09. Забезпечення якості гомеопатичних 

лікарських засобів під час виробництва 

(виготовлення), зберігання та реалізації 
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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 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. 
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Здатність до включення нових висновків в 

існуючі знання щодо використання засобів 

діагностики, профілактики та лікування у 

різних груп населення. 

04. Клінічна фармація 

04.01. Клінічна фармація як складова частина 

діяльності провізора. Задачі та 

перспективи розвитку. 

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 

04.02. Взаємодія лікарських засобів. 

Фармакокінетика та фармакодинаміка 

лікарських засобів. Фармакологічна 

несумісність лікарських засобів. 

04.04. Побічні ефекти дії ліків. Види 

лікарських взаємодій (інтеракції) і 

можливі наслідки. 

04.05. Раціональне використання ліків. 

Фактори, що впливають на ефективність 

дії ліків при їх застосуванні. Шляхи 

введення ліків в організм та їх 

раціональне застосування 

04.06. 

 

Клініко-фармакологічна та 

фармацевтична характеристика і клінічні 

аспекти лікарських засобів, що 

впливають на нервову систему 

04.07. Властивості та раціональне застосування 

лікарських засобів, що впливають на 

серцево-судинну та видільну систему 

систему 

04.08. Клініко-фармакологічна та 

фармацевтична характеристика та 

клінічні аспекти лікарських засобів, що 

впливають на дихальну  систему 

04.09. Фармакологічна характеристика та 

клінічні аспекти лікарських засобів, що 

впливають на шлунково-кишковий тракт 

та обмін речовин 

04.10. Лікарські засоби протизапальної, 

анальгезуючої, хондропротекторної дії 

04.10.01. Стероїдні, нестероїдні протизапальні 

засоби. Наркотичні та ненаркотичні 

анальгетики та антипіретики 

04.11. Клініко-фармакологічна характеристика 

та раціональне застосування лікарських 

препаратів, що впливають на систему 

крові, ендокринну та репродуктивну 

системи. Сучасні імунотропні та проти 

алергічні лікарські засоби. 

04.12. Фармакологічна корекція невідкладних, 

термінових станів та гострих отруєнь  

04.14. Фармацевтична опіка та її забезпечення 

при відпуску рецептурних та без 

рецептурних лікарських препаратів. 
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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, виробів медичного призначення. 

Асортиментна, збутова та комунікаційна 

політика. Фармацевтичне товарознавство. 

 Здатність науково обґрунтовувати 
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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. 

Аналітичні компетентності  
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 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. Фармакогнозія 

05.01. Предмет та завдання фармакогнозії.  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 

05.02. Короткий історичний нарис фармакогнозії. 

05.03. Сучасний стан і перспективи використання  

лікарських рослин та фітозасобів в медичній 

практиці 

05.03.01. Сучасна номенклатура лікарської рослинної 

сировини (ЛРС) та її використання 

05.03.02. Методи фармакогностичного аналізу та 

контроль якості ЛРС 

05.03.03. Заготівля, сушіння, первинна обробка та 

зберігання лікарської рослинної сировини 

(ЛРС) 

05.03.04 Біологічно активні сполуки рослин у ЛЗ . 

Аналіз лікарських рослин за хімічними 

групами біологічно активних сполук (БАС) 

05.03.04.01 Пептиди і білки: поняття, класифікація, 

біологічні функції. 

05.03.04.02 Токсини: поняття, класифікація. 

05.03.04.03 Полісахариди: поняття, класифікація, 

біологічні функції. Фізико-хімічні 

властивості, методи дослідження і 

встановлення структури полісахаридів.  

05.03.04.04 П оняття та типи глікозидів. Фізико-хімічні 

властивості глікозидів, методи їх виділення 

та ідентифікації у рослинній сировині. 

05.03.04.05 Поняття та рослинні джерела 

ціаноглікозидів. Поняття тіоглікозидів.  

05.03.04.06 Органічні кислоти як група біологічно 

активних речовин та їх класифікація.  

Фізико-хімічні властивості органічних 

кислот. 

05.03.04.07 Ліпіди: поняття та типи класифікації. 

Поняття жирів, їх класифікація, біологічні 

функції та застосування в медицині. Жирні 

кислоти, їх класифікація. 

05.03.04.08 Загальна характеристика простагландинів. 

05.03.04.09 Вітаміни як група біологічно активних 
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речовин та їх класифікація. Хімічна 

класифікація вітамінів. Шляхи медичного 

застосування лікарських засобів на основі 

природних вітамінів. 

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 

05.04. Фармакогнозія як основа фітотерапії 

05.04.01. Загальні поняття та основні принципи 

фітотерапії 

05.04.02. Засоби фітотерапії 
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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 розвитку фармації: правові, етичні, 

технологічні, нормативні та інші чинники 

регулювання  діяльності фармацевтичних 

закладів у вітчизняному та міжнародному 

досвіді. 
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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. 

06. Судова фармація 

06.01. Система фармацевтичного права і система 

фармацевтичного законодавства. 

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 

06.02. Зближення та гармонізація 

фармацевтичного законодавства з 

європейськими нормами. 

06.03. Правова природа фармацевтичного 

забезпечення. Правові основи діяльності 

юридичних осіб у галузі фармації 

(фармацевтичних підприємств, аптечних 

закладів тощо). 

06.04. Механізм державної реєстрації та допуску 

нових лікарських засобів до використання в 

Україні.  

06.05. Дозвільна система у сфері господарської 

діяльності. Правові механізми ліцензування 

фармацевтичної діяльності.  

06.06. Правове забезпечення стандартизації та 

сертифікації у фармацевтичній діяльності.  
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06.07. Правові аспекти створення і виробництва 

лікарських засобів.  

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 

06.08. Нормативно-правове регулювання 

забезпечення якості лікарських засобів. 

06.09. Податкове законодавство у фармації. 

Дотримання законодавства про ціни та 

ціноутворення на лікарські засоби. 

06.10. Правоі механізми державного контролю у 

сфері виробництва та обігу лікарських 

засобів 

06.11. Юридична відповідальність за порушення 

під час виробництва лікарських засобів 

06.12. Юридична відповідальність за порушення 

під час зберігання та транспортування 

лікарських засобів 

06.13. Юридична відповідальність за порушення 

під час реалізації та використання 

лікарських засобів 

06.14. Порядок розгляду і вирішення 

фармацевтично-правових спорів у судах 

різних інстанцій. 

06.15. Докази і доказування у фармацевтичних 

справах. Експертна діяльність у 

фармацевтичних справах. 

06.16. Процесуальне правове становище учасників 

фармацевтичних справ у кримінальному 

провадженні, цивільному та господарському 

процесі. 
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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 
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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 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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ПЕРЕЛІК 

компетентностей відповідно до нормативної навчальної дисципліни 

«Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» 

підготовки докторів філософії (PhD) в аспірантурі за спеціальністю 

226 Фармація, промислова фармація 

 
№ 

п/п 

Назва 

 Загальнопрофесійні компетентності 

1. Здатність 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.  

2. Здатність планувати проведення клінічного та експериментального дослідження, обирати 

сучасні методологічні підходи до оцінки результатів, здійснювати статистичний аналіз 

результатів.  

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

оформити огляд літератури (мета аналіз).  

4. Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та оформити їх у вигляді наукової 

публікації/виступу. 

 Спеціалізовано-професійні компетентності 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
9. Здатність теоретично та експериментально 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. 

10. Здатність розробляти нові і вдосконалювати наявні лікарські форми хіміко-фармацевтичного й 

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

11. Здатність до наукового обґрунтування, розроблення та вдосконалення нормативно-технічної 

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

косметичні й інші засоби. 

12. Здатність до розробки нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на основі 

біотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної генетики, мікробіологічного 

синтезу та генної інженерії. 
13. 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. 

14. Здатність до фундаментальних та прикладних досліджень щодо обгрунтування галузевих 
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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. 

15. Здатність досліджувати етичні аспекти та фактори макро- і мікросередовища у діяльності 

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

фармацевтичного забезпечення населення.  

16. 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. 

17. 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. 

18. Здатність до методичного, організаційного та фармакотерапевтичного обгрунтування розвитку 

інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації. 

19. Здатність до фундаментальних та прикладних досліджень зовнішньоекономічної діяльності в 

галузі фармації, зокрема експортно-імпортних операцій, стратегії фармацевтичного 

маркетингу, менеджмента та логістики. 

20. Здатність удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. 

Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення  

населення в умовах надзвичайних ситуацій.  

21. 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. 

22. 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. 

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

нормативні та інші чинники регулювання  діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному 

та міжнародному досвіді. 

 Дослідницькі компетентності 
24. Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі пошуку інформації в 

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

інформаційно-комунікаційних технологій. 
25. Здатність до використання сучасного наукового обладнання та інноваційних технологій у галузі 

фармації. 

26. Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати участь у дискусіях із 

досвідченими науковцями стосовно наукового значення та потенційних наслідків отриманих 

результатів.  

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 Аналітичні компетентності 
28. Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і використовувати їх в практичній 

діяльності. 

29. Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених іншими припущень, 

які вважаються доведеними у галузі медицини. 

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

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

професійного спрямування. 

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

та/або інших аргументів, що спростовують ці докази. 

32. 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 нормативної навчальної дисципліни 

«Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова 

фармація» за спеціальністю 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. Здатність 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.  

+ + 

2. Здатність планувати проведення клінічного та експериментального 

дослідження, обирати сучасні методологічні підходи до оцінки 

результатів, здійснювати статистичний аналіз результатів.  

+ + 

3. Здатність здійснювати аналіз наукової літератури (вітчизняної та 

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

+ + 

4. Здатність провести аналіз результатів наукових досліджень та 

оформити їх у вигляді наукової публікації/виступу. 

+ + 

Спеціалізовано-професійні компетентності 
5. 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. 

+ + 

6. 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. 

+ + 

7. 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. 

+ + 

8. 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. 

+ + 

9. Здатність теоретично та експериментально 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. 

+ + 

10. Здатність розробляти нові і вдосконалювати наявні лікарські форми 

хіміко-фармацевтичного й аптечного виробництва, удосконалення та 

створення для них тари й упаковки. 

+ + 
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11. Здатність до наукового обґрунтування, розроблення та вдосконалення 

нормативно-технічної документації на лікарські, ветеринарні, 

гомеопатичні, лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні й інші 

засоби. 

+ + 

12. Здатність до розробки нових і вдосконалення наявних лікарських 

препаратів на основі біотехнологій: методів вірусології, бактеріології, 

молекулярної генетики, мікробіологічного синтезу та генної інженерії. 

+ + 

13. 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. 

+ + 

14. 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. 

+ + 

15. Здатність досліджувати етичні аспекти та фактори макро- і 

мікросередовища у діяльності фармацевтичних підприємств, аптечних 

та інших закладів, що функціонують у галузі фармацевтичного 

забезпечення населення.  

+ + 

16. 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. 

+ + 

17. 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. 

+ + 

18. Здатність до методичного, організаційного та фармакотерапевтичного 

обгрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у 

фармації. 

+ + 

19. Здатність до фундаментальних та прикладних досліджень 

зовнішньоекономічної діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-

імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу, 

менеджмента та логістики. 

+ + 

20. Здатність удосконалення форм і методів організації та управління 

військовою фармацією. Оптимізація забезпечення лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення  населення в умовах 

надзвичайних ситуацій.  

+ + 

21. 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. 

+ + 

22. Здатність оптимізації управління трудовими ресурсами фармацевтичної 

галузі: кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та 

перепідготовка, підвищення кваліфікації й атестація фармацевтичних 

+ + 
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кадрів, зокрема викладачів і професорсько-викладацького складу 

фармацевтичних закладів освіти. 

23. Здатність аналізувати історичні аспекти розвитку фармації: правові, 

етичні, технологічні, нормативні та інші чинники регулювання  

діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному та міжнародному 

досвіді. 

+ + 

Дослідницькі компетентності 
24. Володіння сучасними методами наукового дослідження, в тому числі 

пошуку інформації в літературі, розрізнення первинних і вторинних 

джерел, використання традиційних та  новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій. 

+ + 

25. Здатність до використання сучасного наукового обладнання та 

інноваційних технологій у галузі фармації. 

+ + 

26. Компетентність інтерпретувати результати експериментів та брати 

участь у дискусіях із досвідченими науковцями стосовно наукового 

значення та потенційних наслідків отриманих результатів.  

+ + 

27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. + + 
Аналітичні компетентності 

28. Здатність проводити науковий аналіз результатів досліджень і 

використовувати їх в практичній діяльності. 

+ + 

29. Здатність осмислення своїх власних припущень  та перевірки зроблених 

іншими припущень, які вважаються доведеними у галузі медицини. 

+ + 

30. Здатність до формулювання ідей концепції в результаті читання, 

дослідження, обговорення і мозкового штурму у високо спеціалізованій, 

присвяченій певній темі роботі академічного або професійного 

спрямування. 

+ + 

31. Здатність до виявлення зв’язків між сучасними концепціями медичної 

науки, наведення доказів та/або інших аргументів, що спростовують ці 

докази. 

+ + 

32. Здатність до включення нових висновків в існуючі знання щодо 

використання засобів діагностики, профілактики та лікування у різних 

груп населення. 

+ + 
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