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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –  

ЛІДЕР МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Капечук В.В., Іванців М.О., Федяк І.О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

E-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua 

 
На сьогодні Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ) – є 

одним з лідерів вищої медичної та фармацевтичної освіти в Україні. В Університеті 

навчається понад 11 000 студентів. Представництво іноземних студентів – із 49 країн світу. 

Тут створюють можливості для здобуття якісної і всебічної освіти. Університет готує 

фахівців з медицини; педіатрії; стоматології; фармації, промислової фармації; фізичної 

терапії, ерготерапії. У медичному коледжі ІФНМУ навчаються майбутні медсестри, 

фельдшери, зубні техніки та фармацевти. Є також навчально-науковий інститут 

післядипломної освіти. 

ІФНМУ був заснований 07.10.1945 р. на базі 2-го Харківського медичного інституту 

після його передислокації в м. Івано-Франківськ (колишній Станіславів) для задоволення 

гострої потреби в лікарських кадрах у Станіславській і сусідніх областях. Понад 30 років 

інститут функціонував як однофакультетний, готуючи лікарів-лікувальників. У 1978 р. 

відкривається стоматологічний факультет, у 1992 р. – факультети післядипломної підготовки 

та підготовки іноземних громадян. З 1998 р. розпочато підготовку молодших спеціалістів за 

спеціальностями «сестринська справа», «стоматологія ортопедична». У 1999 р. відкрито 

фармацевтичний факультет, у 2004 р. – його заочне відділення; у 2017 р. – спеціальність 

«Фізична терапія, ерготерапія». 

За 75 роки свого існування ІФНМУ випустив понад 34 тисячі лікарів та 2341 

провізора. На даний час в Університеті функціонує 4 факультети (медичний, 

стоматологічний, фармацевтичний, підготовки іноземних громадян), навчально-науковий 

інститут післядипломної освіти, підготовче відділення для іноземних громадян та медичний 

коледж. Післядипломна підготовка лікарів та провізорів проводиться за 37-и 

спеціальностями, курси підвищення кваліфікації – із 33-х спеціальностей. Навчання фахівців 

в ІФНМУ здійснює професорсько-викладацький склад у кількості 895 осіб, з яких: докторів 

наук – 113, професорів – 96, кандидатів наук – 532, доцентів – 351, асистентів – 258.  

У 1945 році в Станіславському медичному інституті функціонували 16 кафедр, 

сьогодні Університет налічує 57 кафедр, які забезпечені необхідним устаткуванням та 

обладнанням, що дає можливість на високому методичному і науковому рівні проводити 

підготовку студентів (у тому числі 1353 іноземних громадян), інтернів, курсантів. 

За роки діяльності Університету 77 працівників мають почесні членства європейських 

і світових академій, товариств та асоціацій: Нью-Йоркської академії наук, міжнародної 

асоціації флебологів та судинних хірургів Німеччини, Європейського Респіраторного 

товариства (Швейцарія), Європейських асоціацій стоматологів, цитологів, радіологів, 

кардіологів, біоелементологів.  

Серед співробітників 22 особи – дійсні члени громадських академій, 3 – Академії наук 

вищої школи, 1 – Української екологічної академії наук. Педагогічний процес і наукова 

робота Університету проводиться 10-ма заслуженими діячами науки і техніки України, 1-м – 

заслуженим працівником культури України, 2 – заслуженим працівником фізкультури і 

спорту України, 3-ма – лауреатами Державної премії України, 25-ма – заслуженими лікарями 

України. Співробітники ІФНМУ приймали участь у 135 міжнародних форумах, виставках, 

стажуваннях тощо. Університет продовжує співпрацю із близько 50-ма освітніми, науковими 

і медичними закладами, 40 науково-дослідними групами та компаніями Західної Європи на 

проведення мультицентрових рандомізованих плацебо-контрольованих досліджень тощо. 

Система управління якістю (СУЯ) ІФНМУ підтверджена сертифікатом стосовно 

надання послуг у сфері вищої освіти університетського рівня і у сфері охорони здоров’я. У 

2018 р., 2019 р. Університет пройшов планові зовнішні наглядові аудити та отримав 
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підтвердження про те, що СУЯ ІФНМУ відповідає чинному сертифікату з міжнародним 

визнанням.  

Матеріально-технічна база ІФНМУ має у своєму розпорядженні 21 будівлю загальною 

площею 64067,3 м2, які використовуються для проведення навчально-лабораторних занять, а 

також для різноманітних допоміжних цілей. Функціонує мережа об’єктів харчування 

студентів: їдальні, кафе, кафетерії; а для підтримки хорошого фізичного стану студентів та 

працівників Університету стає незамінним помічником спортивний комплекс.  

В ІФНМУ нараховується 1011 персональних комп’ютерів, 61 ноутбук, 6 нетбуків, 120 

планшетних комп’ютерів, які використовуються у навчальному процесі та для самостійної 

роботи студентів. В Університеті працює 37 комп’ютерних класів, 100% навчальних робочих 

місць забезпечені доступом до мережі Internet. 

ІФНМУ спільно з компанією Microsoft з кінця 2016 р. запустив внутрішній 

університетський портал на основі хмарних технологій, який дав студентам доступ до багатьох 

програм. Усі студенти мають можливість безкоштовно, за рахунок ІФНМУ, встановити 5 

ліцензій Microsoft Office на п’яти пристроях з головної сторінки Office365. Окрім того, на 

порталі ІФНМУ створюється система дистанційного навчання на базі платформи EDX, для 

якої розробляються курси дистанційного навчання виключно для студентів ІФНМУ.  

Для формування професійних компетенцій майбутніх фахівців працює університетська 

клініка, клінічні бази, навчально-практичні центри (НПЦ) і лабораторії, навчально-виробнича 

рекреаційна база. З цією метою створені і постійно оновлюються НПЦ: «Медицина», 

«Стоматологія», «Фармація», «Фізична терапія, ерготерапія». Окрім того, в Університеті діє 

Навчально-тренінговий Центр для викладачів, який здійснює роботу в трьох напрямках: 

1. Курси педагогічної майстерності для молодих викладачів в рамках розвитку 

проекту «Модернізація медичної освіти (першого циклу) в країнах Східного Сусідства». 

2. Підвищення мовної майстерності викладачів з іноземних мов. У 2017 р. Університет 

набув статусу підготовчого центру Cambridge English Language Assessment та отримав 

відповідний сертифікат. Для проведення належної підготовки і сертифікації викладачів 

створено і обладнано відповідно до вимог 3 навчальні аудиторії. У 2018 р. ІФНМУ отримав 

нагороду за добру підготовку слухачів до екзамену FCE (First Certificate of English), зосібна за 

цілеспрямовану роботу у поширенні Cambridge English Qualifications та допомогу слухачам 

удосконалити свої знання англійської мови відповідно до світових стандартів.   

3. Інтерактивні методи навчання в підготовці студентів.  

Станом на 01.10.2019 р. в ІФНМУ виконується 123 комплексні НДР, серед яких 4 – 

фінансуються з державного бюджету МОЗ України, 30 – комплексних кафедральних теми, 3 

– господарсько-договірних НДР, 86 – в рамках міжнародних багатоцентрових 

рандомізованих досліджень тощо. В Університеті видаються 4 фахові журнали: «Галицький 

лікарський вісник», «Архів клінічної медицини», «Прикарпатський Вісник наукового 

товариства імені Т.Г. Шевченка», «Art of Medicine». У своїх НДР вчені ІФНМУ широко 

використовують можливості наукового співробітництва з ЗВО, науково-дослідними 

установами та клініками як в Україні, так і за її межами. Університет за 2016-2018 рр. 

організував та провів 31 науково-практичну конференцію із міжнародною участю, внесену 

до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, а також за 

участю ІФНМУ проведено 46 регіональних науково-практичних конференцій. 

ІФНМУ підписав близько півсотні договорів про співпрацю з різними клініками та 

університетами Європи. Студенти мають змогу брати участь в різних програмах обміну. Тут 

створюють умови для всебічного розвитку студентів, розкриття їхніх талантів у спорті, 

театрі, мистецтві, громадській та медійній діяльності. Випускниками вишу є успішні 

професіонали своєї справи, як в Україні, так і за її межами. 

Комфортні гуртожитки, затишні корпуси і аудиторії, сучасне мультимедійне і медичне 

навчальне обладнання, хмарні інтернет-технології, чудовий спорткомплекс із плавальним 

басейном та тенісним кортом, мистецькі колективи, гуртки творчої самодіяльності, студентські 

організації – усе це робить навчання в ІФНМУ змістовним і цікавим. 
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СЕКЦІЯ 1 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У 

ФАРМАЦІЇ, ФАРМАКОЕКОНОМІКА НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, 

РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 
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ІНТЕГРОВАНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ХОЛІСТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ У 

ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Алєкперова Н.В., Сахнацька Н.М. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

aliekperova18@gmail.com, sakhnatskaya@ukr.net 
 

Враховуючи стрімкий розвиток економіки, ситуація у фармацевтичній галузі також 

динамічно змінюється. Сьогодні ринок продавця перетворився на ринок покупця. Це і 

зумовлює досить велику конкуренцію на фармацевтичному ринку. Таким чином, варто 

зосередити увагу фахівців фармацевтичної сфери на вдосконаленні маркетингових підходів 

для забезпечення успішної та прибуткової діяльності підприємств фармацевтичного 

профілю. Потреба нових маркетингових підходів полягає у тому, що на сучасному 

фармацевтичному ринку діють різні стейкхолдери, серед яких виробники лікарських засобів, 

постачальники, оптові дистриб’юторські компанії, аптеки, інвестори, лікарні, кінцеві 

споживачі та інші, злагоджена діяльність яких є певним вектором для створення 

довготривалих та взаємовигідних стосунків. Саме тому актуальним є перехід від 

традиційного маркетингового підходу до концепції холістичного маркетингу. Насамперед, 

однією з цілей холістичного маркетингу є вивчення цільової аудиторії, бажань окремих її 

представників та шляхів співпраці з ними. 

Метою роботи є визначення ролі інтегрованого маркетингу у структурі концепції 

холістичного маркетингу на прикладі фармацевтичного ринку. 

Інтегрований маркетинг, як елемент структури холістичного маркетингу, 

спрямований на вивчення окремого споживача та його потреб. Особливість концепції 

інтегрованого маркетингу полягає у виявленні реальних потреб цільової аудиторії та 

розроблення комплексу маркетингу для їх задоволення. Впровадження даного 

маркетингового підходу реалізується за допомогою такого маркетингового інструментарію 

як маркетинг-мікс або 4Р (від абревіатури англійських слів product, price, place, promotion). 

Використання у фармацевтичному бізнесі інструментів інтегрованого маркетингу передбачає 

реалізацію споживачу того препарату, який він хотів би придбати, а не створення 

лікарського засобу, а вже потім пошук цільової аудиторії.  

Важливим показником задоволення інтересів споживача є наявність такої 

характеристики як споживча цінність, що забезпечує споживачу певний рівень добробуту у 

процесі задоволення його потреб. До прикладу, створення та реалізація певного лікарського 

засобу допомагає пацієнту побороти хворобу чи її симптоми або провести профілактику 

захворювання. А інноваційний підхід до створення зручної лікарської форми для пацієнта 

підвищує цінність лікарського засобу майже вдвічі.  Але варто пам’ятати, що для набуття 

цінності також важливо, щоб користь препарату поєднувалась із такими характеристиками 

як унікальність та оригінальність. Таким чином, постає питання про формування бренду.  

Створення та розвиток бренду – це довготривалий процес, який призвів до 

впровадження такої штатної одиниці як продакт-менеджер. Його головне завдання – це 

максимально сформувати попит на товар, надаючи йому цінність. Сьогодні майже кожна 

діюча речовина представлена в усіх лікарських формах, тому важливо виділити конкурентні 

переваги препарату та створити свою унікальну пропозицію. Перш за все, варто визначити, 

чи дійсно є попит на товар і на яку цільову аудиторію він спрямований. Але, крім 

позиціонування товару (product), продакт-менеджер має обґрунтувати вартість препарату 

(price), сформувати план оптової та роздрібної реалізації (place) і оптимізувати витрати на 

його просування (promotion). Тут і постає сутність комплексу маркетингу за рахунок 

ключової інтеграції структурних відділів компанії. 

Просування брендового препарату збільшує обсяги його реалізації і таким чином 

приносить високий прибуток фармацевтичній компанії. Провідним елементом промоції 

бренду є інтегрована маркетингова комунікація. Це певний підхід, який використовується 

для координації маркетингових зусиль за допомогою популярних інструментів комунікації: 

mailto:aliekperova18@gmail.com
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реклама, зв’язки з громадськістю, прямий маркетинг, соціальні мережі та ін. Зазвичай 

компанії охоплюють не тільки традиційні канали комунікацій з споживачем, але і сучасні 

цифрові інструменти маркетингу: контекстна та банерна реклама, таргетинг, відео-

маркетинг, блоги та ін. 

Провідна фармацевтична корпорація «Артеріум» підтверджує основну філософію 

компанії – «Ближче до людей», використовуючи інтегрований підхід до просування своєї 

продукції. Компанія входить в топ-10 фармацевтичних компаній за витратами на телевізійну 

рекламу. Окрім TV, компанія впроваджує і інші ефективні методи комунікації з споживачем. 

Сторінка корпорації на соціальній платформі Facebook постійно оновлюється цікавою 

інформацію про діяльність компанії та має тисячі підписок і лайків. У корпорації є YouTube-

канал, де користувачі зможуть отримати захоплюючу та важливу інформацію про новинки 

компанії, поради від лікарів щодо правильного та безпечного застосування ліків, а також є 

можливість переглянути вебінари на актуальну тематику та ін. Відомо, що корпорація 

«Артеріум», зокрема підприємство «Київмедпрепарат», є лідером серед вітчизняних 

виробників антибіотиків. Щоб розвінчати поширені міфи серед пацієнтів, компанія створила 

відео-ролики з порадами лікаря на тему лікування антибіотиками. За декілька місяців на 

Youtube ці відео набрали майже 200 тисяч переглядів. А у співпраці з мережею аптек 

«Доброго дня» було поширено майже 9 тисяч листівок з роз’ясненнями правильного 

використання антибіотиків. Це є прикладом вдалого поєднання інструментів інтегрованого 

та соціально-відповідального маркетингу.  

Можна зробити висновок, що інтегрований маркетинг є певною інструментальною 

складовою, покликаною об’єднувати маркетингові заходи та забезпечити їх координацію для 

досягнення синергічного ефекту. Але для сталого розвитку компанії недостатньо інтеграції 

лише внутрішнього середовища компанії, а слід враховувати й інші елементи концепції 

холістичного маркетингу. Забезпечуючи системний підхід до втілення стратегій 

підприємства, об’єднання традиційних маркетингових концепції у філософію холістичного 

маркетингу і формує підґрунтя для процвітання клієнтоорієнтованої компанії.  

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ТОВАРНОГО СЕГМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

КАРВЕДІЛОЛУ 

Байгуш Ю.В., Семенів Д.В. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 yuliya.baygush@ukr.net 

 

        Розповсюдження стану підвищеного артеріального тиску серед населення та важкі 

ускладнення, які визиває гіпертонічна хвороба у людини, потребує використання сучасних 

медичних технологій, включаючи новітні й ефективні лікарські засоби (ЛЗ). Карведілол, що 

був синтезований Ф. Відеманом (фірма «Boehringer Mannheim», США), запатентований у 

1995 році. На ринок ЛЗ карведілолу почали виходити на початку 2000 р. Карведілол 

зарекомендував себе як високоефективний антигіпертензивний ЛЗ і в Україні його включено 

до Реєстру ЛЗ, що використовуються за системою реімбурсації згідно урядової програми 

«Доступні ліки». Сьогодні пропонується для медичного застосування ряд генеричних версій 

ЛЗ карведілолу вітчизняного і іноземного виробництва, які створюють між собою сильну 

конкуренцію у товарному сегменті ринку. 

       Мета дослідження – проведення оцінки товарного сегменту і ринкової характеристики 

ЛЗ на основі карведілолу. 

       Аналіз сегменту ринку здійснювався за даними ДП «Державного експертного центру 

МОЗ України» (http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/), аналітичної системи досліджень ринку 

«PharmXplorer Фармстандарт» компаніії «Proxima Research» (Researchh-

ttp://www.apteka.ua/article/321246) та інформаційно-пошукової програми «Моріон». 

Встановлено, що якщо у 2004 р. було реалізовано ЛЗ карведілолу 5 виробників (і лише 1 
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вітчизняний із часткою у 1,02%) на суму 4,35 млн. грн., у 2015 р. – 93,51млн. грн. (13 

виробників, із них 4 вітчизняних із часткою 29,60%), то у 2018 р. уже 136,66 млн. грн. (12 

виробників, із них 3 вітчизняних із часткою 27,23%). У 2019 р. фактична ємність сегменту 

збільшилась до 240,748 млн. грн. (темп росту 176,16%, частка вітчизняних виробників 

26,34%). Встановлено, що протягом досліджуваного періоду монопольне становище тримає 

фірма KRKA, Словенія (більше 50%). Сегмент ринку ЛЗ карведілолу оцінено як 

монополізований, неконкурентний й висококонцентрований (індекс Херфіндаля-Хіршмана 

3386, 8366). Фахівці ринку прогнозують подальше збільшення обсягів продажу препаратів 

карведілолу у найближчі 4 роки до 378–386 млн. грн. Нами з використанням SWOT-аналізу 

оцінено сильні та слабкі сторони, загрози і перспективи карведілолу. Оцінено 34 ЛЗ 

карведілолу різних дозувань і виробників за коефіцієнтом конкурентоспроможності, їх 

часткою у сегменті ринку, наявністю в аптеках і кількістю аптек, що реалізують такі 

препарати. З використанням анкетного опитування цільових аудиторій визначені рівні 

спонтанного знання, ідентифікації, лояльності, призначення і споживання ЛЗ карведілолу. 

Для узагальнення ринкової характеристики і оцінки окремих ЛЗ використано маркетингову 

карту. Опрацьований нами методичний підхід може бути використаний для аналізу інших 

товарних сегментів лікарських засобів. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАКРОЛІДІВ, ЯКІ 

ПРИЗНАЧАЮТЬ ДІТЯМ, ХВОРИМ НА КАШЛЮК 

Білик І. П., Федяк І. О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

bily4ka@ukr.net  

 

Вступ. Кашлюк – інфекційне бактерійне захворювання з повітряно краплинним 

механізмом передачі, яке контролюється вакцинацією. Однак сьогодні діти віком до 6 

місяців, які не отримали всі дози вакцини АКДП, та діти дошкільного віку перебувають у 

зоні ризику від ускладнень і наслідків кашлюку, включаючи найгірший прогноз. Етіотропне 

лікування кашлюку як в Україні, так і в європейських країнах та США, передбачає 

застосування антибактерійних препаратів – макролідів. Найважливіша роль у відборі 

найбільш ефективних лікарських засобів належить доказовій медицині, основною метою якої 

є оптимізація якості надання медичної допомоги. Клінічні дослідження за участю дітей 

сконцентровані саме на дослідженні ефективності і безпечності лікування. 

Метою дослідження стало наукове обґрунтування використання макролідів у дітей, 

хворих на кашлюк, методом фармакоекономічного аналізу «витрати-ефективність».  

Матеріали і методи. Нами проведено аналіз бази даних Кокрана на предмет пошуку 

результатів рандомізованих досліджень, проведених за препаратами за АТС-кодом J01F A10 

для терапії кашлюку у дітей. Виявлено 2 огляди: 1) Hansen M, Scott AM, McCullough A, 

Thorning S, Aronson JK, Beller EM, Glasziou PP, Hoffmann TC, Clark J, Del Mar CB. Adverse 

events in people taking macrolide antibiotics versus placebo for any indication. Cochrane Database 

of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD011825. DOI: 

10.1002/14651858.CD011825.pub2; 2) Altunaiji SM, Kukuruzovic RH, Curtis NC, Massie J. 

Antibiotics for whooping cough (pertussis). CochraneDatabaseof SystematicReviews 2007, Issue 3. 

Art. No.: CD004404. DOI: 10.1002/14651858.CD004404.pub3. Останній огляд включає 13 

досліджень за участю 2197 осіб. Проте критерії ефективності у дослідженнях надто різні для 

різних антибактерійних препаратів. Нами обрано мультифакторне дослідження порівняння 

застосування азитроміцину (10 мг/кг в перший день і 5 мг/кг на 2-5 дні разовою дозою) та 

еритроміцину (40 мг/кг/ на день, поділено на 3 дози упродовж 10 днів).  
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Коефіцієнт «витрати-ефективність» (CER) розраховували, виходячи з витрат на 

антибактерійну терапію (Cost) та клінічну ефективність препаратів (Ef) за формулою:  

 
де CER – коефіцієнт «витрати-ефективність»;  

Cost – вартість призначеної фармакотерапії на один курс лікування одного пацієнта, 

грн.;  

Ef – показник ефективності, %.  

Для встановлення економічної складової антибактерійної терапії використовували 

середньозважену роздрібну ціну препаратів станом на травень 2020 р., на основі якої 

розраховували вартість одного курсу лікування одного пацієнта. Для аналізу використали 

препарати у дитячих лікарських формах та дозуваннях. Так, серед препаратів азитроміцину 

розрахунок був проведений для Ормаксу, пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл 11,74 г, д/п 20 мл 

сусп., № 1, Сперко Україна, Україна. Оскільки на вітчизняному фармацевтичному ринку 

присутній 1 препарат еритроміцину – Еритроміцин, табл. 100 мг № 20, Борщагівський ХФЗ, 

Україна, то саме з ним був проведений аналіз. Курс лікування азитроміцином – 5 днів, 

еритроміцину – 10 днів. Показниками ефективності для них були: відсутність збудника при 

мікробіологічному дослідженні після одержаної терапії (Ef 1); побічна дія у вигляді 

порушень травного тракту: діарея, нудота, блювота (Ef 2); комплаєнс (відсоток дітей, які 

прийняли 100 % призначеної дози – Ef 3). 

Результати дослідження. Оскільки було визначено декілька показників ефективності 

препаратів, то й показників CER було декілька (табл 1).  

Таблиця 1 – Вихідні дані та результати фармакоекономічного аналізу 

 

№ Назва ЛП 
Діапазон роздрібних 

цін 1 упаковки, грн 

Ef 1, 

% 

Ef 2, 

% 

Ef 3, 

% 

CER 1, 

грн. 

CER 2, 

грн. 

CER 3, 

грн. 

1 Ормакс 110,90 – 140,30 100 81,2 90 125,6 

(4,7 $) 

154,7 

(5,8 $) 

139,6 

(5,2 $) 

2 Еритроміцин 20,17 – 28,00 100 58,8 55 84,28 

(3,1 $) 

143,3 

(5,3 $) 

153,2 

(5,7 $) 

Примітка: курс долара на 07.05.20 – 26,8 грн. 

 

Аналіз виявив, що за показником відсутності збудника більш економічним виявився 

Еритроміцин, CER 1 = 84,28 грн (3,1 $), порівняно із Ормаксом, CER 1 = 125,6 грн (4,7 $); 

показник CER 2 щодо відсутності побічної дії з боку ШКТ з несуттєвою різницею нижчий в 

Еритроміцину: 143,3 грн (5,3 $) ˂ 154,7 грн (5,8 $) відповідно; за комплаєнсом переважав 

Ормакс (CER 3 = 139,6 грн (5,2 $), порівняно із Еритроміцтном (CER 3 = 153,2 грн (5,7 $)). 

Таким чином, нижчі значення CER спостерігалися у Еритроміцину, що пов’язано не тільки з 

його низькою вартістю, але й низькою ефективністю. Тому наступним був розрахований 

інкрементальний показник ICER за формулою: 

 
Результати свідчать, що вартість додаткової одиниці ефективності щодо зменшення 

побічної дії Ормаксу, пор. д/орал. сусп. 200 мг/5 мл 11,74 г, д/п 20 мл сусп., № 1, Сперко 

Україна у 1 дитини становить 184,5 грн (6,9 $); для підвищення комплаєнсу на 1 дитину слід 

додатково витратити 118,1 грн (4,4 $). 

Висновки. Результати виконаного аналізу «витрати–ефективність» дали змогу 

визначити, що вибір препарату Еритроміцину є економічно більш обґрунтованим. Однак, 

препарат азитроміцину Ормакс має вищі показники ефективності щодо комплаєнсу та меншу 

побічну дію, що є важливим фактором для батьків хворих дітей. Водночас варто відзначити, 
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що дані проведеного фармакоекономічного аналізу можуть варіювати залежно від змін 

вихідних параметрів (вартості, ефективності) у майбутньому. 

 

 

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 

У ЛЬВІВСЬКІЙ ТА ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ  

У ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ПОКАЗНИКАМИ ПО УКРАЇНІ 

Блавацька О.Б.1, Литвин О.В.2    
1 Львівський  національний  медичний  університет  імені Данила Галицького  

oksablav@gmail.com 
2  Ужгородський  національний  університет 

 

Вступ. Забезпечення фізичної і цінової доступності товарів для здоров’я є глобальним 

приоритетом, відображеним у Цілях сталого розвитку на 2016–2030 роки. Стратегія боротьби 

з хворобами містить забезпечення доступу до засобів для профілактики, діагностики, 

лікування, паліативної допомоги чи реабілітації. Такі засоби повинні бути гарантовано 

безпечними, ефективними і якісними, а також доступними і прийнятними за ціною. 

Фармацевтична допомога названа ВООЗ однією з шести ключових компонентів 

ефективної системи охорони здоров’я, невід’ємною і обов’язковою складовою медичної 

допомоги. Важливим кроком у цьому напрямку стала урядова програма відшкодування / 

реімбурсації «Доступні Ліки», зокрема запровадження в Україні електронного виписування 

рецептів за цією програмою з 01 квітня 2019 року.  

Мета роботи: проаналізувати  динаміку кількості електронних рецептів на ЛЗ у 

програмі «Доступні ліки» з  квітня 2019 до квітня 2020 року за даними НСЗУ загалом по 

Україні та на рівні наших областей (Львівської і Закарпатської). 

Основний матеріал дослідження. На сайті НСЗУ (https://nszu.gov.ua/) створено 

дашборд, де систематично оприлюднюється і оновлюється інформація щодо аптечних 

закладів, виписаних рецептів, відпущених ліків та категорій пацієнтів, які мають стосунок до 

програми відшкодування.  

За першу декаду електронного виписування рецептів за урядовою програмою 

відшкодування (станом на 10.04.2019р.) у Львівській області було виписано 19.681 рецепт і 

відпущено 5.854 рецепти (29,74%), у Закарпатській – виписано 7.292 рецепти і відпущено 

2.369 рецептів (32,48%), загалом по Україні відповідно 250.397 виписаних і 71.821 (28,68%) 

відпущених рецептів.  

Вже через 1 місяць (станом на 10.05.2019р.) у Львівській області було 125.763 

виписаних і 95.645 відпущених рецептів (76,05%); у Закарпатській області – 51.441 

виписаних і 36.500 (70,96%) відпущених електронних рецептів. Загалом по Україні 

відповідно 1.888.041 виписаних і 1.324.019 (71,80%) відпущених рецептів.  

Станом на 20.04.2020р. у Львівській області 954.892 виписаних і 826.75 відпущених 

рецептів (86,59%); у Закарпатській області – 411.884 виписаних і 340.614 (82,70%) 

відпущених електронних рецептів.  

Загалом по Україні на цю дату відповідно 15.40 млн виписаних і 13.09 млн (85,01%) 

відпущених електронних рецептів. Причому у містах цей показник складає 96,17%, у смт – 

87,45%, а у селах – лише 13,55%.  

У структурі е-рецептів за захворюваннями основна питома вага в Україні  припадає на 

серцево-судинні захворювання –80,2%; на цукровий діабет 2 типу – 16,73% і на бронхіальну 

астму – 3,07%. Зокрема, у Львівській області на серцево-судинні захворювання припадає 

79,76% виписаних е-рецептів, що становить 761.662 рецепти, а у Закарпатській  – 78,84% 

виписаних е-рецептів, що становить 324.742 рецепти. 

 Нами проаналізовано частоту е-призначень лікарських засобів за МНН у розрізі 

Львівської і Закарпатської областей у порівнянні з загальними даними по Україні за даними 

НСЗУ станом на  квітень 2020 року. 

mailto:oksablav@gmail.com
https://www.apteka.ua/article/2248
https://nszu.gov.ua/
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Як свідчать дані НСЗУ в Україні найбільша питома вага е-рецептів припадає на 

препарат бісопролол з групи бета-блокаторів (15,68%), далі йдуть клопідогрель з групи 

антиагрегантів (14,27%) та еналаприл  з групи інгібіторів АПФ (13,77%). Така ж трійка 

лідерів у Закарпатській області, проте першість має препарат клопідогрель (17,83%), далі 

бісопролол (17,18%) та еналаприл (12,07%).  

Натомість у Львівській області лідером є еналаприл (16,24%), за ним бісопролол 

(12,78%) і амлодипін з групи блокаторів кальцієвих каналів (12,47%), тоді як препарат 

клопідогрель навіть не потрапив у першу десятку е-виписування.  

Отже, станом на квітень 2020 року за інформацією НСЗУ лікарями первинної ланки 

для хворих на серцево-судинні захворювання, діабет 2 типу та бронхіальну астму сумарно 

було виписано 15,4 млн. е-рецептів, з яких 13,1 млн. (85,0%) були відпущені в аптеках для 

2,12 млн пацієнтів, що свідчить про значне досягнення у впровадженні е-системи 

виписування та відпуску з аптек та забезпечення доступності основних лікарських засобів 

для амбулаторних хворих.  

Позитивно, що Львівська область активно впровадила е-рецепти і за даними НСЗУ 

станом на квітень 2020 року займає першу позицію за кількістю аптек, що підключені до цієї 

системи і відпускають е-рецепти, а саме: 94 аптеки – 8,46% від загальної кількості в Україні, 

у т.ч. 7 з них комунальної форми власності (7,44%).  

У Закарпатській області є 43 аптечні заклади (3,87%  від загальної кількості в 

Україні), що мають чинні договори про реімбурсацію, у т.ч. лише 2 з них (4,65%) 

комунальної форми власності.  

Загалом у Львівській області станом на квітень 2020 року 615 місць відпуску 

лікарських засобів за е-рецептами (7,59%), з них 521 в аптеках; у Закарпатській – 177 

(2,18%), з них 157 в аптеках. А всього по Україні 8101 місць відпуску у 1111 

законтрактованих аптеках-учасниках урядової програми відшкодування «Доступні ліки».  

Висновки та перспективи. Виписування е-рецептів спрощує процес моніторингу і 

аналізу медикаментозних призначень, проте ставить додаткові вимоги до захисту 

персональних даних пацієнтів та жорсткого контролю за доступом до файлів пацієнта.  

Е-виписування збільшує доступність населення до медикаментозної допомоги, проте 

наступним важливим кроком, на нашу думку, мав би бути електронний трансфер рецептів, а 

також перехід на електронне виписування усіх ліків, а не лише за урядовою програмою 

відшкодування «Доступні Ліки».  

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІН РІВНЯ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ 

ЗДОРОВ’Я ВІД ВВП ПО КРАЇНАХ-ЧЛЕНАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ 

Богдан Н.С.*, Панфілова Г.Л. ** 

*ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»  

**Національний фармацевтичний університет 

nataliabogdan1602@gmail.com 

 

Важливим індикативним показником, які використовується в економіці охорони 

здоров’я є рівень (%) витрат, що пов’язані з функціонуванням системи охорони здоров’я та 

фармацевтичного забезпечення населення від внутрішнього валового продукту (ВВП) в 

країні. Україна вже протягом декілька років чітко декларує свої наміри щодо європейської 

інтеграції за цілим спектром напрямків. За цих умов важливого значення набувають 

дослідження, метою яких є аналіз основних макроекономічних показників, які впливають на 

рівень ефективності функціонування системи охорони здоров’я. Зазначене й обумовило 

основну мету наших досліджень. 

Мета досліджень полягала в аналізі динаміки витрат, що пов’язані з охороною 

здоров’я від ВВП країн. Об’єктом досліджень стали відповідні дані, що представлені на 

mailto:nataliabogdan1602@gmail.com
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офіційному сайті ВООЗ за країнами, що входять до «Організація економічного 

співробітництва та розвитку» (Organisation for Economic Co-operation and Development – анг., 

ОЕСР). Представлена організація була створена у 1961 р. на базі Європейської організації 

економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою з боку США та Канади 

для країн європейського регіону. На даний час до її складу входять 35-ть найвпливовіші 

країн світу, що мають високі соціально-економічні стандарти життя населення. У 

дослідженнях нами використовувався історичний, логічний, порівняльний та інші методи 

наукового аналізу та пошуку. 

За результатами проведених досліджень та систематизації даних можна стверджувати 

про наступне. Упродовж періоду з 1990-х та до початку 2000-х рр. витрати на охорону 

здоров’я та фармацевтичне забезпечення населення в країнах, що входять до складу OECD в 

цілому зростали швидшими темпами (%), ніж решта макроекономічних показників 

функціонування національних економік. Це призвело до перманентного збільшення 

показників співвідношення (%) витрат на охорону здоров’я та фармацевтичне забезпечення 

від ВВП. Після періоду відносної нестабільності під час економічної кризи 2008-2009 рр. 

середнє значення показників, які відображали представлене співвідношення залишалося 

відносно стабільним. Таким чином, зростання витрат на охорону здоров’я та фармацевтичне 

забезпечення населення в країнах OECD у цілому відповідало на той час загальному стану 

економічного зростання держав. У середньому, країни OECD витратили приблизно 8,0-8,8% 

від ВВП на охорону здоров’я та фармацевтичне забезпечення населення за даними 2018 р.. 

Неможливо не відмітити, що у США витратили набагато більше на охорону здоров’я та 

фармацевтичне забезпечення за вказаний період. Зазначений показник складав еквівалентно 

16,9% від ВВП. Це набагато вище, ніж у таких високо розвинутих країнах, як Швейцарія 

(12,2% від ВВП). Умовно можна виділити групу країн, які характеризуються високим рівням 

розвитку медицини та фармації та мають показник, що нами розглядається на рівні від 11,0% 

від ВВП та вище. Це такі країни, як Німеччина, Франція, Швеція та Японія. До наступної 

групи країн нами віднесені ті, що витрачали на потреби охорони здоров’я близько 11,0% від 

ВВП. Це досить велика за кількістю група країн, які представлені в Європейському регіону 

(Великобританія, Фінляндія) а також на американському континенту (Канада, Бразилія) 

тощо. Такі країни, як Австралія, Нова Зеландія, Чилі та Південна Корея сформували групу, 

де уряди витрачають на потреби медицини та фармації від 8,0 до 10,0% від ВВП. Наступна 

група країн Центральної та Східної Європи, що входять до складу OECD (Литва, Польща), а 

також так звані «ключові країни-партнери» виділяють щорічно на потреби національних 

систем охорону здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення від 6,0% до 8,0% від 

ВВП. І нарешті остання група країн, які витрачають на вищезазначені потреби менше 6,0% 

від ВВП представлена таким державами, як Мексика, Латвія, Люксембург та Туреччина. 

Найнижчі дані з групи країн, що досліджувалися представлені в Індії (3,6% від ВВП). Для 

порівняння, зазначені дані по Україні дорівнюють по різних роках від 4,8% до 7,5%. Як і 

багато інших країн Східної Європи та СНД, Україна витратила за останні роки на потреби 

охорону здоров’я та фармацевтичного забезпечення населення більше 7,0% від ВВП. При 

цьому, за оцінкою міжнародних фахівців, майже половина зазначених коштів надходить із 

кишень пацієнтів.  

Більш детально розглянувши загальну тенденцію, яка спостерігається в останні роки, 

то можна стверджувати про наступне. Середній показник питомої ваги (%) від ВВП, 

пов’язаний з охороною здоров’я та фармацевтичним забезпеченням населення досить різко 

почав зростати з 2009 р. після глобальної фінансової кризи 2008-2009 рр. У цей період 

макроекономічні показники розвитку більшості країн світу швидко погіршувалися, але 

збільшення витрат на охорону здоров’я та фармацевтичне забезпечення населення, навпаки, 

зростало. Вже у 2011-2012 р. витрат на охорону здоров’я та фармацевтичне забезпечення 

населення почали також знижуватися на фоні поступового зростання макроекономічних 

даних по різних країнах світу. З 2011 р. значення середніх темпів (%) приросту витрат на 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
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охорону здоров’я та фармацевтичне забезпечення населення мають тенденцію повторювати 

такі, що характеризують загальний стан розвитку національних економік країн.  

Наприкінці проведених досліджень можна стверджувати про наступне. 

Співробітництво між Україною та ОЕСР започатковано у 1997 р. шляхом підписання КМУ 

та ОЕСР Угоди, яку було ратифіковано Верховною Радою України у липні 1999 року (Закон 

України від 07.07.99 № 850-XIV). Зазначене співробітництво здійснюється відповідно до 

Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо поглиблення 

співробітництва від 07.10.2014. Тому, вважаємо що результати проведених досліджень 

можуть бути використанні у розробці стратегії розвитку вітчизняної системи охорони 

здоров’я, як важливого сектору макроекономічного комплексу країни. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ НАДАННЯ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

О. І. Боровська, І. П. Стечишин 

Тернопільський національний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 

stechyshyn@tdmu.edu.ua 

 

Артеріальна гіпертензія  є однією з серецево-судинних захворювань, яке має важливе 

медичне та соціальне значення. Наукові дослідження, які стосуються різних аспектів цієї 

патології, зокрема вартості медичних послуг та лікарських засобів  для її діагностики та 

лікування на даний час в Україні недостатні. Тому, дана робота є необхідною та 

перспективною. 

Метою нашої роботи стало дослідження історій хвороб з артеріальною гіпертензією в 

розрізі 2010 р та 2019 р задля порівняння та дослідження рівня надання допомоги,  

комплаєнсності та оптимізації роботи.  

Матеріали та методи. Був проведений ретроспективний аналіз медичних карт 95 

хворих протягом 2010 року і 84 хворих протягом 2019 року, які перебували на стаціонарному 

лікуванні на базі третьої міської лікарні терапевтичного відділення з приводу артеріальної 

гіпертензії.    

Для оцінки вартості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію  

був використаний метод фармакоекономічного аналізу «загальна вартість захворювання». 

Нами були проведені розрахунки таких витрат:  витрати на медикаментозне лікування; 

консультації лікарів; витрати на перебування хворого в стаціонарі. Аналіз непрямих витрат 

не проводився, оскільки наші дослідження були ретроспективними і передбачали роботу з 

індивідуальними картами хворих. При визначенні прямих витрат на медичні послуги в 

грошовому еквіваленті ми використовували тарифи на медичні послуги, які діяли у третій 

міській лікарні.    

При визначенні розміру прямих витрат на лікарські засоби були використані дані 

прайслистів щотижневика «Аптека».  

Для зручності порівняння, всі грошові витрати було представлено у відношені  до 

долара, станом на період дослідження. Курс долара станом на 10 березня 2010 року становив 

-  7,98 грн, а в 2019 – 26,48 грн.  

 Результати дослідження та їх обговорення. 

У ході дослідження встановлено, що серед обстежених хворих протягом 2010 року 

чоловіків було 46 (48,42%), жінок 49 (51,57%). Вік хворих становив від 20 до 77 років.  А 

протягом 2019 року було 54 (64,3%) чоловіків і 30 (35,7%) жінок віком від 23 до 83 років.  

Середня вартість медикаментозної терапії у Тернопільській міській комунальній 

лікарні №3 в розрахунку на одного хворого зросла у 1.7 раза в період з 2010 р. до 2019 р. А 

загальна вартість перебування хворих на артеріальну гіпертензію в умовах стаціонару 

зростала у 3,93 рази відповідно.  

mailto:stechyshyn@tdmu.edu.ua
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Після підрахунків всіх прямих витрат, ми визначили, що повна вартість захворювання 

на артеріальну гіпертензію одного пацієнта в умовах стаціонару зросла у 4.5 рази з 2010 р. до 

2019 р.  за курс лікування. 

Висновки: За аналізований період в рази зростали витрати на лікування артеріальної 

гіпертензії в умовах стаціонару, що негативно впливає на бюджет пацієнта.  

Перспективи подальшого розвитку у даному напрямку. Перспективним є 

проведення фармакоекономічних досліджень інших захворювань серцево – судинної системи  

і впровадження на цій основі у лікувальну практику оптимальних за своєю ефективністю та 

економічністю програм їхнього  лікування та профілактики.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  КЕЙС-МЕТОДУ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО ТА ЗАКОНОДАВСТВО» 
Волкова А.В., Болдарь Г.Є. 

Національний фармацевтичний університет 

socpharm@nuph.edu.ua 

 

Вступ. В умовах євроінтеграційного курсу України підготовка майбутніх фахівців 

фармації повинна відповідати сучасним вимогам ринку праці. Відповідно до п.16 ч.1 ст.1 

Закону України «Про освіту» освітній процес є системою науково-методичних і педагогічних 

заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей. Реформування національної фармацевтичної вищої освіти в напрямі 

переходу до компетентнісного підходу потребує впровадження нових інтерактивних методів 

проведення практичних занять, зокрема з дисципліни «Фармацевтичне право та 

законодавство». У цьому аспекті особливий інтерес викликає застосування кейс-методу, якій 

у спеціальній літературі також називають «метод конкретних ситуацій», «казусний метод», 

«дослідження кейсів» або «метод юридичного опрацювання завдання на основі тренувальних 

випадків» тощо.    

Метою роботи став аналіз особливостей застосування методу кейсів під час 

проведення практичних занять з дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство». 

Матеріалами дослідження обрано монографії, підручники, навчальні посібники та 

наукові статті з питань методики викладання у закладах вищої освіти, нормативно-правові 

акти України. 

Для виконання роботи використано методи наукового пізнання: аналізу, синтезу, 

системний, узагальнення, формально-логічний, порівняно-правовий, тлумачення правової 

норми.  

Результати дослідження. Під час вивчення дисципліни «Фармацевтичне право та 

законодавство» доцільно робити акцент на тому, щоб студенти розуміли логічні зв’язки у 

правовому регулюванні фармацевтичної діяльності, опанували базову юридичну 

термінологію у цій сфері фахового застосування права,  з’ясували для себе практичне 

значення правових знань, набули вмінь та навичок використовувати отримані теоретичні 

знання для вирішення конкретної професійної ситуації. Реалізації цих завдань сприяє 

використання на практичних заняттях кейс-методу. 

У результаті контент-аналізу спеціальної літератури з’ясовано, що цей метод активно 

використовується у США та країнах Європи, а також  у національних закладів вищої освіти 

при опануванні різних галузей права. Вперше його застосував у 1870 р. К.К. Лангделл у 

Гарвардській школі права. Сутність застосування кейс-методу в юридичній освіті полягає у 

наступному: 1) обирають конкретний казус (судове рішення); 2) проводять порівняльний і 

критичний аналіз; 3) виявляють правові принципи, які покладені в основу цього рішення; 4) 

тлумачать рішення; 5) піддають взаємній критиці точки зору один одного тощо. Слід 

mailto:socpharm@nuph.edu.ua
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відмітити, що й вітчизняними вченими-юристами достатньо описані методики аналізу 

судових рішень, які використовуються як кейси під час вивчення різних правових дисциплін.  

Обґрунтовано, що просте запозичення цієї методики при викладанні дисципліни 

«Фармацевтичне право та законодавство» неможливе у зв’язку з відсутністю у майбутніх 

фармацевтичних працівників попередньої підготовки з юридичних дисциплін, окрім курсу 

правознавства. У зв’язку з цим виникає потреба, по-перше, у формуванні у студентів знань з 

теорії держави і права (структура правової норми, ієрархія нормативно-правових актів, 

відмежування системи права від системи законодавства тощо), по-друге, в адаптації кейс-

методу.  

Встановлено, що в якості кейсів можуть використовуватись реальні судові рішення та 

спеціально створені авторські кейси. Для студентів заочної форми навчання, які отримують 

другу вищу освіту, можливо використання безпосередньо тексту конкретного судового 

рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) для опрацювання його в 

якості кейсу. Це пояснюється тим, що ці студенти вже вивчали під час отримання 

попередньої спеціальності певні галузі права, мають практичний досвід. У цьому випадку 

методика роботи над кейсом передбачає такі етапи: 1) надання студентам інформації про 

конкретне судове рішення, яке потрібно опрацювати (номер у ЄДРСР); 2) позааудиторне 

самостійне вивчення кейсу студентами;  3) аналіз ситуації на практичному занятті. 

Розв’язувати завдання на практичному занятті пропонується за таким алгоритмом: студент 

викладає факти; чітко формулює проблему, яку слід вирішити; на підставі аналізу чинного 

законодавства, висловлює свою обґрунтовану позицію з приводу питань, які були 

запропоновані для вирішення; викладач порівнює аргументи студентів із тими доводами, що 

наведено судом.  

Аналіз судових рішень може буде використано як кейси під час вивчення 

«Фармацевтичного права та законодавства» для студентів денної форми навчання лише за 

умови певних пояснень з боку викладача. Для цього потрібно чітко продумати мету 

створення кейсу, які аспекти теми він висвітлює; проблемні питання, на які студенти повинні 

надати відповідь після вивчення кейсу; головні фахові компетентності, що формуються під 

час роботи над цим заданням (очікувані результати навчання). 

Особисто підготовлений викладачем авторський кейс, що надається для опрацювання 

студентам, складається з таких елементів: 1) модельна ситуація (опис ситуації); 2) завдання 

до кейсу; 3) технології прийняття рішення; також доцільним є надання анотації та ключових 

слів. Ефективний кейс повинен бути оригінальним, але при цьому типовим, тобто 

відображати найбільш важливі, характерні ситуації, щоб сформувати у студента певний 

алгоритм дій на майбутнє і відпрацювати практичні навички застосування правових норм.  

Методика  роботи з використанням авторського кейсу передбачає декілька етапів. 

Першим етапом є ознайомлення студентів із текстом завдання. Спочатку студенти повинні 

опрацювати необхідний теоретичний матеріал з певної проблеми, а потім конкретні 

приклади казусів. Залежно від теми заняття в якості кейсу може бути запропоновано рішення 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо відмови у 

видачі ліцензії, випадки з юридичної практики, аналітичні викладки щодо структури або 

динаміки правопорушень у сфері фармації, навчальний макет пакету документів тощо. 

Допустимим є дидактичний підхід,  коли академічна група розділяється на навчальні 

бригади, кожній з яких надається для опрацювання окремий тренувальний випадок.  

На другому етапі здійснюється аналіз кейсу студентами (одноосібний або груповий), 

обґрунтування власної думки.  Завдання по ознайомленню та аналізу кейсу може бути дано 

для самостійної позааудиторної роботи, а може відбуватись під час заняття.  

Третій етап роботи над кейсом відбувається на практичному занятті, коли студенти 

озвучують напрацьовані варіанти відповідей на ситуацію, а викладачем здійснюється 

керування дискусією з приводу оптимальних шляхів вирішення питання. Під час загального 

обговорення кейсу викладачу необхідно стежити за розв’язанням завдання. Важливо 

звертати увагу на послідовність та логічність його вирішення, на підкріплення власних 
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аргументів відповідними нормами фармацевтичного законодавства, матеріалами 

правозастосовної практики. На завершення роботи над кейсом обов’язково  необхідно 

підбити підсумки обговорення, оцінити роботу студентів.  

Висновки. Сутність використання кейс-методу при проведенні практичних занять з 

дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» зводиться до використання 

конкретних кейсів (модельних завдань) для аналізу, обговорення та вироблення спільного 

рішення з певного важливого питання в межах  теми з метою відпрацювання навичок 

вирішення практичних ситуацій. 

Доведено, що при підготовці майбутніх провізорів текст судового рішення з ЄДРСР 

без відповідної адаптації можливо застосовувати як кейс лише для студентів заочної форми 

навчання, які отримують другу вищу освіту, і, відповідно, мають вищий рівень базових 

юридичних знань порівняно з випускниками шкіл, що підкріплений практичним досвідом 

роботи.  

Для студентів денної форми навчання більш ефективним є використання для розгляду 

на практичних заняттях авторських кейсів, розроблених власне викладачем за темою заняття 

на основі аналізу правозастосовної практики. Для найкраще підготовлених академічних груп 

можна пропонувати кейси, рішення яких не є досить очевидним, в яких обставини справи 

провокують дискусію та передбачають кілька варіантів рішень.  

Встановлено, що важливим в успішному опануванні студентами кейсу є роль 

викладача, зокрема акцентування уваги на головних умовах завдання, навіть незначне 

змінення яких може кардинально вплинути на хід рішення. Доцільно окреслювати ті частини 

завдання, де обставини чітко не прописані, тобто немає повної інформації, а тому виникає 

необхідність зробити припущення про можливі обставини, а отже, розглянути декілька 

варіантів рішення. 

Перспективним напрямком подальших наукових досліджень вважаємо вивчення 

інших інтерактивних методів проведення лекційних, семінарських та практичних занять з 

дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство». 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 

ГЕПАТИТУ С 

Волкова А.В., Ноздріна А.А. 

Національний фармацевтичний університет 

socpharm@nuph.edu.ua 

 

Вступ. У сучасних умовах розвитку українського суспільства однією з важливих 

проблем, які потребують невідкладного вирішення, є поширення соціально-небезпечних 

захворювань людини. Так, ще у 1995 р. в Україні було оголошено епідемію туберкульозу, 

продовжують зростати масштаби епідемії ВІЛ-інфекції. У той же час, такі захворювання, як 

вірусні гепатити, що представляють серйозну медичну та соціальну проблему і є глобальною 

загрозою для здоров'я населення, не привертають належної уваги. За даними Всесвітньої 

організації охорони здоров’я (ВООЗ), загальна кількість хворих на гепатити у світі у 14-15 

разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих. Виокремлюють 5 основних видів гепатитів – А, 

В, С, D, Е – однак, саме гепатит С (ГС) вважається найбільш небезпечним через переважно 

безсимптомний перебіг, а хронічна його форма призводить до утворення фіброзу в печінці і в 

кінцевому результаті до цирозу чи гепатокарциноми. 

Тривалий час для лікування цього захворювання застосовувались схеми 

фармакотерапії на основі інтерферону, які мали значні побічні наслідки, а ефективність 

становила до 60%. Новою ерою у лікуванні ГС стало створення нової групи препаратів – 

противірусні препарати прямої дії (ПППД), ефективність яких сягає більше 90%. 

Метою нашої роботи стало визначення доступності лікарських препаратів (ЛП) для 

лікування вірусного ГС з використанням методів порівняльного, логічного, математичного 

mailto:socpharm@nuph.edu.ua
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та контент-аналізу. В якості матеріалів дослідження використовувались дані Державного 

реєстру лікарських засобів України (ДРЛЗ), інтернет-ресурсу пошуку ЛП «Tabletki.ua», 

Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги при вірусному ГС у дорослих, затвердженого 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.07.2016 р. №729. 

За результатами аналізу рекомендованих ВООЗ схем фармакотерапії встановлено, що 

до противірусних препаратів для лікування ГС відносяться 16 міжнародних непатентованих 

назв групи J05AP Противірусні препарати для лікування вірусного ГС за АТХ-

класифікацією. За даними ДРЛЗ станом на лютий 2020 р. відсутня реєстрація в України ЛП 

таких груп: J05AP02 телапревір; J05AP03 боцепревір; J05AP04 фалдапревір; J05AP05 

сімепревір; J05AP06 асунапревір; J05AP52 дасабувір, омбітасвір, парітапревір та рітонавір; 

J05AP54 елбасвир та гразопревир; J05AP56 софосбувір, велпатасвір та воксілапревір; 

J05AP57 глекапревир и пибрентасвир. Тобто доступними для хворих є тільки 43% 

рекомендованого переліку ПППД. 

Встановлено також, що в Україні мають реєстрацію 13 торгових найменувань ЛП, а 

наявні на ринку 10, серед яких усі ЛП є імпортованими з країн Індії (54%), Швейцарії (23%), 

США (15%) та Великої Британії (8%).  

Наступним етапом дослідження нами проаналізовано роздрібні ціни представлених на 

ринку України ЛП і встановлено, що найнижчу ціну має препарат «Копегус» виробництва Ф. 

Хоффманн-Ля Рош Лтд (Швейцарія) – 1454 грн. Однак, потрібно зазначити, що даний ЛП 

використовується виключно у комплексній терапії ГС, ускладненого цирозом печінки. Якщо 

розглядати ПППД, що використовуються у монотерапії, то серед них найнижчу роздрібну 

ціну має «Софген» виробництва Гетеро Лабз Лімітед (Індія) - 2028 грн., найвища роздрібна 

ціна зафіксована для ЛП «Вільвіо» виробництва ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ 

(Швейцарія) - 27275 грн. 

З метою визначення вартості фармакотерапії ГС нами розраховано вартість однієї 

добової дози ПППД. За результатами розрахунків, встановлено, що мінімальна вартість 

добової дози складала 72,46 грн. для препарату «Софген», максимальна - 974,11 грн. для ЛП 

«Вільвіо». Середня вартість добової дози складає 178,79 грн., якщо не брати до розрахунків 

найдорожчий ЛП «Вільвіо», ціна якого в 4-5 разів перевищує вартість інших ПППД. 

Вивчаючи показники соціально-економічної доступності фармакотерапії ГС у 2019 р., 

проведено розрахунки та визначено, що за отриманими значеннями коефіцієнтів 

адекватності платоспроможності найбільш доступними ПППД є «Софген» виробництва 

Гетеро Лабз Лімітед (Індія) зі значенням коефіцієнту 19,32% та «Вірелакір» виробництва 

ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ (Швейцарія) – 22,61%. Найменший рівень доступності у 

досліджуваній групі властивий ЛЗ «Вільвіо» виробництва ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ 

(Швейцарія) і «Харвоні» виробництва Гілеад Сайєнсиз, Інк. (США) із відповідними 

значеннями коефіцієнту адекватності платоспроможності 259,67% та 114,47%. Необхідно 

зазначити, що серед ЛП, призначених для лікування вірусного ГС, препарати «Вірелакір» 

виробництва ЕббВі Біофармасьютікалз  ГмбХ (Швейцарія), «Вірдак» виробництва Гетеро 

Лабз Лімітед (Індія) та «Вірсо» виробництва Страйдс Фарма Сайенс Лімітед (Індія), що 

мають значення коефіцієнтів адекватності платоспроможності 22,61%, 24,28% та 47,47% 

відповідно, застосовуються у комплексі з іншими препаратами. Коефіцієнт доступності ЛП, 

що рекомендовані як монотерапія ГС, мінімальний для «Софген-Л» виробництва Гетеро 

Лабз Лімітед (Індія) – 47%, максимальний для «Харвоні» виробництва Гілеад Сайєнсиз Інк. 

(США) – 114% та «Вільвіо» виробництва ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ (Швейцарія) – 259 

% 

Висновки. Враховуючи отримані за результатом аналізу дані можна зробити 

висновок, що економічна доступність противірусної терапії гепатиту С препаратами, що 

входять до рекомендованих переліків, є досить низькою. Можна стверджувати, що для 

працездатного населення лікування вірусного ГС є відносно доступним, однак для пацієнтів 

з ускладненням захворювання у вигляді цирозу печінки лікування буде значно дорожчим. 
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Незначна кількість зареєстрованих та представлених на ринку ЛП, високі ціни, 

відсутність вітчизняних аналогів викликає занепокоєння, оскільки даний сегмент ринку є 

цілком імпортозалежним і лікування такого соціально-небезпечного захворювання як 

гепатит С залежить від наявності коштів пацієнта та фізичної доступності ЛП.  

 

 

УЧАСТЬ ІФНМУ В ІНІЦІАТИВІ ВООЗ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

Гаврищук Л. М., Печенюк В. І., Фургач О. В., Куріш А. І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

lhavryshchuk@ifnmu.edu.ua  

 

Відповідно до ініціативи Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в 

Україні у жовтні-грудні 2019 р. в 7 областях та м. Києві проводився моніторинг доступності 

лікарських засобів та виробів медичного призначення. 

Бюро ВООЗ призначило Громадську організацію «Всеукраїнська фармацевтична 

палата» (ГО «ВФП») виконавцем моніторингу. Під керівництвом голови правління ГО 

«ВФП» Олега Клімова, ректора ІФНМУ Миколи Рожка та декана фармацевтичного 

факультету Ірини Федяк була організована моніторингова група, до якої увійшли: асистенти 

кафедри організації та економіки фармації і технології ліків Любомир Гаврищук  (керівник 

групи) та Володимир Печенюк, а також студенти п’ятого курсу фармацевтичного факультету 

Андрій Куріш і Олександр Фургач. 

Спершу відбувалося навчання моніторингової групи щодо навиків збору інформації в 

аптечних закладах – тренінги у вигляді Skype-конференції. Було завантажено і встановлено 

відповідне програмне забезпечення. Моніторингові дані спрямовувалися на виявлення 

доступності для населення України життєво-необхідних лікарських засобів. До переліку для 

моніторингу увійшли лікарські засоби за 38 міжнародними непатентованими назвами, за 

наступними групами: 

• лікарські засоби для лікування діабету; 

• лікарські засоби для лікування захворювань дихальних шляхів; 

• лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань; 

• лікарські засоби для лікування інших неінфекційних захворювань; 

• лікарські засоби для лікування центральної нервової системи; 

• лікарські засоби для лікування болю і для паліативної допомоги; 

• лікарські засоби для здоров’я матері та дитини; 

• лікарські засоби для лікування інфекцій. 

Загалом – майже 160 найменувань за торговельними назвами та майже 400 позицій 

при врахуванні усіх можливих дозувань. 

Упродовж роботи моніторингова група фармацевтичного факультету ІФНМУ 

пройшла маршрути протяжністю близько 700 кілометрів, зібрала та опрацювала дані з 10 

аптечних закладів Івано-Франківська та 9 аптечних закладів області. Проведення 

моніторингу завершилося підведенням підсумків та обміном досвідом між моніторинговими 

групами України. Вся зібрана інформація була відправлена на сервер до центрального офісу 

Бюро ВООЗ в Женеві та буде спрямована на покращення доступності життєво-необхідного 

«кошика» лікарських засобів для пацієнтів в Україні. 

Висновок. Отже, заходи подібного типу дозволяють співробітникам університету 

розширювати перелік своїх компетентностей, а студентам – здобувати як нові професійні 

знання та вміння, так і нові емоції та враження. 
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АНАЛІЗ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОСТАТОПРОТЕКТОРІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ 

ФАРМАКОТЕРАПІЇ  ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ 

Гадяк І.В. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

igadyak@ukr.net 

 

Актуальність. Хронічний простатит (ХП) є серйозною медико-соціальною 

проблемою. На сьогодні не розроблена та не впроваджена єдина система стандартизації 

лікування ХП. Розвиток сучасної медицини сприяє появі нових методів та принципів 

лікування ХП, кожен з яких має свої особливості. Виникають труднощі у практикуючих 

лікарів-урологів, яким складно працювати з таким великим обсягом інформації.  

Тому метою роботи було проведення експертної оцінки простатопротекторів (ПП) як 

лікарських засобів (ЛЗ), що впливають  на  запальне  ураження  передміхурової залози.  

Методи дослідження. Для цього було проаналізовано 34 анкети, де експертами 

виступили лікарі-урологи Івано-Франківської області. 

Результати.  За результатами VED-аналізу всі експерти оцінених ПП торгових назв 

(ТН) тамсулозину, силодозину,  теразозину, тамсулозину і дудастериду, фінастериду 

віднесли до класу  V  і  Е,  тобто  життєво  важливих  і  необхідних. При цьому 22 ПП, які 

оцінені як життєво необхідні (група V), можна умовно розділити на три групи: ПП  із  

сильною  узгодженістю  думок  (експертна оцінка вище 66,6 %) – їх 12,9 %; ПП  із  помітною  

узгодженістю  думок  (експертна оцінка в межах від 33,3 до 66,6 %) – їх 16,1 %; ПП із 

слабою узгодженістю думок (експертна оцінка до 33,3 %) – їх 41,9 %.  

Варто зазначити, що всі експерти одностайно визнали Омнік капс. найбільш 

важливим для фармакотерапії (ФТ) ефективним, безпечним та часто призначуваним ПП. 

Інші два  ПП  із  сильною  узгодженістю  думок  експертів щодо групи V (Фокусин капс., 

Омнік Окас таб.) характеризуються таким же рівнем узгодженості щодо високої 

ефективності, безпечності та параметру «часто». Четвертому ПП з цієї групи (Флосін капс.) 

притаманна помітна узгодженість думок експертів із зазначених вище трьох показників. 

Серед ПП з помітною узгодженістю думок експертів щодо групи V (Омнімакс таб., 

Тамсулостад капс., Тамсін форте таб., Урорек капс., Уримакс капс.) та два ПП  (Тамсін  

форте  таб.  і  Уримак  капс.)  отримали слабку  узгодженість  щодо  високої  ефективності  та 

безпечності, і всі ці ПП характеризуються різною частотою призначення (від 11,8 до 26,5 % – 

часто; від 2,9 до 26,5 % – не дуже часто, від 2,9 до 20,6 % – зрідка). 

Висновок. Показано, що використання ефективних методів визначення пріоритетних 

ЛЗ, зокрема методу експертних оцінок сприятиме раціональному використанню ЛЗ, 

оптимізації витрат на придбання, а тим самим, підвищенню ефективності та якості ФТ. 

Результати дослідження уможливлюють оптимізацію системи вибору ЛЗ для ФТ пацієнтів з 

ХП.  

 

 

ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДАНИХ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ 

Гадяк І.В., Гадяк С.Б. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

igadyak@ukr.net 

 

Актуальність. Одним із стратегічних напрямків реформування системи охорони 

здоров’я України є впровадження в клінічну практику принципів доказової медицини. 

Головний принцип доказової медицини − використання в практиці тільки тих методів 

лікування, доцільність яких доведена в результаті масштабних клінічних досліджень на 

основі жорстких наукових принципів. Крім доказів ефективності і безпечності для 
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рекомендацій лікарських засобів  до широкого застосування обов’язковим є визначення, 

наскільки виправданою буде дана технологія лікування з економічних позицій. 

Методи дослідження. Обчислити показник «витрати-ефективність» (CER) для тих 

лікарських засобів (ЛЗ), які характеризуються належними результатами клінічних 

досліджень (КД) і терапевтичною еквівалентністю/біоеквівалент- ністю, а також 

зареєстровані в Україні та мали мінімальні закупівельні цінові пропозиції у програмному 

комплексі «Аптека». 

Результати. Використали найнижчий показник клінічної ефективності в антибіотиків 

(АБ), а саме для Левофлоксацину – 92,0 %, Ципрофлоксацину – 72,8%. Щодо 

простатопротекторів (ПП), то обрані ЛЗ групи Serenoa repens, Фінастериду та Тамсулозину, 

позаяк у них доведена клінічна ефективність понад 70 %.  

Значення показника CER показують, що за співвідношенням вартість/ефективність 

серед ТН Левофлоксацину  найбільш  показаним  є  Левофлоксацин  таб.  п/о  500  мг  №  14  

(Астрафарм,  Україна) (СЕR = 2,39) у порівнянні з іншими ТН, а найменш вигідним є 

Тайгерон® таб. п/о 500 мг № 5 (Кусум Хел тхкер пвт Лтд, Індія) (СЕR = 10,27).  

Поміж  ТН  Ципрофлоксацину  найкращим  є  Ципрофлоксацин таб. 250 мг № 10 (ДЗ 

«ГНЦЛС», Україна)  (СЕR =  0,87)  на  відміну  від  Ципринолу®  таб. 250 мг  №  10  (КRКА,  

д.д.,  Ново  место,  Словенія) (СЕR = 6,99). 

З-поміж ТН Тамсулозину найбільш вигідним є Уримак капс. 0,4 мг № 30, Маклеодс 

Фармасьютикалс Лімітед, Індія (СЕR = 1,21), а найменш – Омнік окас таб. 0,4 мг No 30 

(Астеллас Фарма Юроп Б.В., Нідер-ланди) (СЕR = 6,41). 

При лікуванні фітопрепаратами більш ефективним і менш витратним є Простамол ® 

уно капс. 320 мг № 30 (Берлін-хемі АГ, Німеччина) (СЕR = 8,87), а найменш показаним – 

Простаплант Форте капс. № 60 (Др. Вільмар Швабе ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина) (СЕR = 

16,44). 

Висновок. За допомогою аналізу провели вартісне оцінювання ефективності, зокрема 

оцінили вартість одиниці ефективності методу лікування ЛЗ при ХП.  
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ 

COVID-19 В УКРАЇНІ 

Гнатюк Л.С., Черкашина А.В. 

Національний фармацевтичний університет 

socpharm@nuph.edu.ua 

 

Спалахи вірусів у світі за останні роки стали відбуватися частіше. До групи вірусів, 

що викликають патологію дихальних шляхів належать ортоміксовіруси, параміксовіруси, 

риновіруси, аденовіруси, ентеровіруси, а також коронавіруси. Коронавірусну інфекцію 

викликають РНК-геномні віруси роду Coronavirus, які оточені суперкапсидом з 

розташованими на ньому короноподібними шипами.  

Короновірусна інфекція здатна викликати різні респіраторні інфекційні захворювання, 

а найбільш важкі клінічні прояви можна спостерігати при ураженні такими відомими 

збудниками, як: вірус SARS-CoV, який викликає розвиток гострого респіраторного синдрому 

або атипової пневмонії (2003 р.); вірус MERS-CoV, який відомий як Близькосхідний 
респіраторний синдром, що викликає розвиток гострої пневмонії та ниркової недостатності 

(2012 р.); вірус SARS-CoV-2, який відомий як COVID-19, що викликає розвиток 

респіраторного дистрес-синдрому. 

Загальна кількість історій інфікування коронавірусом у світі складає 2 893 260 

випадків станом на 25.04.2020 р. відповідно до даних порталу Worldometer, на якому в 

режимі реального часу публікуються оновлені статистичні дані Johns Hopkins University’s 

mailto:socpharm@nuph.edu.ua
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Center for Systems Science and Engineering. Серед загальної кількості випадків зафіксовано 

1 866 514 станів активного захворювання, 825 075 одужань і 201 671 летальних інцидентів. 

Відповідно до наведених даних найбільша кількість хворих зафіксована в США 

(загальна кількість 945 833 випадки, з них 53 266 летальних), Іспанії (223 759 та 22 902, 

відповідно), Італії (195 351 та 26 384, відповідно), Франції (161 488 та 22 614, відповідно) та 

Німеччині (155 782 та 5 819, відповідно). В цілому вірус виявлено на території 200 країн і 

Україна не є виключенням.  

За кількістю виявлених інфікованих наша країна знаходиться на 38-му місці і налічує 

8 125 випадків, серед яких 782 особи одужали. Унаслідок ускладнень, спричинених 

хворобою, померли 201 особа, з них 105 чоловіків і 96 жінок; серед померлих 86 % 

складають особи віком від 50-ти років. 

Ураховуючи актуальність обраної тематики метою нашої роботи стало дослідження 

сучасного стану фармацевтичного забезпечення хворих на коронавірусну інфекцію COVID-

19 в Україні. 

Під час дослідження нами використовувалися дані інформаційно-пошукової системи 

«Державний реєстр лікарських засобів України» та довідника «Компендіум 2020 – лікарські 

засоби» станом на 25.04.2020 р. 

Загальновідомо, що специфічне противірусне лікування COVID-19 відсутнє, а 

результати наявних клінічних досліджень лікарських засобів (ЛЗ), які застосовуються при 

лікуванні інфекції COVID-19 у різних країнах світу, мають неналежний рівень доказовості. 

Саме з метою поширення достовірної та експертної інформації про дію ЛЗ, які 

застосовуються під час профілактики та лікування COVID-19, експертами Державного 

експертного центру МОЗ (ДЕЦ) України створено інформаційний ресурс – 

covid19.dec.gov.ua. Даний інформаційний ресурс містить п’ять розділів, зокрема 

антисептики, жарознижувальні препарати, противірусні засоби, ЛЗ, що впливають на імунну 

відповідь, та ЛЗ, які застосовуються для неінфекційних захворювань при COVID-19. 

Зазначена інформація систематизована експертами ДЕЦ на основі даних ВООЗ та офіційних 

державних установ, включно з регуляторними установами з ЛЗ різних країн світу. 

На сьогодні медико-фармацевтична допомога хворим в Україні надається відповідно 

до протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-

19)», затвердженого Наказом МОЗ від 02.04.2020 р. № 762 (у редакції наказу МОЗ України 

від 10.04.2020 р. № 852).  

На першому етапі дослідження нами проаналізовано наявність рекомендованих 

протоколом ЛЗ у Державному реєстрі ЛЗ України (табл.1). 

Таблиця 1 

Лікарські засоби для фармакотерапії COVID-19 за процедурою офф-лейбл, які 

зареєстровані в Україні 

 

№ 

з/п 

Торгова 

назва 
Форма випуску Виробник Заявник 

Ринкова 

ціна, грн. 

P01BA02 Гідроксихлорохін  

1. Плаквеніл® табл., вкриті 

плівк. обол. по 

200 мг, № 60 

Санофі-Авентіс С.А., 

Іспанія 

ТОВ «Санофі-

Авентіс Україна», 

Україна 

550,0-

640,0 

L04AC07 Тоцилізумаб  

2. Актемра® конц. для розч. 

для інфузій, 20 

мг/мл №1 

Чугай Фарма 

Мануфектуринг Ко. 

Лтд, Японія; Ф. 

Хоффманн-Ля Рош 

Лтд, Швейцарія 

Ф. Хоффманн-Ля 

Рош Лтд, 

Швейцарія 

11 224,40 

3. Актемра® розчин для 

ін’єкцій, 162 

Веттер Фарма-

Фертигунг ГмбХ і Ко 

Ф. Хоффманн-Ля 

Рош Лтд, 

36 128,0 

http://covid19.dec.gov.ua/
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№ 

з/п 

Торгова 

назва 
Форма випуску Виробник Заявник 

Ринкова 

ціна, грн. 

мг/0,9 мл №4 КГ, Німеччина  

Ф. Хоффманн-Ля Рош 

Лтд, Швейцарія 

Швейцарія 

J05AH02 Осельтамівір 

4. Рінівір капс. по 75 мг 

№10  

ЗАТ Сантоніка, Литва ТОВ «Матеріа 

Медика», Україна 

- 

5. Таміфлю® капс. по 75 мг 

№10  

Сенексі, Франція; 

Кетелент Джермані 

Шорндорф ГмбХ, 

Німеччина 

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд, 

Швейцарія 

470,9-

659,0 

6. Таміфлю® порошок для 

ор. сусп., 6 

мг/мл 

Роттендорф Фарма 

ГмбХ, Німеччина; 

Ф.Хоффманн-ЛяРош 

Лтд, Швейцарія 

Ф.Хоффманн-Ля 

Рош Лтд, 

Швейцарія 

877,44 

7. Сельтавір капс. по 30 мг, 

45 мг, 75 мг 

№10  

Маклеодс 

Фармасьютикалс 

Лімітед, Індія 

Маклеодс 

Фармасьютикалс 

Лімітед, Індія 

188,95-

248,0 

8. Флукап капс. по 30 мг, 

45 мг, 75 мг 

№10  

Гетеро Лабз Лімітед, 

Індія 

Гетеро Лабз 

Лімітед, Індія 

303,0 

J05AR10 Лопінавір і ритонавір  

9. Алувіа табл., вкриті 

плівк. обол. по 

100 мг/25 мг; 

200 мг/50 мг 

Еббві Дойчленд ГмбХ і 

Ко. КГ, Німеччина 

ПрАТ «Індар», Україна 

ЕббВі 

Біофармасьютікалз 

ГмбХ, Швейцарія 

- 

10. Калетра розчин для 

перор. застос. 

по 60 мл у фл 

«Аесіка Квінборо Лтд», 

Великобританія 

ЕббВі 

Біофармасьютікалз 

ГмбХ, Швейцарія 

- 

За результатами аналізу встановлено, що усі рекомендовані ЛЗ є імпортованими, але 

ПрАТ «ФФ «Дарниця» здійснено реєстрацію субстанції гідроксихлорохіну сульфату 

13.04.2020 р., що свідчить про намір виготовляти вітчизняний аналог Плаквенілу®. 

На наступному етапі нами було проаналізовано ринкові пропозиції досліджуваних ЛЗ 

та встановлено їх відсутність у переважній більшості аптек, що свідчить про низький рівень 

фізичної доступності даних ліків в Україні. Зокрема Плаквеніл® було знайдено лише у 

чотирьох областях нашої країни (Львівська, Вінницька, Київська, Чернігівська), а ЛЗ, які 

містять лопінавір і ритонавір знайти не вдалось. 

Серед досліджуваних груп ЛЗ найбільшу кількість аналогів виявлено серед 

препаратів, які містять осельтамівір, рекомендований для лікування пацієнтів дитячого віку 

із підтвердженим випадком COVID-19 або підозрілим випадком із клініко-епідеміологічним 

підтвердженням, тяжким перебігом. За результатами дослідження встановлено, що саме 

група осельтамівіру є на сьогодні найбільш економічно та фізично доступною в Україні. 

Клінічний протокол також містить ЛЗ, які не зареєстровані в Україні, але 

застосовуються для лікування окремих груп пацієнтів з коронавірусною хворобою (COVID-

19) в країнах, визначених Законом України від 30.03.2020 р. № 539-IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

До таких ЛЗ відноситься препарат Ремдесивір, який виготовляється в США та застосовується 

при лікуванні COVID-19, а також препарат Авіган (діюча речовина фавіпіравір), який 

виготовляється та застосовується в Японії. 

За результатами проведеного нами дослідження встановлено, що фармакотерапія 

хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні відбувається за процедурою офф-
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лейбл. Для рекомендованих протоколом лікування та зареєстрованих в Україні ЛЗ 

гідроксихлорохіну, а також лопінавіру і ритонавіру встановлено низький рівень фізичної 

доступності. Для препаратів тоцилізумабу встановлено низький рівень як фізичної, так і 

економічної доступності. Найбільш доступною на сьогодні в Україні є група осельтамівіру, 

який рекомендовано для лікування пацієнтів дитячого віку із тяжким перебігом 

підтвердженого випадку COVID-19. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НОРМ І 

ВИМОГ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Гала Л.О. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

hala.liliia@gmail.com 

 

Підвищення рівня фізичної та соціально-економічної доступності лікарських засобів 

для різних верств населення постає як невід’ємна складова реалізації державної політики в 

охороні здоров’я України. Одним зі шляхів вирішення цього завдання є впровадження норм і 

вимог Належної аптечної практики (НАП). В економічно-розвинутих країнах зазначений 

процес почався ще в минулому столітті. На жаль, вітчизняна фармація знаходиться лише на 

початку шляху до реалізації міжнародних вимог НАП, як сучасної ідеології функціонування 

аптечних закладів у системі охорони здоров’я, що повинна бути орієнтована на потреби 

споживачів фармацевтичних послуг. 

Мета дослідження – проведення порівняльного аналізу підходів до розробки та 

впровадження норм і вимог НАП у практичну фармацію різних держав світу, насамперед 

країн колишнього СРСР та Європейського Союзу (ЄС). Дослідження здійснювалося за 

допомогою історичного, аналітико-порівняльного, логічного, гіпотетико-дедуктивного та 

інших методів. Об’єктом дослідження сталі дані законодавчої та нормативно-правової бази, 

що регулює фармацевтичну діяльність у різних країнах світу.  

На підставі систематизації й узагальнення матеріалів нами встановлено наступне. 

Національні настанови з НАП, що вже впроваджені в різних країнах світу, розробляються 

професійними та громадськими організаціями, а не відповідними державними органами. 

Тобто, вимоги до функціонування аптек перебувають у площині громадського впливу на 

регулювання фармацевтичної діяльності, яка на сьогодні є однією з соціально орієнтованих 

на потреби суспільства. Водночас у країнах колишнього СРСР, на відміну від ЄС, 

розробником вищевказаних стандартів виступає державний орган виконавчої влади (частіше 

Міністерство охорони здоров’я), що є основним регулятором медичної та фармацевтичної 

діяльності в країні. 

Наступною важливою характеристикою процесів розробки й упровадження в країнах 

ЄС стандартів НАП є наявність різноманітних принципів і підходів до змістового 

наповнення та самої структури зазначеного документу. При цьому завжди зберігається єдина 

стратегія впровадження стандартів НАП у фармацевтичну практику, яка задекларована 

ВООЗ та МФФ, а також пріоритетні методичні підходи до реалізації механізмів дотримання 

норм і вимог вказаного керівництва. Отже, стандарти діяльності аптечних закладів 

розробляються професійними фармацевтичними асоціаціями або відповідними 

національними органами влади та в подальшому використовуються фахівцями в якості 

керівного документа для забезпечення ефективної роботи та оцінки їх професійної 

діяльності, керівниками і власниками аптечного бізнесу – з метою проведення внутрішнього 

аудиту якості фармацевтичних послуг, що надаються, регулюючими та контролюючими 

органами – при визначенні рівня доступності фармацевтичної допомоги для населення. При 

цьому мінімальний обсяг вимог, який повинні забезпечити аптеки, затверджено в 

нормативно-правових актах, прийнятих відповідними органами країни. Встановлено, що 

саме визначення терміну НАП, яке наведено в національних керівництвах держав ЄС, 

mailto:hala.liliia@gmail.com
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семантично відповідає міжнародному визначенню даної дефініції. Країни колишнього СРСР, 

запроваджуючи національні стандарти НАП, пішли двома протилежними шляхами. Зокрема, 

у Республіках Казахстан, Узбекистан і Киргизстан основою для майбутнього нормативно-

правового акту став базовий документ НАП, що був розроблений ВООЗ/МФФ у редакції 

1999 р. Це дозволяє стверджувати про декларування в зазначених країнах стратегічного 

напрямку ВООЗ/МФФ на шляху ефективної реалізації вимог Національної лікарської 

політики у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку без розробки механізмів 

ефективного виконання його вимог на відповідному рівні. Тому виникає багато проблем 

унаслідок відсутності підзаконних актів, які б регламентували питання імплементації 

базових положень цього документу на практиці. На противагу, в Республіці Білорусь (РБ) та 

Російській Федерації (РФ) правила НАП були прийняті у вигляді узагальнюючого 

документа, в якому систематизовано вже діючі норми фармацевтичної діяльності в цілому та 

роздрібної реалізації населенню ліків і медичних виробів зокрема. Тому логічним є той факт, 

що саме визначення терміну НАП у РФ та РБ відповідає тим вимогам, що передбачені 

чинною нормативно-правовою базою, а не відповідним міжнародним документом. Для країн 

колишнього СРСР норми та вимоги зазначених нормативно-правових актів є обов’язковими 

для дотримання фармацевтичними працівниками, а якість послуг, що надаються на рівні 

аптек, контролюють державні органи виконавчої влади, на відміну від країн ЄС. Тобто, 

можна стверджувати, що відсутність у законодавчій базі країн колишнього СРСР, які 

впровадили національні керівництва з НАП, дієвих за формою та демократичних за змістом 

чинників впливу професійних та громадських спілок на організацію надання фармацевтичної 

допомоги зводить нанівець саму ідею гуманістичного поєднання соціально орієнтованих та 

бізнесових інтересів аптечних закладів у сучасному суспільстві. 

Отже, діюча концепція НАП МФФ/ВООЗ містить формалізовані вказівки на ролі та 

функції, які повинні виконувати фармацевтичні працівники у щоденній діяльності, а також 

рекомендує низку професійних завдань, що мають бути вирішені для задоволення потреб 

пацієнтів або інших зацікавлених суб’єктів у системі охорони здоров’я. У більшості країн 

світу в національних керівництвах з НАП прописані вимоги, що за організаційно-

адміністративним, технічним, кадровим та інформаційним рівнями є значно вищими, ніж ті, 

що вже існують у системі фармацевтичного забезпечення країни. Саме національні 

фармацевтичні професійні спілки мають стати ініціаторами та взяти на себе керівну функцію 

у встановленні вимог для забезпечення належної діяльності аптечних закладів, з 

урахуванням місцевої специфіки, наявного потенціалу та пріоритетів розвитку системи 

фармацевтичного забезпечення населення.  

 

 

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ РАПОРТУВАННЯ 

ПОБІЧНИХ РЕАКЦІЙ В УКРАЇНІ  

Горілик А.В., Дорикевич К.І., Романишин С.М. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

horilyk@gmail.com 

 

Вступ. Забезпечення якості лікарських засобів (ЛЗ) на всіх етапах обігу (виробництво, 

транспортування, зберігання, реалізація, раціональне застосування в медичній практиці) з 

метою виключення або мінімізації виникнення токсичних та / або побічних ефектів є 

абсолютно необхідним для безпеки ЛЗ. При цьому навіть ті ЛЗ, які повністю відповідають 

встановленим стандартам якості можуть викликати побічні реакції (ПР) у пацієнтів, значній 

частині яких можна би було запобігти. Тому безпека ЛЗ є комплексним поняттям і 

ґрунтується на порівняльній оцінці користі та потенційної його шкоди для здоров’я пацієнта.  

Система фармаконагляду в Україні регламентується наказом МОЗ України № 898 від 

27.12.2006 р. Повідомлення про ПР ЛЗ за встановленою формою надсилаються у ДП 

Державний експертний центр МОЗ України (далі ДЕЦ), при цьому рапортувати можуть усі 
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заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності, а також працівники з медичною 

та/або фармацевтичною освітою цих закладів (лікарі, медичні сестри, акушери, фельдшери, 

провізори, фармацевти); Державна служба України з ЛЗ та контролю за наркотиками; 

виробники/заявники ЛЗ; пацієнти та/або їх представники тощо. 

Попри те, що система фармаконагляду в Україні, як у світі, переходить до 

проактивного способу виявлення ризиків, рапортування про ПР залишається чи не 

найважливішим джерелом інформації з профілю безпеки ЛЗ. 

Мета роботи: Вивчити результати функціонування процесу рапортування ПР в 

Україні на підставі даних офіційного сайту ДЕЦ за останні 6 років (2014 – 2019 рр.). 

Результати. Виявлено, що кількість отриманих повідомлень про ПР ЛЗ щороку 

зростає, при цьому найбільший ріст характерний для 2015 р. і 2016 р., а саме: на 3722 

повідомлень або 25,6% та 7123 повідомлень або 39,0% відповідно. Винятком був 2018 р., в 

якому кількість валідних повідомлень про ПР зменшилося на 2495 або 9,6%. Слід 

відзначити, що, на думку експертів ВООЗ, система фармаконагляду вважається дієвою, 

коли упродовж року на 1 млн населення надходить не менше 100 повідомлень про 

випадки ПР ЛЗ, а оптимальною є кількість не менше 500 повідомлень. У 2019  р. ДЕЦ 

отримав 26 370 валідних повідомлень про ПР. Ураховуючи, що число населення України 

становило 41,98 млн осіб, то цей показник дорівнював 628 повідомлення на 1 млн 

населення. 

Встановлено, що сумарно більша частина випадків ПР ЛЗ стосуються шлунково-

кишкового тракту (22,5%), шкіри та підшкірних тканин (21,1%), загальних розладів і 

порушень у місці введення ЛЗ (14,2%). При цьому 2 200 ПР у 2019 р. були віднесені до 

категорії серйозних, з яких 28 закінчилися смертельно. 

З’ясовано, що у 2019 р. левова частка повідомлень про ПР ЛЗ за АТХ-класифікацією 

стосується групи J (протимікробні засоби для системного застосування) – 17 439 

повідомлень (63,1%). Найменші частки займають групи P (протипаразитарні засоби, 

інсектициди і репеленти) – 0,1%; V (різні засоби) – 0,2% і H (препарати гормонів для 

системного застосування (крім статевих гормонів) – 0,2% від усіх отриманих повідомлень. 

Слід відзначити, що за аналізований період частка групи J у загальній сукупності 

повідомлень про ПР ЛЗ завжди превалювала, однак у 2014 р. та 2015 р. була досить низькою 

(19,3% і 27,5% відповідно), а з 2016 р. суттєво зросла та перевищила половину всіх 

рапортованих ПР і дотепер тримається на цьому ж рівні. 

Виявлено, що найбільшу кількість повідомлень (2 437) про ПР, у т.ч.  серйозних, у 

2019 р. спричинили препарати піразинаміду, що склало 9,2% від загальної кількості ПР ЛЗ та 

14,0% від кількості ПР групи J. У топ 5 антилідерів за частотою ПР також увійшла вакцина 

проти кашлюку, комбінована з іншими антигенами (1 575 повідомлень про ПР) та 

антибіотики – левофлоксацин, цефтріаксон і канаміцин (1 120, 881 та 658 повідомлень 

відповідно).  

Варто зауважити стрімке зростання кількості повідомлень щодо ПР окремих ЛЗ, які 

не вкладаються у загальний ріст рівня рапортування про ПР. Наприклад, кількість 

повідомлень про ПР комбінації рифампіцину, піразинаміду, етамбутолу та ізоніазиду у 2019 

р. зросла на 282%. Свою чергою, лінезолід характеризувався зростанням ПР із 180 

повідомлень у 2018 р. до 614 у 2019 р., тобто на 241%. 

Визначено, що ЛЗ, країною походження яких є Індія стабільно лідирують в останні 

роки за кількістю ПР в Україні. Так, у 2019 р. ЛЗ індійського походження були підозрювані у 

42,3% усіх зареєстрованих ПР в Україні. Натомість ЛЗ українських виробників спричинили 

лише 36,6% зареєстрованих ПР. Зважаючи на те, що понад 70% упаковок ЛЗ, які продаються 

в Україні це препарати вітчизняного виробництва, неспівмірно високий відсоток ПР 

препаратів індійського походження викликає занепокоєння у щодо безпеки цих ЛЗ. Детальні 

причини такого становища потребують подальших розвідок у цьому напрямку. 

Висновок. На підставі аналізу даних офіційного сайту ДЕЦ за період 2014 – 2019 рр. 

показано ріст повідомлень про ПР ЛЗ. При цьому найпоширенішими їх проявами стали 



26 

порушення з боку ШКТ, шкіри та підшкірних тканин, загальні розлади у місці введення ЛЗ 

(сумарно 57,8%). Найбільшу кількість ПР викликали протимікробні ЛЗ (63,1% від загальної 

кількості ПР у 2019 р.), а лідером у цій фармакотерапевтичній групі був піразинамід (9,2% 

від загальної кількості усіх ПР). Перспективою подальших досліджень є аналіз кількості 

повідомлень про ПР за окремими ЛЗ та встановлення причин спорадичного зростання 

кількості ПР на конкретні ЛЗ. 

 

 

НАЯВНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ  

Гриньків Я.О. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

yaryna_hrynkiv@ukr.net 

 

Для лікування різноманітних форм епілептичних нападів застосовують 

протиепілептичні препарати (ПЕП), які поділяються за часом створення на три покоління. 

Метою дослідження є вивчити за даними «Державного реєстру лікарських засобів 

України» які лікарські форми ПЕП третього покоління присутні на фармацевтичному ринку 

України станом на травень 2020 року за допомогою методів маркетингового аналізу. 

Згідно інформації з офіційного сайту «Державний реєстр лікарських засобів України» 

станом на травень 2020 року зареєстровано такі ПЕП третього покоління: габапентин, 

зонізамід, ламотриджин, леветирацетам, окскарбазепін, прегабалін, топірамат. 

Активний фармацевтичний інгредієнт габапентин зареєстровано на фармацевтичному 

ринку України у формі капсул по 100, 300 та 400 мг, а також у формі твердих капсул по 300 

мг. 

Зареєстровано лише 1 торгову назву лікарського засобу зонісамід з дозуванням по 25, 

50 та 100 мг діючої речовини у формі капсул твердих. 

Ламотриджин зареєстровано у формі таблеток та таблеток, що диспергуються по 5, 

25, 50, 100, 150 та, 200 мг. 

Леветирацетам заводи-виробники представили на фармацевтичному ринку України у 

формі таблеток , вкритих оболонкою по 250,500,750,1000 мг, концентрату для розчину для 

інфузій 100 мг/мл, а також у формі розчину орального по 100 мг/мл. 

Оксапін по 300 мг у формі таблеток, вкритих оболонкою є єдиною лікарською 

формою окскарбазепіну, який на даний час зареєстрований в Україні. 

Прегабалін виготовляють у формі капсул та твердих капсул з дозуванням діючої 

речовини по 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 мг, а також у формі розчину орального по 20 

мг/мл. 

Топірамат представлений на фармацевтичному ринку України у формі таблеток , 

вкритих оболонкою по 25, 50, 100, 200 мг та капсул по 25 та 50 мг. 

У ході проведеного дослідження встановлено: 

1) Леветирацетам та прегабалін виготовляють у рідких лікарських формах – для 

орального та парентерального застосування.  

2) Всі зареєстровані ПЕП третього покоління виготовляють у твердих лікарських 

формах: габапентин та прегабалін – капсули і тверді капсули; зонісамід – тверді капсули; 

ламотриджин – таблетки та таблетки, що диспергуються; леветирацетам, окскарбазепін та 

топірамат – таблетки, вкриті оболонкою. 
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОІНФОРМОВАНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ 

ЩОДО КОНЦЕПЦІЇ «ФАРМАЦЕВТ ДЕСЯТИ ЗІРОК» 

Громовик Б.П., Кремінь Ю.І. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  

hromovyk@gmail.com, Kremin_Julia@i.ua 

 

Вступ. У 2000 р. Міжнародною фармацевтичною федерацією була ухвалена 

концепція «фармацевт семи зірок», яку у 1997 р. запропонувала Всесвітня організація 

охорони здоров’я та якою визначено сім основних професійних ролей (ПР) фармацевтичного 

фахівця (ФФ), а саме: фахівець, що надає допомогу, уповноважений ухвалювати рішення, 

контактна особа, менеджер, довічний учень, учитель та лідер. З роками унаслідок розвитку 

поліфункціональності ФФ вона трансформувалася у концепцію «фармацевт десяти зірок» 

шляхом додавання нових складових (дослідник, підприємець та ініціатор позитивних змін) 

[1].  

Мета роботи. Порівняльний аналіз поінформованості студентів-провізорів стосовно 

концепції «фармацевт десяти зірок» на прикладі двох закладів вищої фармацевтичної освіти 

різного відомчого підпорядкування – МОЗ і МОН України. 

Матеріали й методи. Матеріалами дослідження слугували результати анкетування 

студентів-провізорів 4 і 5 курсів Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) 

імені Данила Галицького та Національного університету «Львівська політехніка» (НУ ЛП) 

упродовж лютого 2020 р. на засадах анонімності та добровільності. Заклади вищої освіти 

підпорядковані відповідно МОЗ і МОН України. Отримано відповідно 93 та 57 анкет. 

Середній вік респондентів становив 20,9 року при розмаху варіації від 20 до 24 років для 

ЛНМУ імені Данила Галицького та 20,8 року при розмаху варіації від 20 до 23 років для НУ 

ЛП. Осіб жіночої статі серед опитаних із ЛНМУ імені Данила Галицького було більше ніж з 

НУ ЛП (91,4 % проти 72,0%). Анкета містила 10 питань, які стосувалися засадничих ПР ФФ 

та два питання, які на сьогодні не мають відношення до цих ПР, а також паспортну частину. 

У роботі застосовано методи: анкетування, математичної статистики, узагальнення та 

інтерпретації результатів. Обробка результатів опитування виконана за допомогою програми 

Microsoft Excel 

Основний матеріал дослідження. З’ясовано, що лише близько третини респондентів 

правильно визначили усі складові концепції «фармацевт десяти зірок», а саме: 35,5% із 

ЛНМУ імені Данила Галицького та 31,6% з НУ ЛП. 

Показано, що ПР ФФ за збігом поінформованості опитаних двох університетів 

розподілилися на три групи: 

1) високий збіг (різниця від 0 до 5 %): 

− 86,0 % студентів обох університетів згідні з тим, що ФФ має надавати пацієнтам 

фармацевтичні послуги найвищої якості та в пріоритеті для нього повинна бути 

пацієнтосфокусованість, а не клієнтоорієнтованість (тобто бути фахівцем, що надає 

допомогу);  

− 93,5 % студентів ЛНМУ імені Данила Галицького та 94,7% НУ ЛП вважають, що 

ФФ повинен раціонально, ефективно, безпечно та економічно використовувати ресурси, а 

саме лікарські засоби (ЛЗ), активні фармацевтичні інгредієнти, допоміжні речовини, 

обладнання тощо (тобто бути уповноваженим ухвалювати рішення);  

− 89,2 % та  91,2 % (тут і далі перше число стосується ЛНМУ імені Данила 

Галицького, друге НУ ЛП) опитаних думають, що ФФ має проявляти співчуття й 

доброзичливу увагу до пацієнтів та колег, а також вміти приймати рішення та здійснювати 

ефективне управління  (тобто бути лідером);  

− 74,2 % та 79 % респондентів згідні з тим, що ФФ має допомагати в навчанні й 

підготовці майбутніх поколінь своїх колег (тобто бути учителем);  

2) наявність поміркованого розходження думок (різниця від 5 до 10 %): 
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− 85 % та 79 % опитаних вважають, що ФФ має вміти ефективно управляти 

матеріальними, фінансовими, інформаційними та кадровими потоками (тобто бути 

менеджером);  

− 80,7 % та 73,7 % студентів погоджуються з тим, що ФФ має володіти навичками 

підприємницької діяльності (тобто бути підприємцем); 

− 85,0 % та 75,4 % респондентів думають, що ФФ має сприяти процесу змін у 

фармацевтичній практиці, спрямованих на поліпшення догляду за пацієнтами, якості 

надання фармацевтичних послуг та командної співпраці (тобто бути ініціатором позитивних 

змін);  

3) низький рівень узгодження думок (понад 10%): 

− 87,1 % та 73,7 % опитаних згідні з тим, що ФФ має та вміти ефективно 

користуватись доказовою базою з метою надання рекомендацій щодо раціонального 

використання ЛЗ, а також робити власний внесок у доказову базу з метою поліпшення 

лікування пацієнтів (тобто бути дослідником);  

− 76,4 % та 91,2 % студентів вважають, що ФФ має служити містком між пацієнтом і 

лікуючим лікарем, а також забезпечувати суспільство інформацією про здоров’я і ЛЗ (тобто 

бути контактною особою);  

− 87,1 % та 68,4 % респондентів підтримують те, що ФФ має продовжувати навчання 

упродовж усієї професійної кар’єри (тобто бути довічним учнем).  

На думку студентів ЛНМУ імені Данила Галицького ФФ насамперед має бути 

особою, уповноваженою ухвалювати рішення, далі – лідером, довічним учнем та 

дослідником, фахівцем, що надає допомогу, менеджером та ініціатором позитивних змін, а 

потім вже – підприємцем, контактною особою та вчителем. Своєю чергою, студенти НУ ЛП 

вважають, що ФФ у першу чергу має бути уповноваженим ухвалювати рішення, лідером і 

контактною особою, далі – фахівцем, що надає допомогу, потім – менеджером, учителем, 

ініціатором позитивних змін, дослідником і підприємцем і на завершення - довічним учнем. 

Варто зазначити, що перша ПР (фахівець, що надає допомогу) у респондентів ЛНМУ імені 

Данила Галицького є п’ятою за рангом, а в опитаних НУ ЛП – четвертою. 

Зазначене вище вказує на необхідність ретельного розгляду ПР ФФ у процесі 

фармацевтичної освіти, зокрема при вивченні фармацевтичних управлінсько-економічних 

навчальних дисциплін, насамперед фармацевтичного менеджменту і маркетингу. 

Стосовно двох складових, які на сьогодні не мають відношення до ПР ФФ, 

спостерігається суттєві розбіжності думок респондентів двох університетів, адже: 

− менше ніж дві третіх (60,2 %) студентів із ЛНМУ імені Данила Галицького та 

половини (47,4 %) з НУ ЛП зазначили на важливості ФФ вміти розробляти та тестувати 

комп’ютерні програми задля оптимізації фармацевтичної діяльності (тобто був ІТ-

спеціалістом); 

− понад третини опитаних (34,4%) ЛНМУ імені Данила Галицького та двох 

четвертих (43,8 %) респондентів НУ ЛП погоджуються з тим, що ФФ має надавати 

психологічну допомогу та сприяти у розв’язанні проблем відвідувачів аптек (тобто бути 

психологом).  

Отже, студенти ЛНМУ імені Данила Галицького серед  двох складових, які на 

сьогодні не мають відношення до ПР ФФ, надали перевагу ІТ-спеціалісту, а не психологу, 

тоді як студенти НУ ЛП приблизно однаково виділили їх. Зазначене вище свідчить про те, 

що помітна частина респондентів помилково віднесла дві додаткові складові до ПР ФФ, а це, 

очевидно, випливає з їх неадекватного розуміння специфіки нинішньої роботи ФФ, 

пов’язаного з широким впровадженням інформаційних технологій в аптечну практику та 

необхідністю ФФ, як контактної особи, морально і духовно підтримувати пацієнтів. При 

цьому різницю в думках респондентів можна пояснити тим, що більшість студентів, які 

навчаються в ЛНМУ імені Данила Галицького, краще ознайомлені з навчальними 

дисциплінами медичного спрямування і тому вважають, що психіатричну допомогу так само, 

як і психологічну, має надавати кваліфікований фахівець відповідної спеціальності, а 
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студенти НУ ЛП краще розуміються у технічних спеціальностях і через те вбачають, що ФФ 

не повинен займатися програмуванням і тестуванням комп’ютерних програм, бо це не його 

професійна компетентність.  

Висновки. На підставі порівняльного аналізу результатів анкетування 93 студентів-

провізорів старших курсів ЛНМУ імені Данила Галицького та 57 – НУ ЛП з’ясовано, що їх 

поінформованість стосовно концепції «фармацевт десяти зірок» характеризується 

недостатнім рівнем та має розбіжності. Зазначене актуалізує необхідність проведення 

подальших досліджень у визначеному напрямку та ретельнішого розгляду ПР ФФ у процесі 

професійної дипломної підготовки ФФ. 

Література 

1. Громовик Б. П. Особливості реалізації професійних ролей фармацевтичних фахівців 

в українських реаліях / Б. П. Громовик, Ю. І. Кремінь // Управління, економіка та 

забезпечення якості в фармації. – 2020. – № 1. – С.42-49. DOI: 

https://doi.org/10.24959/uekj.20.9. 

 

 

ЗНАЧЕННЯ АУДИТІВ СИСТЕМ ФАРМАКОНАГЛЯДУ  

Дацюк Н.О. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

datnatali@gmail.com 

 

Вступ. Безпека лікарського засобу повинна бути під контролем протягом усього 

терміну його використання в практиці охорони здоров'я. До того, як лікарський засіб буде 

дозволений до застосування, докази його безпеки та ефективності обмежуються 

результатами клінічних випробувань у відносно невеликої кількості відібраних пацієнтів 

протягом обмеженого періоду часу. Після того, як лікарський засіб виходить на ринок, його 

використовують в реальній практиці охорони здоров’я для багатьох пацієнтів, які можуть 

відрізнятися від групи досліджуваних, протягом тривалого періоду часу та у комбінації з 

іншими лікарськими засобами. Фармаконагляд, як процес пов'язаний з виявленням, збором, 

оцінкою, вивченням та запобіганням виникненню побічних реакцій пов’язаних з 

застосування ліків, є невід’ємним компонентом системи регулювання обігу лікарських 

засобів. 

Мета роботи. На основі літературних джерел проаналізувати значення аудитів систем 

фармаконагляду, законодавчі основи здійснення фармаконагляду в Україні та результати 

інспекцій з фармаконагляду в Європейському регіоні та Великобританії.  

Результати. Система фармаконагляду є ключовою у внесенні змін до інформації 

щодо безпеки лікарського засобу. Важливим є якомога швидше визначити будь-який ризик 

лікарського засобу та вжити заходів для його мінімізації та сприяння безпечному та 

ефективному застосуванню препарату. Саме тому система фармаконагляду компанії повинна 

мати надійні організаційні структури управління та процеси для забезпечення таких змін за 

відповідним змістом, формою та місцем розташування у відповідних документах.  

Аудити (інспекції) системи фармаконагляду проводяться з метою забезпечення 

дотримання вимог щодо контролю за безпекою лікарських засобів. Ці інспекції призначені 

для перевірки відповідності систем, персоналу та середовища зобов'язанням з 

фармаконагляду.  

В Україні проведення аудитів з фармаконагляду регулюючим органом було 

заплановано розпочати у 2020 р. Державний експертний центр МОЗ України в межах 

покладених на нього повноважень відповідальний за проведення аудитів систем 

фармаконагляду заявників. У січні Державний експертний центр МОЗ України оприлюднив 

графік планових аудитів на березень-квітень 2020, до якого увійшло два заявники 

(Німеччина та Україна). Згідно з законодавством, заявник під час здійснення фармаконагляду 

повинен регулярно проводити аудит системи фармаконагляду і відповідно до Настанови 
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“Лікарські Засоби. Належні практики фармаконагляду» інформація про аудити повинна бути 

включена до мастер-файлу системи фармаконагляду.   

Міжнародні регуляторні органи проводять аудити систем фармакнагляду на 

регулярній основі. Так, Європейською Медичною Агенцією впродовж 2017 року було 

проведено 33 інспекції системи фармаконагляду заявників. За результатами виявлено 71 

невідповідність: 1 критичну (1,4%), 36 (50,7%) суттєвих і 34 несуттєвих (47,9%)  

Агентством з контролю за лікарськими засобами і медичними продуктами 

Великобританії  протягом квітень 2018 - березень 2019 року було проведено 18 перевірок: 

дві інспекції були ініційовані на основі критичних зауважень попередніх інспекцій, а 16 

перевірок були заплановано та проведено відповідно до графіка перевірок. Всього за цей 

період було виявлено 4 критичні, 78 суттєві та 38 несуттєві невідповідності.  

Висновки. Перевірки систем фармаконагляду регулюючими органами мають на меті 

гарантувати зацікавлені сторони та громадськість, що заявник забезпечує: відповідність 

діючої системи фармаконагляду встановленим нормативним вимогам, здійснення належним 

чином управління ризикам, які можуть виникнути при застосуванні лікарських засобів, 

отримує точну та вичерпну інформацію для своєчасного реагування та внесення необхідної 

інформації в реєстраційні матеріали.  
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Вступ. Фальсифікація лікарських засобів (ЛЗ) є актуальною проблемою у сфері 

охорони суспільного здоров’я, як на національному, так і на міжнародному рівні, особливо у 

країнах з низьким та середнім рівнем доходів. За результатами проведених досліджень 

ВООЗ, майже 10,5% всіх ЛЗ, що використовуються в країнах з низьким та середнім рівнем 

доходів, є фальсифікатом. В Україні поряд з динамічним розвитком фармацевтичної галузі 

спостерігаються функціонування тіньового бізнесу у сфері обігу ЛЗ та активізація 

фальсифікації лікарських засобів (ФЛЗ), в результаті чого останнім часом наявна стійка 

тенденція зростання кількості підроблених ліків на вітчизняному фармацевтичному ринку. 

За даними Держслужби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, в Україні 

обіг ФЛЗ становить не більше 2 %. При цьому, статистичні дані відображають лише 

кількість виявлених органами державного контролю ФЛЗ та не враховують продаж ФЛЗ 

через мережу інтернет, яка на теперішній час отримала великі масштаби та являє собою 

серйозну загрозу здоров’ю громадян. А також технологія виготовлення ФЛЗ з кожним роком 

покращується, тому відрізнити оригінальний ЛЗ від підробки можливо лише 

використовуючи спеціальні знання та технології. Ускладнення упаковки, що виключає 

відтворити дизайну у ланцюгу поставок ЛЗ, є на сьогодні одним з найбільш ефективних 

сучасних способів захисту ліків від фальсифікації. Цей тезис був підтриманий на 

міжнародному рівні. Міжнародною робочою групою затверджений документ, присвячений 

боротьбі з ФЛЗ за допомогою сучасних інформаційних технологій. Новітнім інструментом у 

боротьбі з фальсифікацією ЛЗ є маркування ліків за допомогою двохмірних кодів ( Data 

matrix, QR – код). Країни ЄС включили цю глобальну стратегію у свої системи охорони 

здоров’я швидкими темпами.  

Мета. Розглянути сучасні методи захисту ЛЗ від фальсифікації та підходи до 

запровадження системи маркування ліків в Україні. 

Основний матеріал дослідження. Ідентифікація фармацевтичних препаратів 

виступає важливою складовою будь-якої стратегії захисту ЛЗ від можливої фальсифікації. 
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Аналіз наукових джерел дозволив визначити найбільш перспективні на сучасному етапі 

технології захисту ЛЗ від фальсифікації:  

1. SFERA – це технологія лазерного гравіювання по склу. Вона дозволяє наносити 

гравірування з двохвимірним штрих-кодом на внутрішню сторону флакона, безпосередньо 

при розфасовці ЛЗ, не пошкоджуючи скло. У поєднанні зі спеціальними зчитувальними 

пристроями ця технологія дозволяє розпізнати навіть найдосконаліші фальсифікації. 

2. RFID – технологія (радіочастотна ідентифікація) дозволяє відстежувати окремі 

упаковки ЛЗ в партії, визначаючи їх походження за допомогою електронної реєстрації і 

дозволяє надійно захищати рух ЛЗ від проникнення фальсифікату.  

3. Технологія EPCIS – забезпечує безпечний й надійний обмін інформацією про події 

протягом всього руху ліків.  

4. Технологія НАССР, яка являє собою систему аналізу ризиків та управління 

критичними точками процесів і може успішно застосовуватися для безпеки функціонування 

фармацевтичних ланцюгів.  

5. Двохвимірний штрих – код – це символіка, розроблена для кодування великого 

обсягу інформації. Ця технологія повинна використовуватися всіма учасниками обігу ЛЗ для 

занесення в штрих – код докладної інформації про препарат. На теперішній час у фармації 

застосовуються наступні види двовимірних штрих-кодів: Data Matrix; Maxi Code; QR код 

тощо. В той же час жоден з вітчизняних виробників не проводить таких захисних методів від 

фальсифікації такі як RFID, HACCP, SFERA, EPCIS, 2D – штрих – кодування та інші. 

Новітнім дієвим інструментом у боротьбі з фальсифікацією ЛЗ є серіалізація або 2D – 

кодування (Data Matrix). Цей спосіб захисту оригінальних препаратів з кожним роком 

запроваджують все більше виробників різних країн. Це надання номеру з індивідуальним 

серійним кодом (2 – мірний штрих – код) на упаковки ЛЗ та здійснення кодування з іншими 

даними, які наносяться на вторинну упаковку. При цьому кожен суб’єкт обігу ЛЗ повинен 

вносити інформацію в єдину автоматизовану систему моніторингу, яка дає можливість не 

тільки ідентифікувати ЛЗ, але й відстежувати весь ланцюг його пересування. 

. З 9 лютого 2019 р. для держав –  членів ЄС є обов’язковим застосування 

Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 2016/161 від 2 жовтня 2015 р., що доповнює 

Директиву 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради, шляхом встановлення детальних 

правил безпеки, що містяться на упаковці лікарських засобів для медичного застосування. 

Відповідно до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) 2016/161 розміщуються на упаковці 

такі засоби безпеки: унікальний ідентифікатор – 2D – код, що дозволяє ідентифікувати назву, 

фармацевтичну форму, міцність, розмір та тип упаковки ЛЗ, національний номер, що 

посвідчує ЛЗ, серійний номер та термін придатності ЛЗ. Цей унікальний ідентифікатор 

складається із послідовності літер та цифр максимальною довжиною 20 символів та 

наноситься на рецептурні та безрецептурні (якщо є достатні ризики вважати, що вони 

можуть бути фальсифіковані) ліки за окремим переліком, а також ЛЗ, які підлягають 

реімбурсації, тобто які мають механізм відшкодування своєї вартості, а також індикатору 

несанкціонованого розкриття упаковки ЛЗ. 

У квітні 2019 року в Україні затверджено Концепцію реалізації державної політики 

щодо запобігання фальсифікації ліків, якою передбачено поступове запровадження 

маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками (2D – кодування) та проведення 

моніторингу обігу ЛЗ із залученням суб’єктів, що провадять господарську діяльність, 

пов’язану з обігом лікарських засобів. Це дозволить відстежити весь ланцюжок постачання 

від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці і кінцевий споживач зможе перевірити при 

покупці самостійно ліки за допомогою мобільного додатку смартфону, просканувавши 2D 

штрих – код, та отримати інформацію стосовно того, чи не є препарат фальсифікованим, 

протермінованим або завезеним в Україну з порушенням норм законодавства.  Реалізація 

Концепції буде здійснена протягом 2019 – 2023 років трьома етапами. Запуск пілотного 

проекту  планувався в Україні з 1 вересня 2019 року, але його початок відтерміновано до 1 
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листопада 2020 року, з огляду на необхідність гармонізації системи маркування вимогам 

Європейського Союзу і внесенням змін у вітчизняні нормативні акти. 

Висновки. Таким чином розробка та впровадження у практику ефективних методів 

захисту лікарських засобів від фальсифікації є важливою задачею, направленою за 

забезпечення лікарської безпеки держави. Комплексний характер використання сучасних 

технологій захисту у поєднанні з правовими та організаційними заходами дозволить надійно 

захистити ЛЗ від фальсифікації та гарантувати споживачу їх належну якість. 
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Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 
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Вступ. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я біль у спині є однією з 

найбільш поширених причин звернення пацієнтів усіх вікових груп за медичною допомогою. 

У дослідженні «Глобальне обтяження хвороб» (Global Burden of Disease Study) Інституту 

метрики та оцінювання в системі охорони здоров’я (IHME) за період з 1990 р. до 2016 р. було 

підраховано, що біль у попереку входить до перших десяти захворювань і травм, на які 

припадає найбільша кількість хворих у всьому світі.  

За рекомендаціями Американської асоціації сімейних лікарів (American Association of 

Family Physician) при лікуванні гострого болю у попереку ефективними лікарськими 

засобами (ЛЗ) є нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП). Європейські рекомендації, що 

підготовлені групою експертів «Cost Action B13» під егідою Європейської Комісії, 

пропонують ЛЗ парацетамолу як засоби першого вибору при лікування болі у попереку, 

другого вибору – НПЗП та короткий курс міорелаксантів (у випадках неефективності 

парацетамолу). 

Сучасний український ринок НПЗП для лікування болю у спині представлений 

значною кількістю торгових найменувань з різними діючими речовинами і у різних 

лікарських формах, що виробляються як вітчизняними, так і закордонними виробниками. 

Відповідно фармацевтичним компаніям-виробникам необхідно вирізнити свою продукцію 

поміж конкурентів та привернути увагу фахівців і кінцевих споживачів до неї шляхом 

застосування різноманітних засобів маркетингових комунікацій.  

Метою дослідження стало проведення аналізу засобів маркетингових комунікацій, 

які використовуються на фармацевтичному ринку України при просування ЛЗ для лікування 

болю у спині, зокрема групи НПЗП.  

Матеріали та методи. Для проведення аналізу використано данні Державного 

реєстру ЛЗ України, аналітичної системи «Фармстандарт» компанії «ProximaReseach», данні 

досліджень телевізійної аудиторії «Комунікаційний Альянс». Під час роботи 

використовувались методи контент-аналізу, систематизації та узагальнення. 

Отримані результати. Відповідно до АТХ-класифікації НПЗП, що застосовуються 

при болі у спині, належать до груп М01АВ та М01АС. Визначено, що станом на грудень 

2019 р. загальний асортимент НПВП складає майже 400 торгівельних найменувань, з яких 

тільки 34% вітчизняного виробництва. Основні представники закордонних виробників за 

кількістю найменувань ЛЗ з таких країн: Індія, Німеччина, Болгарія, Італія. Найбільшу долю 

серед усіх НПВП, займають ЛЗ ібупрофену (16%), диклофенаку (15,5%) і мелоксикаму 

(14,25%). Більша частина препаратів досліджуваного сегменту (54,1%) відпускається за 

рецептом лікаря. Препаратами безрецептурного відпуску є ЛЗ ібупрофену, метамізолу 

натрію у лікарських формах для внутрішнього застосування, а також диклофенаку та 

індометацину для зовнішнього застосування.  
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Відповідно до положень нормативно-правових документів, якими регулюється 

промоція ЛЗ, для просування рецептурних препаратів дозволено застосовувати засоби 

маркетингових комунікацій, що адресовані аудиторії фахівців (лікарі, фармацевти), а 

безрецептурні ЛЗ дозволено просувати шляхом інформування і кінцевих споживачів про 

властивості та переваги ЛЗ. Визначено, що у 2019 р. фармацевтичними компаніями 

найчастіше використовувались такі засоби маркетингових комунікацій при просування 

НПЗП: для аудиторії фахівців – візити медичних представників, конференції та семінари, 

реклама у спеціалізованій пресі, віддалена комунікація, поштові та електронні розсилки; для 

кінцевих споживачів – телевізійна реклама.  

За результатами узагальнення відомостей щодо тенденцій промоції ЛЗ на 

фармацевтичному ринку встановлено, що ЛЗ «Нурофен» (виробництва «Реккітт Бенкізер 

Хелскер Інтернешнл Лімітед», Велика Британія), «Вольтарен» (виробництва «Новартіс 

Консьюмер Хелс СА», Швейцарія), «Дексалгін» (виробництва «Лабораторіос Менаріні 

С.А.», Іспанія) та «Німесил» («Лабораторiос Менарiнi С.А.», Іспанія) є лідерами серед НПЗП 

за активністю їх просування фармацевтичними компаніями для різних цільових аудиторій у 

2018-2019 рр. Так, для цільової аудиторії фахівців за допомогою візитів медичних 

представників найбільш активно здійснювалось просування таких НПЗП: «Нурофен», 

«Дексалгін», «Німесил», «Диклоберл»; реклама у спеціалізованій пресі використовувалась 

для просування ЛЗ «Нурофен» і «Німід». З метою формування попиту серед кінцевих 

споживачів найчастіше використовували рекламу на телебаченні для ЛЗ «Нурофен» і 

«Вольтарен». 

Встановлено, що за аналітичними даними 2017-2019 р. у професійному середовищі 

набуває популярності такий вид промоції ЛЗ взагалі, так і НПЗП, як  віддалена комунікація – 

телефонні дзвінки (Call reps), sms- та Viber-розсилка, а також електронна розсилка. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день при просуванні НПЗП для лікування 

болю у спині активно використовують вже традиційні види просування – візити медичних 

представників і реклама. При цьому, лідерами за активністю промоційних заходів і розміром 

витрат на них є НПЗП іноземного виробництва. Відзначено, що набирає популярності 

мультиканальний маркетинг і, окрім візитів медичних представників до лікарів та 

фармацевтів, активно використовується розсилки на почтові скриньки й у месенджери. 

Також проводяться семінари та конференції, що можуть бути присвячені одному ЛЗ або 

цілому ряду препаратів компанії.  

Отже, можна стверджувати, що системний підхід у застосуванні засобів 

маркетингових комунікацій фармацевтичними компаніями дає найкращий результат для 

поширення інформації серед фахівців та кінцевих споживачів про переваги ЛЗ. У свою 

чергу, підвищення рівня інформування споживачів сприяє ефективному симптоматичному 

лікуванню болю у спині перед зверненням до лікаря і дає змогу провізорам покращити якість 

фармацевтичної опіки під час самолікування.  
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Вступ. Доступність фармацевтичної допомоги для всіх верств населення, не залежно 

від місць їх проживання і доходів, є однією з важливих проблем національної охорони 
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здоров’я. Передусім це питання активізувалося у розпал пандемії коронавірусної хвороби 

COVID-19 для значної частини населення, нерівномірно розподіленого територією України. 

Мета роботи − означити актуалізовані пандемією коронавірусу COVID-19 причини 

незадовільного рівня фармацевтичної допомоги населенню, що проживає у нечисленних і 

віддалених поселеннях на прикладі Одеської області, а також основні можливі напрямки її 

удосконалення. 

Матеріали й методи дослідження. Матеріалом дослідження слугували: Реєстр 

місць провадження діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами (ЛЗ) , 

дані щодо адміністративного устрою й соціально-економічного розвитку Одеської області 

та інфраструктури регіонів України. Використано методи інформаційного пошуку, 

системного і статистичного аналізу, порівняння та узагальнення.  

Основний матеріал дослідження. З’ясовано, що для значної частини нерівномірно 

розподіленого  населення отримання фармацевтичної допомоги пов'язано з великими 

труднощами, головними причинами яких є:  

1. Відсутність місць провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі ЛЗ. 

За даними [https://uk.wikipedia.org/wiki/Адміністративний_устрій_Одеської_області; 

http://pub-mex.dls.gov.ua/TradeLicense/TradeLicenseList.aspx] станом на 30.04.2020 р. 

роздрібна торгівля ЛЗ в Одеської області через аптеки та аптечні пункти (аптечні заклади – 

АЗ) здійснюється лише у 14,1 % населених пунктах (загалом їх 1174). При цьому 82,1% АЗ 

від загального їх числа (1489) знаходяться в адміністративних центрах, зокрема 53,7 % − в 

обласному центрі. Таким чином, тільки 17,9% АЗ функціонує у нечисленних і віддалених 

поселеннях. 

2. Переважання населення з низьким рівнем доходів, що впливає на спроможність 

купувати необхідні ЛЗ.  Для прикладу, заробітна плата штатних працівників за видом 

економічної діяльності «Сільське, лісове господарство та рибне господарство» у лютому 

2020 р. склала 62,9% від її середнього рівня (9780 грн) в Одеській області 

[http://www.od.ukrstat.gov.ua]. Своєю чергою, карантин, спричинений коронавірусом COVID-

19, несприятливо вплинув на доходи населення, що проживає у нечисленних і віддалених 

поселеннях, позаяк селяни не мають можливості продати вирощене та отримати хоч якийсь 

заробіток.  

3. Недостатній рівень розвитку транспортної підсистеми. Через слабку залізничну 

мережу, невідповідність магістральних автомобільних шляхів міжнародним стандартам, 

зношеність доріг регіонального значення, низький рівень оновлення рухомого складу, 

непристосованість до обслуговування людей з обмеженими фізичними можливостями, 

недосконалу тарифну політику, зокрема відсутність компенсацій перевезення пільгових 

категорій населення, 14 областей, серед яких Одеська область, мають найнижчі показники 

розвитку транспортної галузі. Причиною недостатнього рівня розвитку транспортної 

підсистеми також є зменшення пасажирообороту через низький рівень доходів громадян 

[https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/13246.pdf]. Крім того, з 18.03.2020 р. на час 

карантину заборонено здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень 

автомобільним (за винятком перевезення легковими автомобілями), авіаційним і залізничним 

транспортом, тобто фізична доступність до фармацевтичної допомоги значної частини 

нерівномірно розподіленого населення суттєво зросла. 

Варто підкреслити, що з’ясовані причини не є специфічними лише для Одеської 

області, а так чи інакше характерні для усіх регіонів України. 

Зважаючи на зазначене вище, основні зусилля держави та органів місцевого 

самоврядування, на нашу думку, найближчим часом мають бути спрямовано на спонукання 

фармацевтичних підприємців до розвитку фармацевтичної допомоги у нечисленних і 

віддалених поселеннях шляхом: 

− звільнення АЗ незалежно від форми їх власності від сплати податку за землю та 

орендної плати, а також від оподаткування ПДВ з реалізації ЛЗ з Національного переліку 

основних ЛЗ;  
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− запровадження дієвих механізмів залучення до фармацевтичного обслуговування 

кваліфікованих фармацевтичних фахівців, зокрема створюючи для них додаткові гарантії 

оплати праці та належні умови праці, включаючи опрацювання та реалізацію мотиваційних 

пакетів, зокрема звільнення від витрат на утримання житла та оплати комунальних послуг; 

− впровадження сучасних технологій надання фармацевтичної допомоги, зокрема 

нових або удосконалення відомих логістичних рішень щодо фізичної доступності ЛЗ до 

нерівномірно розподіленого населення (наприклад, мобільні АЗ із завезення товарів 

за кільцевим маршрутом, що потребуватиме внесення змін у ліцензійні умови провадження 

фармацевтичної діяльності); 

− розвитку транспортної інфраструктури, яка сприятиме наданню належної 

фармацевтичної допомоги. 

Висновок. З’ясовано, що пандемія коронавірусу COVID-19 актуалізувала 

незадовільний рівень організації фармацевтичної допомоги населенню, нерівномірно 

розподіленому територією України, а також запропоновано основні можливі напрямки 

удосконалення її якості. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАГАЛЬНОЇ ВАРТОСТІ СТАЦІОНАРНОГО ТА 

АМБУЛАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ ІЗ 

РІЗНИМ СТУПЕНЕМ АКТИВНОСТІ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Кос М., Белегай Р.І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 
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Актуальність. Ревматоїдний артрит (РА) є найпоширенішим системним 

захворюванням сполучної тканини, що проявляється симетричним хронічним ерозивно-

деструктивним прогресуючим поліартритом та імунозапальним ураженням внутрішніх 

органів. За даними ВООЗ, РА посідає перше місце серед інших захворювань опорно-

рухового апарату та призводить до значних медико-соціальних проблем через високу 

летальність, інвалідизацію та несприятливий прогноз у людей працездатного віку. Серед 

факторів, які впливають на виникнення РА, відмічають складну взаємодію генетичних, 

екологічних, імунологічних, гормональних, соціально-економічних та психологічних 

передумов. 

Мета. Здійснити ретроспективний аналіз стаціонарних карт пацієнтів 

ревматологічного відділення КМП «Центральна міська клінічна лікарня» ІФМР з 

діагностованим РА для вивчення структури хворих, особливостей перебігу та фармакотерапії 

захворювання для подальшої оцінки вартості лікування залежно від ступеня активності 

запального процесу. 

Для проведення дослідження нами були використані статистичні методи дослідження.  

Результати. Проаналізовано 100 стаціонарних карт хворих на РА, діагноз яких був 

верифікованмй за критеріями Американського коледжу ревматологів і Європейської 

антиревматичної ліги (ACR/EULAR 2010). Гендерний розподіл засвідчив переважання жінок 

79 (79%). Середній вік пацієнта складав (48,03 ± 14,91) року. Тривалість захворювання серед 

хворих на РА коливалась від 1 до 22 років і в середньому становила (10,63±1,31) року. У 

досліджуваних пацієнтів переважали особи із серопозитивним варіантом РА, зокрема 76% 

хворих були серопозитивними за РФ та 78% – за АЦЦП; найчастіше реєструвався II-й 

ступінь активності РА – у 58%, тоді як III-й ступінь активності діагностовано в 11 пацієнтів 

(11%). За рентгенологічною стадією захворювання встановили: I-у стадію у 16% пацієнтів, 

II-у стадію - у 51%, III-ю стадію – у 26% та IV-у стадію – у 7% пацієнтів. Більше, ніж у 

половини хворих на РА (67%) була виявлена 2-га ступінь функціональної недостатності 

суглобів. Висока активність РА за індексом активності захворювання за формулою DAS28 

згідно рекомендацій EULAR спостерігалася у 26% осіб, помірна та низька – 63% та 21% 
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відповідно.  

Нами проведено обчислення загальної вартості стаціонарного і амбулаторного 

лікування хворих на РА із різним ступенем запальної активності захворювання станом на 

березень. Для цього була визначена роздрібна ціна ЛП виходячи з оптово-відпускної ціни 

(інтернет джерело http://pharmbase.com.ua/ru/optovye-predlozheniya/), перемножена на 1,2 – 

коефіцієнт націнки та на 1,07 ( 7% – ПДВ). Для об’єктивізації отриманих даних ми також 

врахували вік пацієнтів та тривалість самого захворювання на РА. Так, вік хворих склав 48 – 

51 рік, тривалість захворювання становила 5 років. 

Установлено, що вартість фармакотерапії в стаціонарі при РА мінімальної активності 

становила 1802,45 грн., тоді як ІІ ступінь активності запального процесу вимагав в 1,6 рази 

більше коштів від мінімальної активності, а ІІІ ступінь активності запального процесу – у 2 

рази. 

Місячне лікування в амбулаторних умовах було дешевшим у порівнянні з двотижневим 

перебуванням у стаціонарі та становило залежно від ступеня активності: 261,91 грн., 1847,89 

грн., 1793,25 грн. відповідно. Вартість амбулаторного лікування І ступеня активності РА 

майже у 7 раз нижча у порівнянні з лікуванням такого ж ступеня активності в лікарні, а при 

ІІ і ІІІ ступені активності РА – у 1,5 та 2 рази відповідно.   

Висновки. Отже, за гендерними та віковими тенденціями і клініко-функціональними 

параметрами одержані дані не відрізняються від світових статистичних показників. 

Своєчасне виявлення та лікування РА не тільки знижує ризик ускладнень та покращує 

прогноз лікування, але й зменшує витрати на фармакотерапію даного захворювання. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ РАНЖУВАННЯ ФАКТОРІВ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ОДНОКОМПОНЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 
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Одним із захворювань, що призводить до тяжких наслідків для людини, є глаукома, 

яка без належного лікування спричиняє незворотну сліпоту та втрату працездатності. На 

даний час існують різні напрямки лікування даного захворювання. Консервативний 

напрямок лікування передбачає використання препаратів різних фармакотерапевтичних груп 

для зниження внутрішньоочного тиску, покращення  кровопостачання внутрішньоочної 

частини зорового нерва та нормалізації загального метаболізму в тканинах ока. Оскільки 

даний метод потребує довготривалих фінансових затрат, актуальним залишається питання 

постійного удосконалення організаційно-економічних аспектів лікування даної патології.  

Метою нашої роботи стало визначення та узагальнення думки експертів-

офтальмологів різних регіонів України щодо ефективності та безпечності використання 

монопрепаратів тимололу під різними торговими назвами у лікуванні первинної 

відкритокутової форми глаукоми (ПВКГ) методом апріорного ранжування факторів. Як 

об’єкт дослідження препарати Тимололу були обрані через те, що у більшості випадків саме 

вони використовуються для початку лікування хворих на дану патологію у вигляді 0,25 % та 

0,5 % розчинів очних крапель.  

Загалом у анкетуванні прийняли участь близько 50 спеціалістів-офтальмологів з 

стажем роботи за фахом не менше двох років. Їм було запропоновано упорядкувати, 

спираючись на власний досвід, монопрепарати Тимололу, які вони призначали пацієнтам при 

лікуванні глаукоми, у порядку збільшення ефективності та безпечності. Під критерієм 

безпечності ми розуміли кількість проявів побічних реакцій при застосуванні препарату, а 

під ефективністю – зниження рівня внутрішньоочного тиску та його мінімальні добові 
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коливання, тривалість гіпотензивної дії. Аналіз одержаних результатів проводили за 

допомогою методу апріорного ранжування факторів.  

Базуючись на отриманих в дослідження даних встановлено, що найкращі показники 

безпечності та ефективності, на думку експертів, належать таким препаратам, як 

«Кузімолол®», Алкон Кузі, С.А, Іспанія; «Арутимол®» Др. Герхард Манн, Хем.- фарм. 

Фабрик ГмбХ, Німеччина, Лабораторія Шовен, Франція; «Офтан® Тимолол», СантенАТ, 

Фінляндія. 

Висновок. За допомогою методу апріорного ранжування факторів встановлено, що на 

думку опитаних спеціалістів-офтальмологів різних регіонів України найбільшою 

безпечністю та ефективністю у лікуванні первинної відкритої внутрішньокутової форми 

глаукоми є препарати під торговими назвами «Кузімолол®», «Арутимол®» та «Офтан® 

Тимолол». 
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Вступ. Статини як основна група гіполіпідемічних засобів включена у стандарт 

лікування хворих з різними проявами атеросклерозу, в тому числі ішемічною хворобою 

серця (ІХС). Мета їх призначення – зниження рівня атерогенних ліпідів. У пацієнтів з ІХС і 

дуже високим серцево-судинним ризиком виникнення ускладнень цільовий рівень 

холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС ЛПНЩ) має складати менше 1,4 ммоль/л, з 

високим ризиком - менше 1,8 ммоль/л.  Однак не завжди можливо досягнути таких цільових 

значень ХС ЛПНЩ. 

Крім того, лікувальні властивості статинів обмежуються не лише впливом на ліпідний 

обмін. Широке застосування статинів обґрунтовується відомими неліпідними 

(плейотропними) ефектами. Тривала статинотерапія не лише сповільнює прогресування 

атеросклерозу, але й позитивно впливає на функціональну здатність нирок,  рівень 

артеріального тиску, глюкози й інші показники. Як правило, пацієнти з ІХС мають супутню 

патологію, тому актуальним є вивчення клініко-економічного аналізу фармакотерапії у таких 

хворих. 

Мета роботи. Оцінити частоту призначення статинів у хворих на стабільну ІХС із 

супутньою патологією і провести клініко-економічний  аналіз фармакотерапії. 

Основний матеріал дослідження. Дослідження проведене на 70 пацієнтах, які 

перебували на стаціонарному лікуванні обласного клінічного кардіологічного центру (жінок 

- 41%, чоловіків - 59%) віком від 46 до 70 років. Було проведено оцінку лікування статинами 

у хворих на стабільну ІХС і супутню патологію. 

При аналізі 70 історій хвороб пацієнтів зі стабільною ІХС виявлено 22 хворих з 

діагнозом стабільна ІХС і цукровим діабетом, 38 хворих – із супутньою артеріальною 

гіпертензією, 10 хворих – з хронічною хворобою нирок. 

При оцінці листків призначень у всіх хворих на стабільну ІХС були призначені 

статини (аторвастатин, розувастатин і симвастатин). Пацієнти із ІХС і супутньою 

артеріальною гіпертензією лікувалися одним з препаратів статинів, хворі на стабільну ІХС і 

цукровий діабет в більшості випадків - розувастатином, хворі на стабільну ІХС із супутньою 

хронічною хворобою нирок - у всіх випадках тільки аторвастатином. 

Аналізуючи дані ліпідограм у хворих на стабільну ІХС цільового рівня ХС ЛПНЩ 

було досягнуто лише у пацієнтів із супутньою артеріальною гіпертензією, частково - у 

хворих із коморбідним цукровим діабетом і хронічною хворобою нирок. 
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Дані проведеного клініко-економічного аналізу фармакотерапії хворих на стабільну 

ІХС свідчать на дороговартісність стаціонарного лікування. Під час оцінки листків 

призначень найбільше число призначень складають лікарські засоби (ЛЗ) групи 

ацетилсаліцилової кислоти і статини. За результатами проведеного аналізу препаратів з 

групи статинів, що перебували на ринку станом на березень 2020 року показник коефіцієнта 

ліквідності коливався в межах від 0 до 0,3. Ці значення показують, що ринок препаратів є 

лояльним до вітчизняного споживача. Найбільш доступними препаратами для населення є 

Симвастатин-Сандоз табл. 20 мг. № 30, Вазостат-Здоров’я табл. 20 мг. № 30, Аторвакор табл. 

20 мг. № 30. Найменш доступним є препарат Зокор табл. 20 мг. № 28.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Знаючи, що розувастатин є 

більш агресивним у плані антиліпідемічної терапії, ніж аторвастатин, слід вважати, що 

пацієнти із стабільною ІХС і супутньою патологією потребують більш виваженого підходу в 

плані вибору статину і його дозування. У третини пацієнтів не досягнуто цільового рівня ХС 

ЛПНЩ, що потребує застосування вищих доз статинів або комбінації з іншими 

ліпідознижуючими засобами, зокрема езетимібом.  

Клініко-економічний аналіз спожитої хворими на стабільну ІХС фармакотерапії 

свідчить про дороговартісність лікування, недостатнє застосування ЛЗ вітчизняного 

виробника. Для лікування пацієнтів кардіологічного профілю найбільш доступним з групи 

статинів є симвастатин, який включений в реєстр ПЗ, які підлягають реімбурсації. Урядова 

програма "Доступні ліки" є досить ефективна та приваблива для пацієнтів зі стабільною ІХС, 

оскільки забезпечує їх потрібними ЛЗ, проте з економічного боку програма не є 

рентабельною для аптеки, оскільки не покриває всіх витрат на придбання та забезпечення 

реалізації ЛЗ. Розширення та удосконалення програми "Доступні ліки" дозволить включити 

інші ЛЗ для фармакотерапії хворих кардіологічного профілю, в тому числі аторвастатин і 

розувастатин. 

Перспективою дослідження є оцінка ефективності і безпечності комбінованої 

ліпідознижуючої терапії у пацієнтів зі стабільною ІХС і коморбідними станами. 

 

 

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ХВОРИХ НА ЦИРОЗИ ПЕЧІНКИ 

Максименко О. В., Федяк І. О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

olexandra.maksymenko@gmail.com 

 

Вступ. Цироз печінки (ЦП) є фінальною стадію багатьох хронічних хвороб печінки. 

Ускладнення ЦП мають велику клінічну значимість – вони визначають картину 

захворювання, його прогноз та кінець і складають основний предмет лікування. Складність і 

важкість патології печінки, висока вартість лікування та інших соціальних послуг диктують 

необхідність використання принципів доказової медицини (Еvidence based medicine), які в 

сучасній системі охорони здоров’я визначають тактику фармацевтичного забезпечення 

хворих на ЦП. 

Метою даної роботи був аналіз сучасних клінічних протоколів і рекомендацій 

лікування хворих на ЦП та його ускладнень з метою пошуку новітніх підходів до 

фармацевтичного забезпечення таких пацієнтів, заснованих на даних доказової медицини.  

Матеріали та методи. Предметом дослідження стали клінічні протоколи та 

рекомендації лікування хворих на ЦП та його ускладнень в Україні, у країнах Європейського 

Союзу (ЄС), Республіці Білорусь, Республіці Казахстан, а саме: Клінічний протокол надання 

медичної допомоги хворим на цирози печінки, затверджений наказом МОЗ України № 271 

від 13.06.2005 р., проєкт Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги «Цироз печінки та 

його ускладнення» в Україні, 2016 р.; Рекомендації Європейської Асоціації з вивчення 

mailto:olexandra.maksymenko@gmail.com


39 

печінки – EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients with decompensated 

cirrhosis, 2018 р.; Клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями 

органов пищеварения», затверджений МОЗ Республіки Білорусь, 01.06.2017 р;, Клинический 

протокол диагностики и лечения: цирроз печени у взрослых, рекомендований МОЗ і СР 

Республіки Казахстан, 10.12.2015 р.  

Результати. Лікувальні заходи у хворих на ЦП визначаються їх етіологією, ступенем 

активності і компенсації, наявністю ускладнень і супутніх хвороб. Етіотропна противірусна 

терапія показана переважно при компенсованих вірусних ЦП. Рекомендованими 

препаратами є софосбувір / ледіпасвір / симепревір моно або в поєднанні з рибавірином, 

рідше з інтерферонами. У якості патогенетичної терапії можливе використання 

глюкокортикоїдів для лікування хворих на аутоімунний ЦП, урсодезоксихолеву кислоту – на 

первинний біліарний ЦП. 

Проте основний диференційований підбір терапії зосереджений на симптоматичному 

лікуванні ускладнень ЦП, які розвинулись. Так, при асциті на початковій стадії 

рекомендовано монотерапію спіронолактоном, а комбінація з фуросемідом є найбільш 

адекватною для пацієнтів із рецидивуючим асцитом (клас доказовості: І, 1). Для хворих, які 

не чутливі до фуросеміду, можливе використання торасеміду (І, 2), проте його вартість вища. 

Першою лінією лікування пацієнтів із спонтанним бактерійним перитонітом (СБП) є 

антибіотики: цефалоспорини третього покоління (цефотаксим, цефтріаксон) (І, 1), 

альтернативні варіанти включають комбінацію амоксицилін/клавуланова кислота (ІІ, 1) та 

фторхінолони (офлоксацин, ципрофлоксацин), а з метою профілактики СБП – норфлоксацин 

(І, 1). При гепато-ренальному синдромі (ГРС) – корекція провокуючих факторів: 

призначення антибіотиків з подвійним шляхом елімінації (з мінімальною гепато- і 

нефротоксичністю); агоністів рецепторів вазопресина; вазоконстрикторів тощо. Найбільшу 

доказову базу, що підтверджує ефективність вазоконстрикторів у лікуванні ГРС, має агоніст 

V1-рецепторів вазопресину – терліпресин, а в комбінації з альбуміном його рекомендовано 

як стандартну терапію (І, 1). При печінковій енцефалопатії (ПЕ) – доцільний вплив на 

патогенетичні механізми (зниження рівня аміаку) та мінімалізація провокуючих факторів 

(гіповолемії, шлунково-кишкової кровотечі, гіпокаліємії та/або метаболічного алкалозу, 

гіпоксії, прийому седативних ЛЗ, транквілізаторів, боротьба із інфекцією); призначають 

лактулозу як препарат першої лінії (І, 1), а внутрішньовенне введення L-орнітин L-аспартату 

(ІІ, 2) можна використовувати як альтернативний або додатковий засіб у пацієнтів із 

неефективною базисною терапією, пероральне введення препарату неефективне. При 

варикозному розширенні вен стравоходу (ВРВС) 1 ступеня без ознак кровотечі – вісцеральні 

вазоконстриктори (кардіоселективні β-блокатори (пропранолол) (І, 1) і кардіоселективні β-

блокатори (карведилол) (ІІ, 1) та вазодилататори – нітрати (ізосорбід мононітрат) або їх 

комбінація; при ВРВС 2 ступеня – β-блокатори або ендоскопічне лігування з метою 

профілактики первинної кровотечі з ВРВС.  

Висновки. Проведений аналіз клінічних протоколів та рекомендацій виявив, що 

найбільш повними та обґрунтованими щодо доказової бази є Рекомендації Європейської 

Асоціації з вивчення печінки EASL Clinical Practice Guidelines for the management of patients 

with decompensated cirrhosis, 2018 р., проте вони дуже деталізовані. Клинический протокол 

«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями органов пищеварения», затверджений 

МОЗ Республіки Білорусь, 01.06.2017 р. та Клинический протокол диагностики и лечения: 

цирроз печени у взрослых, рекомендований МОЗ і СР Республіки Казахстан, 10.12.2015 р. 

також відповідають вимогам доказової медицини та ґрунтуються на цих даних, однак, є 

більш конкретними і лаконічними. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим 

на цирози печінки, затверджений наказом МОЗ України № 271 від 13.06.2005 р. є надто 

застарілим, вміщує тільки загальні фармакологічні групи лікарських препаратів, деякі 

міжнародні непатентовані назви без вказанням рекомендованих доз, форм випуску, умов 

прийому і найважливіше – не заснований на даних доказової медицини. Щодо вітчизняного 

проєкту Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), 
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третинної (високоспеціалізованної) медичної допомоги «Цироз печінки та його 

ускладнення», 2016 р., то даний документ потребує: по-перше – доопрацювання та 

осучаснення щодо даних доказової медицини, по-друге – затвердження та введення в дію. 
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Вступ. На сьогодні фармацевтичний бізнес займає велику та важливу частку у сфері 

медичного та фармацевтичного ринку. Зараз фармацевтичні компанії (фірми-виробники) 

стали частиною професійної діяльності спеціалістів медицини, тому, що тільки 

фармацевтичні компанії (фірми-виробники) уміють надати всю достовірну та вичерпну 

інформацію щодо виробів медичного призначення (ВМП). При цьому, кожна фармацевтична 

компанія (фірма-виробник) спрямована на збільшення власного прибутку, розширюючи і 

удосконалюючи способи просування ВМП через мережу Інтернет, зокрема платформу 

Інстаграм. З огляду літератури з’ясовано, поняття «просування» – це комплекс 

маркетингових дій, кінцевою метою яких є підвищення пізнаваності бренду, формування 

лояльності спеціалістів медицини, фармації та кінцевого споживача до конкретного засобу, 

виділення властивостей, переваг перед конкурентами.  

Мета роботи. Дослідити основні напрямки використання мережі Інтернет щодо 

просування виробів медичного призначення (медичні вироби). 

Основний матеріал. Результати дослідження свідчать, що деякі фармацевтичні 

компанії (фірми-виробники) вкладають кошти в розробку та виробництво нових ВМП, при 

цьому не замислюються щодо просування через мережу Інтернет, зокрема платформу 

Інстаграм. Поява характерних властивостей та прагнення зробити більш удосконаленим 

ВМП, підштовхує фірми-виробників та дистриб’юторів до необхідності формування 

брендової політики щодо просування ВМП через мережу Інтернет (платформу Інстаграм). 

Наступним етапом дослідження стало вивчення основних функціональних характеристик 

ВМП (табл.1). 

Таблиця 1 

Основні функціональні характеристики ВМП 

Характеристика Опис 

Ефективність ВМП у своєї групи конкурує згідно з однієї властивості ‒ ефективності. Це 

основна умова для випуску ВМП на ринок.  

Безпека Відсутність побічних ефектів, співвідношення ризику та користі, якість 

(наприклад, голки для ін’єкцій, набори для крапельниць, що можуть 

напряму погіршити стан здоров’я людини). 

Зручність 

застосування 

Зручність застосування, зрозумілий спосіб і час використання. Цей фактор 

стимулює до випуску ВМП продовженої дії. 

Доступність Для більшості споживачів найоптимальніший варіант поєднання 

ефективності і безпеки за доступною ціною (наявність ВМП в роздрібних 

аптечних закладах з максимальною їх наявністю). 

Встановлено, що процес просування ВМП на фармацевтичному ринку від 

фармацевтичної компанії (фірми-виробника) до споживача здійснюється через проміжний 

етап: • спеціаліста медицини, фармації, або через мультимедіа – до кінцевого споживача 

(комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад, 

текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше – анімації і відео). 

Характерна особливість мультимедійних об’єктів та продуктів – наявність гіперпосилання. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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Поняття, що означає сполучення звукових, відео, графічних, текстових і цифрових сигналів, 

а також нерухомих і рухомих образів і конструкцій. Так, мультимедійна база даних буде 

вміщувати текстову і образну інформацію, відео кліпи і таблиці, і все це має однаково легкий 

доступ. Мультимедійна послуга дозволяє споживачу посилати, одержувати і 

використовувати будь-яку форму інформації, взаємозамінну та за бажанням. 

Далі розглянуто основні засоби щодо просування ВМП на фармацевтичному ринку: • 

особистий продаж; • реклама; • просування в мережі Інтернет (платформа Інстаграм); • 

стимулювання збуту; • паблік рилейшнз. Дослідження показало, що сьогодні найбільшу 

зацікавленість з боку споживачів викликає мережа Інтернет, а саме платформа Інстаграм та 

алгоритм їх роботи (цьому факту сприяє відносно низькі фінансові вкладення щодо 

просування ВМП та попит на ВМП, який підвищує довіру серед споживачів мережі Інтернет, 

зокрема платформи Інстаграм). 

Наступним етапом дослідження стало вивчення основних інструментів щодо 

просування ВМП через канали мережі Інтернет (платформу Інстаграм): 

1) Контекстна реклама ‒ реклама в мережі Інтернет, основна ціль якої, 

максимально точно доносити рекламне повідомлення та відповідати запитам чи інтересам 

інтернет-користувачів. Рекламні оголошення не є нав’язливими і користувач сам вирішує, 

взаємодіяти з ними чи ні. Рекламуючи свої товари або послуги за допомогою контекстної 

реклами можна швидко привернути увагу потенційних клієнтів без шкоди для іміджу 

компанії. Основний плюс такого просування полягає в тому, що користувач сам шукає 

інформацію, а реклама видається у відповідь на пошук. Переваги контекстної реклами: • 

невеликі інвестиції; • висока та швидка окупність; • комплексна аналітика. Основні види 

контекстної реклами: • пошукова реклама – відображається у вигляді текстових або 

товарних оголошень коли користувач шукає товари або послуги в пошукових системах; • 

медійна  (банерна) реклама ‒ розміщення інтерактивних банерів на тематичних і новинних 

сайтах. Банери є найчастішою медіа рекламою в мережі Інтернет, головне завдання це 

привернення уваги, створення іміджу та донесення інформації до споживача. Банерна 

реклама охоплює широке коло споживачів. Тому краще розміщувати її на сайтах медичної 

тематики та порталах, які охоплюють питання стосовно правильного способу життя та 

здоров’я населення в цілому. На такі сайти щодня заходить велика кількість споживачів і за 

умови, що банер буде барвистим і актуальним є велика ймовірність, що він не залишиться 

без уваги. Також цей вид реклами може включати показ оголошень на основі поведінки 

користувача так званий «ремаркетинг»; • відеореклама – реклама з використанням 

відеороликів. Зазвичай, зустрічається на початку або під час перегляду звичайного відео на 

платформі YouTube; • реклама у пошті – показується у поштовому клієнті користувача у 

вигляді рекламних листів; • реклама товарів при пошуку (торгові кампанії) – реклама 

показується у вигляді карток товарів при здійсненні пошуку в пошукових системах. 

2) Пошукове просування це потрапляння споживача на сайт фармацевтичної 

компанії (фірми-виробника) щодо просування ВМП, що в свою чергу підвищує позиції 

сайту, робить точним «таргетинг» – технологія Інтернет-реклами, яка допомагає знизити 

витрати рекламодавця на залучення до рекламованого об’єкту цільової аудиторії. Суть її 

полягає у виділенні з-поміж відвідувачів сайту групи осіб, які відповідають деяким 

заздалегідь визначеними умовами, які і формують основні види, рейтинг та підвищує 

кількість відвідувачів. 

3) Непрямий маркетинг ‒ використання в мережі Інтернет SMM (маркетинг у 

соціальних мережах, комплекс заходів щодо використання соціальних медіа, як каналів 

стосовно просування фармацевтичних компаній та вирішення інших бізнес-завдань). 

Головна мета непрямого маркетингу це залучення нових користувачів і зміцнення позицій 

фармацевтичної компанії (фірми-виробника) у споживачів через форуми, спільноти, блоги 

тощо. У результаті з’являється не тільки можливість надати всю інформацію стосовно 

переваг ВМП, а й зібрати зворотний зв’язок, почути заперечення з боку споживачів і миттєво 

відповісти на них. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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Слід зазначити, що на сьогодні це новий і нестандартний вид просування ВМП, який 

містить постійну роботу в соціальних мережах, блогах та форумах. Спеціалістам, які 

працюють в SMM, потрібно постійно виходити в «он-лайн», щоб відстежувати ситуацію, 

читати відгуки споживачів та відповідати на них. У разі появи негативних коментарів, 

спеціалістам необхідно їх негайно корегувати та посилити сторінку мережі Інтернет 

позитивними відгуками. Сьогодні фармацевтичні компанії (фірми-виробники) почали 

активно співпрацювати з провідними блогерами, які можуть подати інформацію так, щоб 

привернути ще більше уваги потенційних споживачів. Так, при просуванні ВМП через 

мережу Інтернет, зокрема платформу Інстаграм фармацевтичні компанії (фірми-виробники) 

мають гарну можливість насправді продемонструвати основні властивості та характеристики 

ВМП своєму споживачу перед купівлею. 

Висновки. Досліджено основні напрямки використання мережі Інтернет щодо 

просування виробів медичного призначення (медичні вироби). Встановлено, що мережа 

Інтернет, зокрема платформа Інстаграм це канал ресурсів, який постійно розвивається, в 

якому з’являються нові способи та техніки щодо просування ВМП. Сьогодні кожна 

фармацевтична компанія (фірма-виробник), аптечних закладів має можливість щодо 

інтернет-замовлень через мережу Інтернет, а для споживачів, з’являються пропозиції в 

інтернет-каналах, які дозволяють знайти ВМП по максимально доступній ціні та вибрати 

найвигідніший варіант, або взагалі замовити ВМП зі доставленням додому. 
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ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ В УКРАЇНІ 

Матущак М.Р.*, Панфілова Г.Л. ** 

*ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»  

**Національний фармацевтичний університет 
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Підвищення вимог суспільства до ефективності надання хворим медичної та 

фармацевтичної допомоги змушують ставити перед клінічними онкологами та гематологами 

нові завдання. Особливе це стосується тих категорій пацієнтів, які потребують невідкладної 

медичної допомоги враховуючи тяжкий перебіг розвитку патології. До таких хвороб можна 

віднести лімфогранулематоз (ЛГМ). Враховуючи необхідність споживання протипухлинних 

препаратів (ППП) хворими ЛГМ на протязі тривалого часу лікування, основний фінансовий 

тягар у фармацевтичному забезпечення хворих бере на себе суспільство та держава. Задля 

формування показників потреби у ППП важливого значення набувають результати аналізу 

епідеміологічних показників з ЛГМ. 

Мета досліджень полягала в аналізі динаміки захворюваності дітей на ЛГМ в Україні. 

Використовувалися дані Національного канцер-реєстру за 2012-2018 рр.. У дослідженнях 

застосовувався історичний, аналітико-порівняльний, логічний, математико-статистичний, 

гіпотетико-дедуктивний, а також методи епідеміологічних досліджень. 

Встановлено, що протягом зазначеного періоду в Україні відмічається позитивна 

динаміка зниження абсолютних даних захворюваності дітей на ЛГМ з 85 у 2012 р. до 53 

дітей у 2018 р., тобто на 37,7%. У 2015 р. ми спостерігали пікове, порівняно з даними 2012 р. 

значення показників захворюваності (95 захворівших на ЛГМ дітей). Звертає на себе увагу 

той факт, що у цьому ж році кількість дітей, що захворіли на ЛГМ була найвищою за увесь 

період спостереження (2012-2018 р.). В цілому, треба зазначити, що протягом 2012-2015 рр. 

відмічалась зигзагоподібний характер зміни абсолютних показників захворюваності дітей на 

ЛГМ та лише з 2016 р. їх кількість почала планомірно знижуватися. Так, у 2016 р. зазначений 

показник знизився на 25,3% та дорівнювала 71 випадок проти 95 дітей у 2015 р.. 

Аналогічний характер змін мали й абсолютні показники захворюваності, що представлені за 

гендерною приналежністю захворівших на ЛГМ. Найбільші темпи приросту (+23,1%) у 

mailto:matushakmarta@gmail.com
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динаміці показників були характерні для дівчат у 2013 р. (47 осіб) проти даних базового 2012 

р. (38 осіб), а найнижчі (–33,3%) для хлопців у 2016 р. (34 хворих), порівняно, з даними 2015 

р. (51 хворий). Діти, за захворіли на ЛГМ за гендерною приналежністю (середні значення 

питомої ваги у динаміці років) були розподілені наступним чином: 53,0% (хлопці): 47,0% 

(дівчата). Питома (%) вага хлопців у загальній сукупності захворівших на ЛГМ по роках 

коливався у діапазоні значень від 48,0% (2013 р, 2016 р.) до 57,0% (2018 р.).  

Наприкінці треба зазначити, що у перспективі планується проведення досліджень 

впливу різних факторів на означені показники у динаміці років, а також їх прогнозування у 

кратко- та середньостроковій перспективі. 
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Надання доступної, дієвої та ефективної допомоги всім пацієнтам незалежно від їх 

статусу є одним з логічних напрямків розвитку системи охорони здоров’я в Україні. Це може 

бути досягнено завдяки розвитку програм реімбурсації вартості ліків. Однією з таких 

програм є «Доступні ліки», у яку включено три нозології: серцево-судинні захворювання, 

цукровий діабет 2 типу та бронхіальна астма. Пацієнти одержують рецепт від лікаря та 

отримують ліки у аптеках за повну, часткову вартість або взагалі безоплатно. Однією з 

проблем є нерівномірна кількість аптек у областях та містах, а також обмеження щодо 

отримання ліків в залежності від місця проживання. 

Мета дослідження – проаналізувати розподіл аптек за територіально-

адміністративними одиницями країни, які приймають участь у програмі «Доступні ліки». 

Матеріали дослідження – офіційні данні Національної служби здоров’я України та 

Міністерства охорони здоров’я України. 

Наразі станом на кінець березня 2020 року у програмі «Доступні ліки» приймає 

участь 8061 аптечний заклад. Розподіл місць відпуску ліків за організаційно-правовою 

формою власності дозволив встановити, що 85,23% є приватної форми власності, 

комунальну форму власності має 8,71% та приватну форму у вигляді ФОП має 5,99% 

відповідно. Найбільша кількість аптечних закладів розташована у містах – 81,57%, а 

найменша у селах – 5,79%, решта – 12,64% у селищах міського типу. 

Топ-5 областей за найбільшою кількістю аптек задіяних у програмі «Доступні ліки» 

були розподілені наступним чином: першу позицію займає м. Київ (706 або 8,76%), на другій 

– Дніпропетровська область (674 або 8,36%), на третій – Львівська область  (616 або 7,64%), 

на четвертій – Харківська область (600 або 7,44%) та на п’ятій – Київська область (434 або 

6,38%). Сукупно топ-5 областей складає 37,59% від загальної кількості аптек-учасниць. У 

той же час менше 200 аптек, що приймають участь  спостерігалась у: Миколаївській (194 або 

2,41%), Херсонській (184 або 2,28%), Чернігівській (183 або 2,27%), Чернівецькій (181 або 

2,25%), Закарпатській (174 або 2,16%), Кіровоградській (167 або 2,07%), Луганській (154 або 

1,94%) областях відповідно. 

Слід зазначити, що у березні 2019 року було подано 1534 заявки на укладення 

договорів від аптек щодо участі в урядовій програмі, а у березні 2020 року – 91 заява, що 

свідчить про зниження активності суб’єктів господарювання та їх участі у програмі 

«Доступні ліки». Даний факт негативно відображається на доступності отримання ліків 

хворими на соціально небезпечні захворювання. Отже, необхідно прийняття державних 

заходів по залученню аптечних закладів для участі у програмі «Доступні ліки».  
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 Проблема якості товарів та послуг досліджується людством ще з давніх часів та не 

залишає своєї актуальності й до тепер. Численні випадки та трагедії, пов’язані із 

використанням неякісних або підроблених ліків, змушують дипломованих аптекарів 

створювати відповідні об’єднання з метою посилення контролю за якістю товарів, що 

пропонується. Особлива увага приділяється інцидентам пов’язаним із аптечним 

шахрайством, що нажаль набуває все більшої популярності, та як правило пов'язане з 

фальсифікацією товарів.  

Тому метою нашого дослідження став аналіз випадків аптечного шахрайства у XIX- 

XX століттях на території нашої держави. 

 Так на початку 1866 року було утворено перше професійне об’єднання - Харківське 

споживче товариство, засновником якого був Микола Петрович Баллін, фундатор 

української і російської кооперації. Метою товариства було посилення контролю за якістю 

товарів та обмеження свавілля виробників. А у 1868 році було  затверджено статут 

Київського споживчого товариства. Всього протягом 1866–70 років в Україні було засновано 

17 споживчих товариств, які об’єднували в основному вищий прошарок суспільства - 

інтелігенцію. Створення таких товариств було необхідним тому, що фармацевтичне 

виробництво зосереджувалося в аптеці. При кожній аптеці були обладнані лабораторії для 

приготування галенових препаратів, отримання ефірних олій, ароматичних вод, солей. Все це 

потребувало безпосереднього контролю та сумлінності від аптекарів.  

 Пізніше, вже у 1904 році утворюється професійний рух аптечних працівників. Це 

пов'язано з поширенням аптечного шахрайства, а саме реалізацією фальсифікованих 

парфумів та мінеральної води. Так, у містах, зокрема Києві та Миколаїві у 1905 році було 

створено нелегальний союз фармацевтів – «службовців». За участю союзу виходять перші 

фармацевтичні журнали - «Журнал аптечного товариства», «Южный фармацевт» (Південний 

фармацевт), «Жизнь фармацевта» (Життя фармацевта). Публікуються статті на різні 

тематики, особливо щодо організації аналітичних лабораторій в аптеках, проблем підробок 

та якості ліків, шахрайств. У регіонах створюються обласні органи професійних союзів, що 

було небезпечно для царського уряду та спричинило репресії й закриття де-яких журналів. У 

1914 році відкрились товариства взаємодопомоги «службовців» – фармацевтів у Києві, 

Одесі, Полтаві.  

 Однією з перших згадок про випадки аптечного шахрайства, зокрема фальсифікат 

ліків на території сучасної України були опубліковані у журналі «Русскiй Фармацевт, 1908, 

№ 9». У публікації згадувалось, що в 1908 році в Одесі була розкрита фабрика, що 

підробляла патентовані ліки, як вітчизняні так й закордонні. Було виявлене велике торгове 

листування з усією Європейською Росiєю та Сибіром. Шахраї підробляли, популярні 

патентовані засоби: пігулки «Сантал Міді», «Гальманин», «Гонозан», пластир «Сальватор», 

«Броманін» та ін. Підробки були настільки приближені до оригіналу, що майже неможливо 

було їх відрізнити від першоджерел. Тому, компанії (Гофман-Ла Рош, фон-Гейден, Шерінг і 

Мерк;), що випускали ці ліки подали ісковий позов у розмірі 0,5 млн рублів. Всі особи, що 

були задіяні у шахрайстві були заарештовані та понесли покарання.  

У зв’язку з масштабністю та розповсюдженням шахрайства в Одесі був проведений 

рейд та виявлено аптекарський склад де були знайдені сіль, одеколон, ліки. До деяких 

пігулок були надруковані й готові етикетки. Була викрита ціла низка організованого 

шахрайства, яка була пов’язана з підробкою ліків, друком етикеток, пакуванням товару. Цю 

справу було до передано суду.  
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Також у Полтаві була викрита лабораторія яка виготовляла фальсифікати ліків 

закордонних фірм. Фальсифікатори збували свій товар у величезній кількості в Сибір та 

навіть на Кавказ. В цілому було викрито ряд масштабних афер пов'язаних з фальсифікатом 

ліків. 

Це призвело до того, що в 1919-1920 р.р. був розроблений та принятий декрет «Про 

націоналізацію аптек». Процес націоналізації аптек в Україні мав характерні риси, які були 

пов’язані з недостатньо міцними позиціями радянської влади. Декрет затверджував передачу 

всіх аптек у власність держави та забороняв приватну торгівлю, а також передбачав перехід 

на госпрозрахунок.  

Характерним у той період є створення Всеукраїнського аптекоуправління (ВАУ), що 

підпорядковувалося Наркоматові охорони здоров’я УРСР.  У 1930 році було створено 17 

філій ВАУ, навіть по декілька в одній області. У 1935 році аптеки було класифіковано на 5 

груп: госпрозрахункові аптеки, фабрики ЛЗ, аптеки-розподільники, аптеки при лікувально-

профілактичних закладах, аптечні бази. Ліки стали відпускати безкоштовно для медичної 

допомоги в лікарнях і поліклініках і за плату для лікування вдома. Відповідно до Постанови 

Раднаркому СРСР «Про торгівлю медикаментами» й аналогічної Постанови Уряду України 

від 1 вересня 1935 року були ліквідовані майже всі аптеки лікувально-профілактичних 

закладів, а залишені втратили самостійність і право на торгівлю. Це спричинило зниження 

вітчизняного виробництва ліків та збільшення імпорту. Пізніше, у 1960 році в Україні 

налічувалося 3111 аптек, функціонувало 18 тис. аптечних пунктів, 200 аптекарських 

магазинів, 42 аптечні склади, 47 контрольно-аналітичних і 26 галеново-фасувальних 

лабораторій.  

Зміни у 1990 роках, які безпосередньо торкнулись фармацевтичної галузі, були 

наслідком політичної кризи, застарілістю матеріально-технічної бази та її невідповідністю 

міжнародним стандартам, зниженням обсягів постачання готових ліків і сировини для 

української фармацевтичної промисловості. Однак, випадки шахрайства серед аптекарів 

були все частішими, але  їх не афішували як раніше у зв’язку з політичними подіями того 

часу.  
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Злоякісні новоутворення – одна з найважливіших медичних та соціально-економічних 

проблем охорони здоров’я України. Згідно даних МОЗ України, у 2018 р. в Україні було 

зареєстровано близько 170 тис нових випадків раку і 98 тис смертей від раку. На 

сьогоднішній день для терапії цієї страшної недуги на ринку України представлено чимало 

лікарських засобів, які здебільшого синтетичного походження і можуть негативно впливати 

на організм людини. Оскільки спостерігається тенденція до збільшення кількості 

онкологічних захворювань, науковці постійно займаються не лише пошуком новітніх 

методів і засобів лікування даної патології, але особливої уваги приділяють традиційним і 

народним методам лікування, використанню продуктів харчування і лікарських рослин. Це 

зумовлено тим, що рослинні лікарські засоби мають меншу кількість побічних ефектів при 

тривалому використанні і більш м’яку дію на організм людини. 

Метою наших досліджень було провести аналіз ринку антинеопластичних лікарських 

засобів рослинного походження зареєстрованих в Україні. 

За даними Державного реєстру лікарських засобів, станом на травень 2020 р., на 

фармацевтичному ринку України зареєстровано 45 торгових назв лікарських препаратів, які 
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відносяться до групи L01C (алкалоїди рослинного походження та інші препарати природного 

походження). Досліджувана група представлена 3-ма препаратами вітчизняного і 42-ма – 

закордонного виробництва. При визначенні динаміки розподілу країн-виробників визначили, 

що досліджуючі засоби постачають з 10-ти країн: Індія, Німеччина, Італія, Нідерланди, 

Румунія, республіка Білорусь, Австрія, Аргентина, Корея, Канада. 

На фармацевтичному ринку України антинеопластичні препарати представлені двома 

лікарськими формами, зокрема: концентрат для розчину для інфузій та розчини для ін’єкцій. 

Також провели дослідження щодо відсоткового співвідношення препаратів, до складу 

яких входить лікарська рослинна сировина. Дані показують,що найбільше препаратів 

отримують з кори тису коротколистого (43,2 %). Також є препарати на основі тису ягідного 

(29,8 %), педофілу щитовидного і барвінку рожевого (по 14,9 %). 

Висновки. Проведено аналіз ринку антинеопластичних лікарських засобів рослинного 

походження зареєстрованих в Україні і встановлено, що кількість зареєстрованих препаратів 

закордонного виробництва значно перевищує вітчизняного виробника. Оскільки лише 

чотири види лікарської рослинної сировини використовується для виробництва препаратів 

даної групи в промислових масштабах, доцільно розширювати даний ринок створенням 

нових, ефективних рослинних препаратів.  
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Вступ. Віруси – це паразитичні живі системи доклітиннної будови, виділені в 

самостійне підцарство Vira. Віруси складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) та 

білкової оболонки (капсиду). Проти таких вірусних захворювань як натуральна віспа, 

поліомієліт, краснуха, кір, паротит, сказ, деякі вірусні гепатити вдалось розробити дієві 

вакцини, які попереджають захворюваність та знижують прояви симптомів, якщо 

інфікування все-таки відбулось. Проте все ще багато захворювань вірусної етіології не мають 

ефективної етіотропної терапії. Для лікування вірусних гепатитів B і C, деяких 

герпесвірусних інфекцій, ВІЛ-інфекції/СНІДу, грипу та ін. використовують фармакотерапію 

противірусними лікарськими засобами (група J05A за ATC-класифікацією).  

За 30 років досліджень з 90-х років ХХ століття до 2010 року було визнано 

загрозливими для людини 37 патогенів. З 80-х років ХХ століття ВІЛ-інфекція та асоційовані 

з нею хвороби викликали різке збільшення смертності від інфекційних хвороб по всьому 

світу.  

До 2020 року статистика не покращилась. На смертність від інфекційних хвороб 

припадає близько чверті смертей на всій планеті та більше 2\3 від смертей у дітей віком до 

п’яти років. 

Через велику поширеність вірусних хвороб та їх небезпеку необхідно досліджувати та 

контролювати споживання та стан фармацевтичного ринку противірусних препаратів. 

Метою роботи був аналіз асортименту амбулаторного сегменту фармацевтичного 

ринку противірусних ЛЗ в Україні у 2015-2019 роках. 

Матеріали та методи. Для дослідження використовуваних противірусних препаратів 

в амбулаторному сегменті фармацевтичного ринку України користувались даними програми 

«Фармстандарт» компанії Моріон. Аналізували той фрагмент амбулаторного сегменту 

фармацевтичного ринку, який включає ті препарати, які пацієнти купують за власні кошти. 

Результати. На світовому фармацевтичному ринку відомо 113 МНН противірусних 

ЛЗ, з них 35 МНН – комбіновані. 

mailto:mrs.bata@gmail.com
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В амбулаторному сегменті фармацевтичного ринку України противірусних засобів за 

досліджуваний період використовувалося 27 МНН, з них комбінованих 3 МНН (табл.). Одна 

з МНН – J05AX20** Інші - існує тільки на фармацевтичному ринку України. До цієї МНН 

входять такі торгові назви на основі флавоноїдів: ІМУНОФЛАЗІД®, ЕРГОФЕРОН, 

ПРОТЕФЛАЗІД®, ФЛАВОВІР®; на основі лікарської рослинної сировини (ЛРС) Вільхи 

АЛЬТАБОР; кислот рибонуклеїнових – НУКЛЕКС та на основі ЛРС Обліпихи ЕРЕБРА®. 

Дані препарати не мають переконливих доказів клінічної ефективності, але дана МНН є 

найбільш представленою (за кількістю ТН) серед усіх противірусних препаратів. 

Амбулаторний сегмент фармацевтичного ринку за 5 досліджуваних років коливається 

і не є стабільним. J05AP02 Телапревир, J05AX08 Ралтегравір та комбінація J05AR06 

Емтрицитабін, тенофовір дизопроксил і ефавіренз не використовуються амбулаторно з 2016 

року. J05AG01 Невірапін та J05AP03 Боцепревір пішли з амбулаторного сегменту 

фармацевтичного ринку України з 2017 року, а J05AF11 Тельбівудин з 2018 року. 

Натомість J05AP51 Софосбувір та ледіпасвір та J05AP07 Даклатасвір з’явились у 2017 

році та 2019 році відповідно.  

За досліджуваний період з 2015 року до 2019 року кількість торгових назв (ТН), що 

застосовуються амбулаторно зменшилось на 13,1% з 137 ТН до 119ТН. Зменшилась 

представленість як імпортних ТН, так і вітчизняних (табл.).  

Частка ринку вітчизняних препаратів зросла на 1,5% з 54% у 2015 році до 55,5% у 

2019 році.  

 

Таблиця. Стан амбулаторного сегменту фармацевтичного ринку України у 2015-

2019 роках. 

МНН 

Торгові назви 

2015 2016 2017 2018 2019 

В І В І В І В І В І 

J05AB01 Ацикловір 9 15 9 13 9 14 8 17 7 14 

J05AB06 Ганцикловір 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J05AB09 Фамцикловір 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2 

J05AB11 Валацикловір 7 4 5 4 5 4 5 4 4 4 

J05AB14 Валганцикловір 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

J05AC02 Римантадин 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

J05AF01 Зидовудин 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

J05AF05 Ламівудин 0 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

J05AF07 Тенофовір 

дізопроксил 
0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 

J05AF11 Тельбівудин 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 

J05AG01 Невірапін 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

J05AH01 Занамівір 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

J05AH02 Осельтамівір 0 1 0 2 0 3 0 3 0 3 

J05AP01 Рибавірін 8 5 8 3 6 3 8 3 4 1 

J05AP02 Телапревир 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

J05AP03 Боцепревір 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

J05AP07 Даклатасвір 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

J05AP08 Софосбувір 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 

J05AP51 Софосбувір та 

ледіпасвір 
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

J05AR03 

Тенофовірдізопроксил і 

емтрицитабін 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 
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J05AR06 Емтрицитабін, 

тенофовірдизопроксил і 

ефавіренз 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

J05AX05 

Інозинпранобекс 
2 9 4 9 6 9 10 10 10 9 

J05AX08 Ралтегравір 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

J05AX13 Уміфеновір 8 6 8 5 7 3 7 3 6 2 

J05AX17 Енісамію йодид 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

J05AX19 Тілорон 8 3 8 3 8 3 8 2 8 2 

J05AX20** Інші 23 2 17 1 16 0 14 0 17 0 

Всього ТН: 74 63 71 56 68 53 71 56 66 53 

Всього у %: 54,0 46,0 55,9 46,3 56,2 43,8 55,9 44,1 55,5 44,5 

Всього: 137 127 121 127 119 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Амбулаторний сегмент 

фармацевтичного ринку противірусних ЛЗ представлений тільки 24% МНН від 

загальносвітового.  

Найрозповсюдженішою була МНН J05AX20** Інші, яка у 2019 році представляла 

близько 14% від усіх ТН, які використовувались амбулаторно. 

Частка ринку вітчизняних препаратів зросла з 54% у 2015 році до 55,5% у 2019 році. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення стану госпітального сегменту 

фармацевтичного ринку України противірусних ЛЗ. А також, дослідження рівнів споживання 

препаратів даної групи як у госпітальному, так і у амбулаторному сегментах.  

 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАРМАЦЕВТІВ 

У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Панфілова Г.Л.*, Сокуренко І.А. ** 

*Національний фармацевтичний університет 

**Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації 

panf-al@ukr.net 

 

За умов стрімкого розвитку суспільства та появи загрозливих факторів глобального 

масштабу, на кшталт, наприклад, пандемії COVID-19 на аптечні заклади посилюється вплив 

різних чинників зовнішнього середовища. Тому фармацевтичні працівники повинні з 

кожним роком підвищувати рівень кваліфікації та суттєво розширювати рамках своїх 

професійних компетенцій. Зазначене й обумовило проведення наших досліджень. 

Мета досліджень – проаналізувати існуючі у різних країнах світу підходи до 

професійної підготовки фармацевтичних працівників. Об’єктом досліджень стали дані, що 

представлені у 2019 р. на офіційному сайті. Європейського бюро ВООЗ (World Health 

Organization. Regional Office for Europe) у вигляді звіту «The legal and regulatory framework for 

community pharmacies in the WHO European Region. World Health Organization. Regional Office 

for Europe». У дослідженнях застосовувався історичний, аналітико-порівняльний, логічний, 

математико-статистичний, гіпотетико-дедуктивний та інші методи наукових досліджень. 

За результатами систематизації матеріалу можна стверджувати про наступне. У 

більшості країн відсутнє чітке визначення поняття «фармацевт». Найбільш часто 

зустрічаються непрямі визначення, які мають відношення до рівня освіти, наприклад, як в 

Естонії або до переліку тих видів діяльності, яким можуть займатися ті чи інші фахівці 

(Франція). Експерти відзначають наявність трьох основних визначень поняття «фармацевт», 

які представлені в різних нормативно-правових документах. Це визначення поняття 

«фармацевт», які дані: ВООЗ (1994 г.); Міжнародної організації праці (МОП, International 

mailto:panf-al@ukr.net
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Labour Organization – ILO), що представлене в рамках Міжнародної стандартної класифікації 

професій (International Standard Classification of Occupations); Міжнародної фармацевтичної 

федерації (International Pharmaceutical Federation – FIP). Необхідно відзначити, що на відміну 

від самого визначення «фармацевт» вимоги до організації освітнього процесу та самого рівня 

освіти більш детальніше прописуються у відповідних національних законодавчих актах. 

Комплекс освітніх вимог ставитися, перш за все, до рівня організації навчального закладу, 

який можуть готувати фармацевтичних працівників (університети), тривалості навчання, в т. 

ч. його теоретичної і практичної частини, спектра освітніх та практичних компетенцій, 

забезпечення якості освітнього процесу тощо. У деяких країнах, наприклад, у Франції 

обмежується також й кількість студентів, які можуть вступати до університетів для навчання 

за спеціальністю «Фармація». Для багатьох країн в організації підготовки фармацевтичних 

працівників характерний розподіл за спеціалізацією діяльності на тих фахівців, які будуть 

працювати в громадських аптеках, переважного державної форми власності і приватних, а 

також в теоретичній або прикладній науці. Відповідно до Директиви 2005/36 /ЄС тривалість 

професійної підготовки фармацевта повинна становити не менше 5 років, враховуючи також 

мінімум 4 роки очної підготовки за комплексом теоретико-прикладних дисциплін і 6-ти 

місяців практиці в аптеках, яка називається стажування або інтернатура. У зазначеному 

документі також перераховані необхідні офіційні вимоги, які повинні пред'являтися до 

фармацевтичних працівників. Наприклад, в деяких країнах (Україна, Білорусь) ще 

зберігається дистанційна (заочна) форма навчання фармацевтичних працівників. Зазначена 

форма організації освітнього процесу у багатьох країнах колишнього СРСР, в т. ч. в 

Російській Федерації (з 2016 р) були ліквідовані, як ті, що не відповідають європейським 

освітньо-кваліфікаційним нормам. Узагальнюючи дані літератури, нами було окреслено два 

підходи в організації підготовки фахівців фармації в зарубіжних країнах. Так, в деяких 

країнах (Албанія, Молдова) дипломи видаються тільки по завершенню навчання. У другій 

групі країн відповідні документи видаються на всіх проміжних стадіях освітнього процесу. 

Наприклад, в Азербайджані це 4 роки бакалаврату і 2 роки магістратури, в Україні 3 і 2 роки 

відповідно. При цьому, в деяких країнах, наприклад, в Польщі можливо отримання рівня 

«Магістра фармації» тільки після закінчення університету. Тривалість інтернатури в 

більшості країн становить від 6-ти до 12 місяців і 10 тижнів (Франція). У Великобританії 

термін інтернатури, необхідної для отримання ліцензії на здійснення фармацевтичної 

діяльності не входить в загальний період навчання в університет, тому не є обов'язковою 

вимогою державних органів, які регулюють вказану форму діяльність в країні.  

Наступна спеціальність, яка існує в багатьох країнах є «фармацевтичний технік». 

Сутність даної кваліфікаційної категорії по країнам має різне смислове навантаження. В 

середньому, тривалість підготовки таких фахівців з країн становить: 2-а роки (Франція, 

Нідерланди, Польща, Іспанія, Великобританія); 3-ри роки (Данія, Фінляндія, Литва); 4-ри 

роки (Португалія, Сербія, Словенія). Процес післядипломної спеціалізації в більшості країн 

здійснюється під егідою державного органу-регулятора в системі фармацевтичного 

забезпечення населення. Передбачається проведення спеціалізованих курсів за різними 

напрямками організації фармацевтичної і медичної діяльності, наприклад, в геріатрії, 

педіатрії, проведенні паліативної допомоги, гомеопатії й таке ін.. Наприклад, у Великій 

Британії та деяких інших країнах Європейського Союзу все більшої популярності набуває 

організація і проведення підготовки з клінічної фармації. Такий вид підготовки є 

обов'язковою формою післядипломної освіти фармацевтів. Відповідно до інформації 

Генерального фармацевтичного ради (General Pharmaceutical Council – GPhC), з 2016 р 

загальна кількість що призначають ЛП фармацевтів постійно збільшується. Наприклад у 

2016 р. їх кількість зросла на 4000, тобто більш ніж в 2,0 рази порівняно з даними 2014 р.  

Констатуючи вищенаведене, можна стверджувати, що професійна підготовка 

фармацевтів у різних країнах відрізняється за деякими аспектами організації навчально-

освітнього процесу. При цьому, у всіх країнах питання постійного підвищення кваліфікації 

аптечних працівників є пріоритетним та важливим, перш за все, у відповідності до вимог 
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«Належної аптечної практики» та формування високого рівня соціальної фармацевтичних 

працівників.  

 

 

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ ВІДНЕСЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДО 

КАТЕГОРІЇ ОРФАННИХ 

Подгайна М.В., Сліпцова Н.А. 

Національний фармацевтичний університет 

economica@nuph.edu.ua 

 

Вступ.  Орфанні захворювання – це особлива категорія, що охоплює майже 40 млн. 

осіб лише у країнах Європейського Союзу.  Незважаючи на унікальність та низьку 

поширеність, орфанні хвороби впливають на життя близько 10% населення, а  у 50% 

випадків захворювання призводять до інвалідизації пацієнтів. Необхідною складовою 

покращення стану пацієнтів є своєчасна діагностика та наявність орфанних лікарських 

засобів. 

Орфанні препарати — це лікарські засоби, призначені для діагностики, профілактики 

та лікування рідкісних захворювань або станів, що представляють серйозну загрозу для 

здоров'я або життя пацієнта. 

Мета роботи. Аналіз існуючих критеріїв віднесення ЛП до категорії орфанних у 

деяких країнах світу. 

Основний матеріал дослідження. Об`єктами дослідження стали:  нормативно-

правова база деяких країн. зокрема, США, країн Євросоюзу, Австралії, Японії та інш.; 

матеріали Європейської організації з рідкісних захворювань (EURORDIS); матеріали порталу 

Orphanet. 

До категорії орфанних препаратів не можна віднести будь-який лікарський засіб, що 

використовується у лікуванні орфанних захворювань та входить до схеми лікування. Для 

країн Європейського союзу (ЄС) регламентом Європейського парламенту та Ради 

Європейського Союзу 141/2000 від 16 грудня 1999 р. «Про орфанні  лікарські засоби» було 

визначено наступні критерії відповідності препарату групі орфанних лікарських: ЛЗ 

використовується для діагностики, профілактики і лікування загрозливих для життя або 

виснажливих захворювань, поширеністю не більше 5:10000 осіб в момент подачі заяви; або 

його розміщення на фармацевтичному ринку не відшкодує вартості витрат на виробництво 

без використання маркетингових зусиль та належного стимулювання; не має офіційно 

затверджених аналогів методів діагностики, профілактики та лікуванні ЄС, за наявності 

офіційно визнаного методу виробник має  довести переваги пропонованого лікарського 

засобу у порівнянні із затвердженим. Висновок, щодо доцільності визнання препарату 

орфанним надає структурний підрозділ Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) 

– Комітет з орфанних препаратів. Орфанного статусу препарат може набути на будь-якій 

стадії розробки. Головною умовою є надання переконливих наукових обґрунтувань щодо 

доречності лікування орфанного захворювання запропонованим лікарським засобом. Для 

того, щоб отримати підтвердження статусу орфанного лікарського засобу  ініціатор має 

подати заяву до Європейського агентства лікарських засобів на будь-якій стадії розробки 

препарату, за виключенням моменту подання заяви на дозвіл проведення маркетингу. 

Лікарські засоби, визначені як орфанні, мають права на пільги, що надаються Спільнотою та 

Державами-членами ЄС з метою підтримки наукових досліджень,  а також розробки та 

доступності лікарських засобів  

Критерії віднесення ЛЗ до групи орфанних варіюють в залежності від країни та 

поширеності орфанного захворювання. У дослідженні було проаналізовано вказані критерії у 

наступних країнах: США, Японія, Австралія, Тайвань, Корея.  Порівняння проводилося за 

контролюючими органами, прийнятими нормативно-правовими актами, поширеністю 

захворюваності та кількістю пацієнтів. 

mailto:economica@nuph.edu.ua
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Таблиця 1 

Аналіз критеріїв для віднесення лікарських засобів до категорії орфанних у 

деяких країнах світу  

Критерії/ 

Країна 

США Японія Австралія Тайвань Корея 

Рік прийняття 1983 1993 1998 2000 2003 

Контролюючий 

орган 

FDA/О

фіс 

розроб

ки 

орфанн

их ЛЗ 

Міністерство 

охорони 

здоров`я та 

соціального 

забезпечення 

Управління 

з 

терапевтичн

их продуктів 

Комітет з 

аналізу 

орфанних 

захворювань та 

орфанних 

лікарських 

засобів 

Корейське 

FDA та 

Корейський 

центр 

орфанних 

лікарських 

засобів 

Назва 

норматив-ного 

документу 

 

«Orpha

n Drug 

Act» 

«Orphan Drug 

Regulation» 

«Orphan 

Drug Policy» 

«Orphan Drug 

Act» 

«Orphan Drug 

Act» 

Пошире-

ність(на 10 

тис.чол.) 

7,5 4,0 1,2 Невідомо 2,5 

Кількість 

пацієнтів, осіб 

< 200 

тис. 

< 50 тис. < 2 тис. < 2300 < 20 тис. 

 Встановлено, що серед проаналізованих країн вперше у 1983році було врегульовано 

статус ЛЗ, як орфанного ЛП. Поступово розвиток урегульованої системи забезпечення 

населення орфанними лікарськими засобами відбувся у переважній більшості країн світу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз міжнародного досвіду 

щодо практичних засад правового регулювання фармацевтичного забезпечення орфанних 

хворих, зокрема орфанними ЛЗ, дозволяє забезпечити ефективний процес надання медичної 

та фармацевтичної допомоги даній соціально-вразливій категорії пацієнтів в Україні. 

 

 

РОЛЬ ОНЛАЙН ОПИТУВАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В 

УМОВАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ 

Покотило О.О., Бортник О.П. 

Тернопільський національний медичний університет 

імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 

pokotylo@tdmu.edu.ua 

 

Вступ. Опитування – найпопулярніший метод збору даних при проведенні наукових, 

соціологічних чи маркетингових досліджень. До традиційних видів опитування належать: 

особисте опитування (усне чи письмове), телефонне інтерв'ю, поштові опитування. Однак, 

глобалізація діджиталізації в умовах сьогодення виводить наукові дослідження на якісно 

інший рівень реалізації поставлених завдань. Додатковим вимушеним каталізатором стало 

введення карантинних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

що призвело до активної популяризації форми онлайн опитування як нового інструменту 

збору даних на базі Інтернету. 

Метою нашої роботи було проаналізувати роль онлайн опитування при проведенні 

наукових досліджень в умовах загальнонаціонального карантину, визначити його переваги і 

недоліки у порівнянні з традиційними формами опитування. 

Матеріали дослідження: Internet-ресурс, різні форми онлайн опитування у медичній і 

фармацевтичній галузях, власні розроблені гугл-форми анкет. Методи дослідження: 

систематичний збір інформації, логічний, аналітичний, статистичний. 
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За результатами дослідження встановлено, що процес збору даних за допомогою 

онлайн-опитування має ряд переваг: доступність і зручність (і для дослідників, і для 

респондентів), ефективність (можливість збору великої кількості даних з меншою кількістю 

помилок через відсутність передачі письмових даних на комп’ютер), економність (залучення 

невеликих зусиль людських і матеріальних ресурсів під час збору та обробки даних), 

оперативність (у відносно короткі часові рамки швидко формується база даних великої 

кількості опитуваних), надійність (захищає від втрати даних, усуває помилки транскрипції та 

запобігає зміні результатів учасником опитування), анонімність (можливість збору даних у 

“важкодоступних” груп населення або людей з певними станами, такими як ВІЛ, або щодо 

“незручних” запитань – корупція тощо). 

Щодо аналізу переваг Інтернет-опитування для респондентів, то нами було 

встановлено наступні: респондент може надати відповідь у зручний час, за комфортних 

умов, наприклад, вдома; респондент є незалежний від часових рамок надання відповіді; 

респондент може виконати опитування у декількох сесіях, що психологічно зменшує 

навантаження від певної кількості запитань.  

Необхідно зазначити, що стратегії збору даних при онлайн опитуванні мають 

специфічні характеристики у порівнянні з паперовим варіантом опитування (технологічні, 

демографічні, швидкість отримання відповідей тощо). Інтернет-анкетування може надати 

валідні, достовірні та змістовні результати лише у тому випадку, коли макет анкети та всі її 

питання / пункти є чіткими та точними і якщо анкета розташована на зручній платформі, що 

охоплює більшу кількість респондентів усіх вікових категорій. Тому, при формуванні питань 

онлайн опитування доцільно звернути особливу увагу на наступні моменти: методологічні 

аспекти анкети, планування та управління онлайн опитуваннями та етичні проблеми. Для 

успішного проведення онлайн опитування було визначено шість основних методологічних 

принципів:  

1. зручний дизайн та зрозуміле структурування (формат анкети повинен бути 

легким для навігації, для її заповнення потрібно мінімум комп’ютерних навичок. Елементи 

повинні бути короткими, чіткими, зрозумілими та легкими для читання). 

2. вибір учасників опитування (необхідно проаналізувати на яких інтернет-

платформах передбачається опитування, які соціальні медіа будуть охоплені, оскільки це 

прямим чином вплине на вибірку респондентів за віком, доходом, освітою тощо). 

3. уникнення повторюваності відповідей респондентів (мінімізувати цю проблему 

можливо шляхом персоніфікації посилання для доступу до он-лайн анкети через адресу 

електронної пошти, IP-адреси тощо. Також має бути можливість заповнювати опитування 

протягом декількох сеансів, оскільки відповіді опитування автоматично зберігаються під час 

просування учасників на сторінках опитування). 

4. керування даними (зазвичай онлайн платформи пропонують зручне та надійне 

управління даними. Формат онлайн опитування унеможливлює раптову втрату даних, 

полегшує передачу даних у базу даних для аналізу (наприклад, Excel). 

5. етичні питання (при адмініструванні онлайн-анкет звертається увага на 

надання інформованої згоди респондентів, на питання їх конфіденційності і можливості 

виходу з опитування або вилучення деяких даних) 

6. «пілотні» дослідження (для оцінки змістовності і коректності запитань, їх 

впорядкування, також тестуються технічні моменти).  

Всі переваги і недоліки онлайн опитування були нами досліджені під час розробки 

різних видів анкетування з метою вирішення наукових завдань, щодо якісного надання 

фармацевтичної допомоги, дослідження рівня забезпечення пацієнтів доступними 

лікарськими засобами та інших питань, що потребують статистично достовірної бази даних 

респондентів.  

Висновки. Таким чином, в умовах вимушеної ізоляції населення України у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби, актуальним є продовження наукових досліджень, а 

збір як якісних, так і кількісних даних шляхом онлайн опитування є незамінним 



53 

інструментом реалізації поставлених завдань. Онлайн опитування має ряд переваг перед 

традиційними видами збору інформації, хоча існують завдання, коли найкращий результат 

дає поєднання декількох видів опитування. Основним недоліком, на нашу думку, може бути 

недостатній рівень кваліфікації і компетентності науковців при створенні онлайн-опитувань. 
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Вступ. За умов трансформації національної системи охорони здоров’я особливої 

соціально-економічної актуальності набувають питання контролю за раціональним 

використанням коштів, необхідних для виконання державних гарантій з реалізації надання 

медичної та фармацевтичної допомоги пацієнтам з соціально-небезпечними хворобами. 

Мультирезистентний туберкульоз (МР ТБ) є одним із найбільш поширеним серед соціально-

небезпечних інфекційних захворювань. В Україні станом на 2020 р. стандартом лікування 

МРТБ є Уніфікований клінічний протокол «Туберкульоз». Однак, слід зазначити, що 

відповідно до наказу МОЗ України від 29.12.2016 р. №1422 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 28.09.2012 р. № 751» українські лікарі мають 

право призначати пацієнтам лікарські засоби спираючись на сучасні міжнародні протоколи. 

Світовий досвід свідчить, що впровадження міжнародних настанов суттєво змінює підходи 

до призначення ліків, оскільки фармакотерапія окремих захворювань базується на основних 

принципах «доказової медицини». У 2019 р. розроблено нову консолідовану настанову 

ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого ТБ (WHO/CDS/TB/2019.7.). 

Забезпечення хворих на МРТБ протитуберкульозними лікарськими засобами (ПТЛЗ) 
потребує залучення значних фінансових ресурсів. Одночасно, галузь охорони здоров’я 

постійно відчуває дефіцит видатків з державного бюджету України, що вимагає пошук 

ефективних механізмів підвищення доступності медичної та фармацевтичної допомоги. За 

цих умов питання оптимального використання обмежених бюджетних коштів, які 

спрямовані на лікування хворих на МР ТБ, має пріоритетне значення.  

Метою нашого дослідження стало аналізу тендерних закупівель ПТЛЗ для лікування 

хворих на МРТБ. Для  визначення розподілу державних витрат на надання медичної та 

фармацевтичної допомоги хворим на МРТБ з урахуванням міжнародних стандарті нами був 

проведений інтегрований U1U2U3U0/ABC аналіз публічних закупівель ПТЛЗ за 2018 р. 

Вищезазначений аналіз дає можливість вирішити питання доцільності (пріоритетність) 

внесення відповідного ПТЛЗ до публічних закупівель на майбутній період. Для цього нами 

були розподілені ПТЛЗ за групами утилітарності (U1, U2, U3, U0). Так, відповідно до 

консолідованої настанови ВООЗ з лікування хворих на МРТБ ПТЛЗ на підставі останніх 

даних щодо співвідношення ефективності та безпеки розділені на три групи:  

➢ перша група (пріоритетна (U1)) включенні три ПТЛЗ за міжнародною непатентованою 

назвою (МНН): левофлоксацин/моксіфлоксацин, бедаквалін, лінезолід;  

➢ друга група (додаткова (U2)): –  ПТЛЗ, що повинні бути включені у наступні схеми 

лікування – клафазимін,циклосерин/теризидон;  

➢ третя група (допоміжна (U3)) – ПТЛЗ, які застосовуються для завершення курсу 

лікування та у випадку, коли ПТЛЗ з груп пріоритетні та додаткові не можуть бути 

використані: етамбутол, деламанідв, піразинамід,іміпенем-циластатин або меропенем, 

амікацин (або стрептоміцин), етіонамід або протіонамід, парааміносаліцилова кислота. 

➢  четверта група (U0 ) – не рекомендовані для застосування при лікуванні хворих на 

МРТБ. 
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За результатами аналізу публічних закупівель ПТЛЗ за 2018 р. встановлено,  що 

ранжування ПТЛЗ за індексом утилітарності  показало суттєві відмінності щодо структури 

розподілу витрат. Так, у 2018 р. до групи U1 увійшло чотири ПТЛЗ за МНН з сумою 

загальних витрат закупівель 156041,8 тис. грн., а частка склала 31,3 % від загального обсягу 

витрат. Група U2 включає три ПТЛЗ сума витрат на які припадала 111819,5 тис. грн. з 

часткою – 22,4 %. До групи U3 увійшло вісім ПТЛЗ  на загальну суму закупівель 187918,9 

тис. грн. з часткою 37,8%. Слід зазначити, що до групи U0, (не рекомендовані) входило три 

ПТЛЗ (канаміцин, капреоміцин, офлоксацин) з сумою витрат 42520,3 тис. грн. (частка – 

8,5%).  

Доведено, що у 2018 р. структура витрат на закупівлю ПТЛЗ не відповідає 

пріоритетам лікування, які запропоновані ВООЗ. Встановлено, що до складу групи U1/А 

входять два ПТ ЛЗ (левофлоксацин та лінезолід). Одночасно, групи U1/В та U1/С містили 

тільки по одному ПТЛЗ за  МНН. Слід зазначити, що інноваційний ПТЛЗ бедаквілін, який 

рекомендовано з 2013 р. ВООЗ застосовувати для лікування МРТБ, зареєстрований в Україні 

тільки у 2018 р. Цей факт пояснює незначну частку його витрат при здійсненні закупівлі у 

2018 р. Особливу увагу звертає той факт, що саме групу U0/В сформована двома ПТЛЗ за 

МНН на загальну суму закупівель 35216,4 тис. грн.  

Структурний аналіз інтегрованого U1U2U3U0/ABC-аналізу за групами ПТЛЗ засвідчив 

необхідність упровадження науково обґрунтованих підходів до визначення доцільності їх 

придбання та розрахунків обсягів витрат у закупівлях. Доведено, що ЛЗ меропенем входить 

до лідерів у закупівлі (25% від загальних обсягів витрат), а за стандартом лікування є 

допоміжним при окремих випадках резистентності, що дає нам можливість припустити його 

невелику потребу при лікуванні хворих на МРТБ. Також слід зазначити, що меропонем» є 

препаратом парентерального призначення, які наразі рекомендовані у крайніх випадках. Так, 

на сьогодні в Україні впроваджується амбулаторна модель лікування хворих на МРТБ, яка 

базується на відмові від застосування ін’єкційних ПТЛЗ.  

Висновки. Результати дослідження свідчать, що існує гостра необхідність перегляду 

підходів до лікування з урахуванням міжнародних стандартів, що безумовно вплине на склад 

та структуру публічних закупівель ПТЛЗ. Вищезазначене зумовлює напрями подальших 

соціально-економічних досліджень.  
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 Подальше підвищення конкуренції на товарних сегментах лікарських засобів (ЛЗ) 

спонукають підприємства-виробники фармацевтичної продукції до пошуку нових підходів 

щодо аналізу ринкового стану ЛЗ як товару серед інших аналогів та пошуку стратегічних 

напрямків посилення ЛЗ за рахунок ефективних маркетингових інструментів. Особливу роль 

у вирішенні цього завдання виконують торговельні марки (ТМ) як комплекс якісних і 

кількісних властивостей і показників, що формують загальний образ ЛЗ у ринковому середо-

вищі, і виокремлюють його в очах цільових аудиторій (лікарі, провізори, споживачі) серед 

інших аналогів-конкурентів. Становлення ринкового статусу ЛЗ від слабкої до сильної ТМ, 

від сильної ТМ до сильного бренду стає стратегічною ціллю діяльності служб виробничого 

фармацевтичного підприємства (ВФП) у конкурентному ринковому просторі товарного 

сегменту аналогічних ЛЗ. Феномен системи ТМ-бренд стає новим методологічним явищем у 

стимулюванні просування ЛЗ до споживача, який потребує поглибленого вивчення і 

розробки методики та рекомендацій по використанню. При переході ТМ до статусу бренду 
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товар стає більш відомим цільовій аудиторії. Споживачі у виборі товарів надають перевагу 

тим, які їм найбільш відомі. Тому бренд як більш високий рівень розвитку ТМ є не 

матеріальна, а психологічна частина комплексу ЛЗ, і виступає сильною мотивацією до збіль-

шення купівлі таких товарів. Аналіз показує, що перехід ТМ у бренд відбувається за її 

якісними показниками у кількісному вимірі. 

Метою наших робіт є узагальнення і аналіз підходів і методик щодо комплексного 

визначення ринкового статусу ЛЗ в конкурентному середовищі з метою встановлення його 

відносної ринкової сили серед препаратів-аналогів і виділення напрямків впливу на 

індивідуальні показники ринкового комплексу ТМ ЛЗ.  

Аналіз наукових публікацій показує, що дослідженнями і практичним використанням 

феномену ТМ-бренд успішно займаються науковці і практики для товарів не 

фармацевтичного асортименту. В той же час у фармації є лише окремі публікації, які 

висвітлюють частини загальної проблеми. Однак, у практичній діяльності ВФП все 

активніше використовують окремі складові, що суттєво впливають на посилення ринкової 

сили і статусу ЛЗ. Визначення і оцінка окремих показників, що характеризують ТМ як 

ринковий комплекс, дасть можливість об’єктивно визначати напрямки як поточних зусиль, 

так і стратегічних дій.  

Встановлено, що іноземні фірми для ринкової оцінки ТМ використовують ряд 

важливих показників. Так, провідна міжнародна фірма «Interbrand» пропонує здійснювати 

аналіз сили міжнародного бренду в балах за сімома факторами: ринок, стабільність, 

лідерство, інтернаціональність, тенденція, підтримка та захист. Для економічної та вартісної 

оцінки ТМ й брендів використовують дуже складні методики аналізу. В той же час для 

відносної оцінки ТМ деякі автори почали використовувати ряд ринкових показників: 

спонтанне знання ТМ, ідентифікація, лояльність, споживання, частка ринку, рівень 

доступності, час перебування на ринку та ін.  

На прикладі антигістамінних ЛЗ нами сформовано алгоритм комплексного 

дослідження і аналізу комплексу ТМ й відносної ринкової оцінки з використанням 

циклограми та ринкової карти. 

На першому етапі дослідження формується анкета для опитування цільової аудиторії. 

Рекомендовано використовувати такі показники, як спонтанне знання про ТМ, лояльність до 

ТМ, призначення ЛЗ, споживання ЛЗ, ідентифікація із категорією. Кількісні показники 

переводимо у відносні (максимальне значення 1,0), а також визначаємо узагальнений 

показник. 

Наступний етап заключається у графічному зображенні на циклограмі показників 

окремих ТМ ЛЗ. Такий підхід дає змогу візуально оцінити розміщення окремих показників 

ЛЗ і їх відносну силу окремих показників щодо інших конкурентів. Визначення площ 

кожного ЛЗ дозволяє зробити відносну загальну оцінку ринкового статусу і сили ТМ ЛЗ 

щодо інших конкурентів. Однак, дослідження показують, що за рахунок всього одного-двох 

високих показників ТМ може мати значний загальний показник при незначних (або низьких) 

інших показниках. Кількісні рівні окремих показників однієї ТМ ЛЗ можуть знаходитись на 

різних рівнях ТМ або бренду як вищого статусу ТМ. Однак, комплекс ТМ ЛЗ може мати 

вищий статус (статус бренду), тим більше сильного або дуже сильного, лише при умові, що 

усі показники перейшли межу ТМ-бренд. Тому використання узагальненого показника ТМ 

для такої оцінки рахуємо не доцільним.  

Нами використано застосування маркетингової карти розміщення кожного ринкового 

показника в умовному ринковому полі із виділенням поля ТМ і поля бренду. Для детального 

порівняльного аналізу і визначення показників, які досягли статусу бренду, оціночно 

використано рекомендовані раніше показники межі ТМ-бренд. Так, згідно рекомендацій 

рівень спонтанного знання як обізнаності повинен бути не менше 30%, рівень ідентифікації – 

20%, рівні лояльності і споживання – 25%, рівень призначень – 35%. Лінія межі ТМ-бренд 

дає можливість швидко встановити відносну силу окремих ринкових показників ТМ ЛЗ або 

бренду і визначити загальний ринковий статус ЛЗ. Одночасно така карта є ринковою 
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інформацією для служб ВФП щодо встановлення напрямків впливу на окремі показники для 

їх суттєвого посилення у поточному і стратегічному плані.  

За результатами досліджень сформовано статтю у Фармацевтичну енциклопедію 

України, методичні рекомендації та інформаційний лист. 

Опрацьований методологічний підхід щодо комплексної оцінки ринкового статусу і 

сили показників ТМ ЛЗ може бути використаний для аналізу в інших товарних сегментах ЛЗ. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ВІТАМІННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВАГІТНИХ 

У КОНТЕКСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Ткаченко Н. О., Демченко В. О., Григорова Л. І. 

Запорізький державний медичний університет 

tkachenkonat2@gmail.com 

 

За визначенням ООН, збереження життя та здоров’я матерів і дітей є стратегічно 

важливим пріоритетним завданням кожної держави в галузі охорони здоров’я. Одним з 

аспектів низки ускладнень вагітності, пологів, післяпологового та неонатального періодів, 

які вивчаються провідними вченими багатьох країн, є баланс вітамінів протягом вагітності та 

грудного вигодовування. Однак, дослідження останніх років свідчать про порушення 

репродуктивного здоров’я жінок, збільшення частки захворювань обміну речовин. Особливу 

настороженість визиває полівітамінна недостатність, яка в свою чергу призводить до 

підвищення ризику розвитку різноманітних патологічних процесів. 

Сучасний арсенал засобів, що містять вітаміни та використовуються у терапії й 

профілактиці авітамінозів у вагітних, досить різноманітний. Фармацевтичний ринок (ФР) 

постійно оновлюється, що обумовлює необхідність дослідження його стану та формування 

інформаційної бази відносно динаміки асортименту, цін та збуту обраного сегменту ринку.  

Мета роботи - маркетингові дослідження вітчизняного ринку засобів, які 

використовуються у підтримуючій і коригуючій терапії вагітних. 

У роботі використано методи логічного й системного аналізу, маркетинговий та 

узагальнюючий методи. Матеріалом для досліджень слугували Державний реєстр лікарських 

засобів, офіційні веб-сайти виробників продукції, статистичні дані, аналітичні огляди, прайс-

листи найбільших оптових фармацевтичних компаній України та аптечних мереж 

Запорізької області, науково-методичні публікації, представлені в періодичній пресі, 

рекламні буклети, каталоги продукції.  

Для досягнення поставленої мети й проведення системного аналізу ФР вітамінних 

засобів для вагітних (ВЗВ) попередньо було здійснено комплексний структурований аналіз 

сучасного арсеналу засобів, які лікарі використовують для профілактики та лікування 

авітамінозів у вагітних. Умовно весь арсенал ВЗВ поділили на два сегменти: вітамінних 

лікарських засобів (ВЛЗ) - сегмент 1; спеціальних харчових продуктів (СХП) – сегмент 2. 

Згідно з уніфікованою класифікаційною системою АТС сформований інформаційний масив 

нараховував 45 ВЛЗ зареєстрованих в Україні на стан 01.01.2020 р. та 23 СХП Основними 

групами у складі ВЛЗ для вагітних є прості препарати аскорбінової кислоти (38,2%), 

токофероли (15,8%), кальцій, комбінації з вітаміном Д3 та/або іншими препаратами (14,5%), 

а також препарати тривалентного заліза для перорального застосування, фолієвої кислоти та 

її похідних, полівітаміни в комбінації з мікроелементами та ін. Масова частка 

монокомпонентних вітамінних засобів становить 80%, а комбінованих – 20%. 

Сегмент «СХП», на відміну від сегменту «ЛЗ», сформований переважно з 

комбінованих препаратів і становить 78,3%, частка монокомпонентних засобів - 21,7%. 

Вивчення асортиментної структури обох сегментів за видом лікарської форми 

показало, що лідируючі позиції займають тверді лікарські форми – таблетки, драже – 52%; на 

другому місці – капсули м’які – 24,7%; на третьому – розчини оральні масляні – 8,7%. 
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Потрібно відзначити, що таблетовані форми переважають в сегменті 1 та становлять 46,8% і 

сегменті 2 - 50% (поділяючи його з м’якими капсулами). 

Наступним кроком у досліджені був аналіз асортиментного ряду за критерієм 

«оригінальний/генеричний» засіб. Серед сегменту ВЛЗ було виявлено, що в підгрупі 

однокомпонентних вітамінних препаратів для вагітних значну перевагу мають генеричні 

препарати, відносна частка складає 80,6% (абсолютний показник 29/36), в підгрупі 

комбінованих препарати також переважають генерики (66,7%, тобто 3/9). Аналіз сегменту 

СХП показав, що в підгрупі однокомпонентних препаратів відносний показник оригінальних 

препаратів складає 20% від загальної кількості (1/5), в комбінованих препаратах – 27,7% 

(5/18).  

У ході маркетингових досліджень було проаналізовано фірмову структуру 

вітчизняного ФР ВЗВ. На сьогоднішній день більша частина сегменту представлена 

українськими фірмами-виробниками – їх частка становить 57, 9%. Серед вітчизняних 

виробників провідні позиції мають такі фірми як: ПАТ «Лубнифарм», ПАТ «Лекхім, ПАТ 

«КВЗ», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я». 

Серед іноземних країн постачальників лідируючі позиції належать Швейцарії, яка 

представлена компаніями-виробниками: Віфор (Інтернешнл) Інк, ДСМ Нутрішенал  

Продактс АГ, Байєр Консьюмер Кер АГ. Крім того, в аптечному сегменті вітчизняного ФР 

представлені ВЗВ з США, Франції, Німеччини, Норвегії, Угорщини, Індії, Таїланду, Бельгії, 

Республіки Македонія, Австрії, Італії, Єгипту 

Висновки. 

Вивчення асортименту ВЗВ показало, що найбільше розмаїття за найменуванням та 

кількістю пропозицій належить підгрупі однокомпонентних препаратів, а саме препаратам 

фармакологічної групи вітаміну С, вітаміну Е та фолівої кислоти. За лікарською формою 

переважають таблетовані форми – 51,3%, що обумовлює перспективний напрямок для 

подальшої розробки нових лікарських форм для даного сегменту. 

Не дивлячись на те, що вітчизняні виробники ВЗВ посідають у рейтингу 1 місце, існує 

досить багато передумов для пошуку перспективних напрямків і розробки нових ВЗВ. 

Вивчення фірмової структури ВЗВ показує, що вітчизняні виробники надають споживачам 

великий асортимент продукції і мають змогу активно працювати по програмі 

імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України.  

 

 

АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА 

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ В ПЕРІОД ДІЇ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ «ДОСТУПНІ ЛІКИ» 

Феденько С. М., Бурдейна С.І.  

Івано-Франківський національний медичний університет 

fedenkosm5@ukr.net 

 

Вступ. Бронхіальна астма (БА) залишається однією із найбільш актуальних медико-

соціальних проблем, яка вражає людей будь-якого віку та є найпоширенішим хронічним 

захворюванням. При тяжкому перебігу та без адекватного лікування БА істотно знижує 

якість життя хворих, є частою причиною тимчасової втрати працездатності, інвалідизації та 

важким тягарем як для пацієнтів, так і для членів їх сімей. Сьогодні, задля покращення 

фармацевтичного забезпечення хворих на БА, протиастматичні препарати включено до 

системи реімбурсації у рамках національної державної програми «Доступні ліки», яка 

розпочалася 1 квітня 2017 року. Тому, актуальним є проведення аналізу фармацевтичного 

забезпечення хворих на БА в період дії програми. 

Мета роботи.  Провести аналіз фармацевтичного ринку препаратів для лікування БА, 

які включені в Урядову програму (УП) «Доступні ліки» та дослідити їх економічну 

доступність для населення. 

mailto:fedenkosm5@ukr.net
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Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Станом на 01.01.2020 р. у Державному реєстрі лікарських засобів (ЛЗ) 

зареєстровано 62 ТН групи R03A «Селективні блокатори бета-2-адренорецепторів» та 39 ТН 

групи R03BA «Глюкокортикоїди», які найчастіше призначаються хворим на БА. Найбільшу 

частку займають: інгаляції – 94 %, таблетки – 2 %, сиропи – 2 %, розчини для ін’єнкцій – 2 

%. Більшість препаратів є комбінованими – 85 %. Встановлено, що на ринку присутні 54 

препарати і  ціни на них в 2020 р. дещо зросли у порівнянні з 2019 р. У середньому 

аналізовані препарати пропонували 4-7 оптових складів (баз): БаДМ, Томаш, 

O.L.KAR.Фарм-Сервис, Волиньфарм, Конекс, Оптима-Фарм, Фито-Лек, Юнифарма, 

Аметрин.  

Для оцінки економічної доступності досліджуваних препаратів розраховано 

коефіцієнти ліквідності (Kliq) та платоспроможності (Ka.s.). До першої групи (Kliq≤0,002) 

увійшли: 27 препаратів, до другої (0,011≤ Kliq ≤ 0,209) – 18, до третьої (Kliq ≥ 1,510) – 9 

препаратів. За аналізом Ka.s. встановлено, що найдоступнішими є препарати вітчизняного 

виробництва: Сальбутамол-НЕО 100мг/200доз, Сальброксол 20 таб., Сальбутамол 

100мг/200доз, серед препаратів імпортного виробництва: Сальбутамол Інтел 10мл, Вентолін 

Евохалер 100мкг-200доз та Аіртек 25/50мкг. 

Кількість монопрепаратів для лікування БА, що включені в Реєстр ЛЗ, вартість яких 

підлягає відшкодуванню (Реєстр ЛЗ) за УП майже не змінюється впродовж трьох років. З 

початку дії УП Реєстр ЛЗ оновлювався сім раз. Редакція Реєстру ЛЗ від 03.04.2017 р. містила 

4 ТН групи R03A імпортного виробництва і 1 ТН вітчизняного, та  2 ТН групи R03B 

імпортного виробництва (Наказ МОЗ № 360 від 03.04.17 р.) , 26.07.17 р. – 2 ТН групи R03A 

та 7 ТН групи R03B імпортного виробництва (Наказ МОЗ № 856 від 26.07.17 р.), 22.01.18 р. – 

3 ТН групи R03A (2 ТН імпортного виробництва 1 ТН вітчизняного) та 9 ТН –  групи R03B 

імпортного виробництва (Наказ МОЗ № 111 від 22.01.18 р.), 23.07.18 р.  – 5 ТН групи R03A 

(2 – вітчизняного, 3 –  імпортного виробництва) та 10 ТН групи R03B – імпортні (Наказ МОЗ 

№ 1367 від 23.07.18 р.), 01.02.19 р. –  5 ТН групи R03A, групи R03B – 9 ТН (Наказ МОЗ 

України № 265 від 01.02.19 р.), 30.07.19 р. – 5 ТН групи R03A та 9 ТН групи R03 B (Наказ 

МОЗ України  № 1715 від 30.07.19 р.), 07.02.20 р. – 4 ТН групи R03A та 6 ТН групи R03B 

(Наказ МОЗ № 316 від 13.02.2020 р.). Проведений аналіз груп препаратів R03A та R03B у 

Державному Реєстрі ЛЗ України та у всіх Реєстрах ЛЗ, вартість яких підлягає 

відшкодуванню, дозволив встановити, що із 62 ТН групи R03A до Реєстрів ЛЗ входили 

тільки 2 – 5, а з 36 ТН групи R03B – 2 – 10 ТН. 

З 01 квітня 2019 року адміністрування УП реімбурсацію ЛЗ здійснює Національна 

служба здоров’я України (НСЗУ) за електронними рецептами, це спричинило зменшення 

кількості аптек – учасниць УП. Станом на 01.02.2020 р. в УП взяли участь 7879 аптечних 

закладів України, з них 303 знаходяться в Івано-Франківській області (292 – приватні, 11 –  

комунальні аптеки. Найбільша частка аптек Івано-Франківської області, які відпустили ЛЗ за 

УП знаходиться в м. Івано-Франківську – 112, м. Калуші – 24 та м. Коломиї – 19 аптек. В 

Івано-Франківській області за період від 01.04.2019 р. до 01.02.2020 р. держава відшкодувала 

аптекам 20203847 грн. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. 

Проведений аналіз фармацевтичного ринку препаратів для лікування хворих на БА 

показав переважання ЛЗ імпортного виробництва та помірний ріст цін на них. За 

показниками Kliq та Ka.s. найдоступнішим препаратом вітчизняного виробництва є 

Сальбутамол-НЕО 100мг/200доз, імпортного – Сальбутамол Інтел 10мл. В останній редакції 

Реєстру ЛЗ, вартість яких підлягає відшкодування спостерігається зменшення кількості ЛЗ 

групи R03A – 4 ТН (3 безкоштовних), групи R03B – 6 ТН (3 безкоштовних), що є вкрай 

негативним. Остання редакція Реєстру ЛЗ містить 257 позицій ЛЗ, з них ЛЗ для лікування БА 

становлять тільки 3,9 %. Висока поширеність БА, вплив на соціально-економічне життя 

кожного пацієнта і суспільства в цілому, інвалідизація, смертність визначає необхідність 

збільшення кількості препаратів у Реєстрі ЛЗ. 
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Дослідження показало, що Івано-Франківська область посідає 10 місце з 24 за 

кількістю аптек, що беруть участь в УП «Доступні ліки». Для вирішення проблеми високої 

смертності від БА, доцільним є збільшення кількості аптек, особливо у сільській місцевості, 

які братимуть участь в УП «Доступні ліки». Задля цього необхідно спростити процедуру 

оформлення договорів з НСЗУ та забезпечити безкоштовне отримання програмного 

забезпечення для обліку електронних рецептів. 

 

 

АНАЛІЗ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ЧАСТКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

СЕРЕД ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТБ/ВІЛ ТА МРТБ 

Федяк І. О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

irynafediak@gmail.com 

 

Актуальність. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є 2-ою за величиною серед країн 

Східної Європи та Центральної Азії. Водночас у 2014 році Україна вперше ввійшла до 5-ти 

країн світу з найвищим тягарем мультирезистентного туберкульозу (МРТБ) і на даний час 

залишається однією з 10-ти країн з найвищим тягарем захворюваності на МРТБ. Незважаючи 

на наявність значного досвіду у впровадженні найкращих міжнародних підходів і послуг у 

рамках протидії епідемії ТБ, результати аналізу ситуації свідчать про наявність значних 

функціональних недоліків у системі надання протитуберкульозної допомоги населенню. 

Тому вивчення соціальних характеристик пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, ТБ, ко-ТБ / ВІЛ-

інфекцією у розрізі регіонів України на основі даних реальної клінічної практики продовжує 

залишатися актуальним завданням. 

Мета роботи: дослідження частки осіб з інвалідністю серед хворих на ко- ТБ / ВІЛ-

інфекцію (1 когорта) та МРТБ (2 когорта) та оцінка регіональних відмінностей за цим соціо-

індикатором. 

Матеріали та методи. Було продовжено дослідження 2 500 медичних карт 

стаціонарних хворих на ТБ 4 категорії (МРТБ) та хворих на ко-інфекцію ТБ / ВІЛ для 

визначення соціо-індикаторів епідемій ТБ / ВІЛ в Україні. Найперше дослідження 

стосувалось сегменту ко-інфекції ТБ / ВІЛ та резистентності до протитуберкульозних 

препаратів (ПТП). Медичні карти, які увійшли у вибірку, були отримані методом 

випадкового відбору з архівів 12-ти протитуберкульозних закладів Вінницької, Дніпровської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської областей (зі збереженням таємниці персональних 

даних пацієнтів). Серед 2 500 медичних карт стаціонарних хворих 1 200 належали хворим на 

ко-інфекцію ТБ / ВІЛ, 1 300 – на ТБ, у яких була присутня резистентність до ПТП. Медичні 

карти були відібрані за кодами Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду у діапазоні 

А15–А19 «Туберкульоз» з В 20 (1 когорта) і без В 20 (2 когорта). 

Результати. Так, аналіз хворих на ТБ / ВІЛ дозволив встановити, що найменша частка 

непрацюючого населення і, відповідно, найбільша – працюючого була в областях найвищого 

розповсюдження ВІЛ-інфекції (окрім Миколаївської), а саме: в Одеській (82,86 % – 

непрацюючі та 17,14 % – працюючі), м. Києві (85,19 % та 14,81 %), Дніпровській (86,4 % та 

13,6 %), Запорізькій (86,67 % та 13,33 %). За цими даними напрошується висновок, що в 

областях найвищого розповсюдження ВІЛ ця інфекція виходить за межі «груп ризику», що є 

несприятливим фактом та вказує на зростання ймовірності зараження ВІЛ ширшого кола 

осіб. Водночас Вінницька (96,08 % та 3,92 %), Миколаївська (95,94 % та 4,06 %), Херсонська 

(93,86 % та 6,14 %), а також області Західного регіону (Рівненська (95,0 % і 5,0 %), 

Тернопільська (94,73 % та 5,27 %), Львівська (94,00 % та 6,00 %) й Івано-Франківська (93,84 

% й 6,16 %) характеризувалися вищим, ніж середній, рівнем непрацюючого населення. 

Однак при детальному аналізі його структури відзначено, що у Херсонській (55,26 %), Івано-

Франківській (57,53 %), Львівській (60,00 %) областях частка власне безробітних є значно 
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меншою, порівняно із іншими областями та із середнім показником безробіття у 1 когорті, 

який становив 69,17 %. Оскільки саме у цих областях була значно вища частка осіб з 

інвалідністю (37,72%, 34,00%, 33,56% відповідно), порівняно із середнім показником 

інвалідності серед хворих на ТБ / ВІЛ, який склав 19,92 %. 

При аналізі цього ж показника у когорті хворих на МРТБ встановлено, що ті ж самі 3 

області були лідерами серед кількості осіб з інвалідністю і у 2-ій групі пацієнтів.  

Аналіз частки осіб з інвалідністю у первинній вибірці медичних карт показав 

регіональні відмінності щодо підходів до отримання груп інвалідності цією категорією 

громадян та існування певних регіональних традицій, котрі, як вказує результат дослідження, 

у більшості випадків не залежать від поширеності ВІЛ-інфекції, ТБ чи ТБ / ВІЛ у ракурсі 

областей. Так, трійка областей-лідерів (Херсонська, Львівська, Івано-Франківська – у групі 

хворих на ТБ з В 20 та Львівська, Івано-Франківська, Херсонська – у групі хворих без В 20 

(МРТБ) та область-аутсайдер (Харківська) за часткою осіб з інвалідністю є однаковими як 

серед хворих на ТБ із супутньою ВІЛ-інфекцією, так і на МРТБ; Одеська область була 7-ю за 

часткою інвалідів серед хворих категорії «ко-інфекція ТБ / ВІЛ» та 8-ю – категорії «ТБ із 

резистентністю до ПТП»; м Київ займав 9-ту та 7-му позиції відповідно; Запорізька область 

була 6-та та 9-та, а Рівненська – 8-ма та 5-та відповідно; Вінницька область із Дніпровською 

мінялися рейтинговими місцями в залежності від категорії (Вінницька була 4-та та 10-та, а 

Дніпровська – 10-та й 4-та відповідно). 

Висновок. Отже, частка осіб з інвалідністю серед хворих обох категорій мала 

яскраво виражену регіональну прив’язку і напряму не залежала від когорти хворих чи 

стану епідемій ТБ і ВІЛ/СНІДу у тому чи іншому регіоні. Водночас відсоток осіб з 

інвалідністю напряму впливав на загальну структуру непрацюючих громадян як серед 

хворих на ко-інфекцію ТБ / ВІЛ, так і серед пацієнтів на МРТБ без супутнього діагнозу В 

20. 

 

 

ОПРАЦЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЯКОСТІ ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ПРОВАДЯТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ З 

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ЛІКАМИ 

Федяк І. О., Ковальська Л.В., Федяк П.І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

lyudmyl506@gmail.com 

 

Вступ. Модель стандартного зразка аптеки – нормативно-правовий акт (НПА), у 

якому виписані Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами (ЛЗ). На даний час, він має ранг Постанови Кабінету Міністрів 

України (ПКМУ). Однак, за роки незалежності України він переживав зміни, що не додавало 

стабільності в галузі.  

Мета: аналіз динаміки змін НПА, у яких були виписані вимоги до здійснення 

роздрібної торгівлі ЛЗ в Україні від 1997 до 2020 рр. та розробка індикаторів якості 

дотримання ліцензіатами умов провадження діяльності. 

Матеріали: інформаційно-пошукова система «Законодавство України» 

(zakon.rada.gov.ua/laws/show/); методи: бібліографічний, системно-логічний. 

Результат. Опрацювання НПА, які регламентували умови здійснення відпуску ЛЗ 

населенню в Україні, дозволило побудувати їх хронологічний ряд: ПКМУ від 12.05.97 № 447 

«Про впорядкування діяльності аптечних закладів та затвердження Правил роздрібної 

реалізації ЛЗ» →ПКМУ від 17.11.04 № 1570 та від 03.02.10 № 259 →НПА, які 

регламентували власне Ліцензійні умови: Наказ № 3/8 від 12.01.01 → Наказ Державного 

комітету з питань регуляторної політики та підприємництва і Державної інспекції з 

контролю якості ЛЗ № 44/27 від 03.03.09 → Наказ Державної інспекції з контролю якості ЛЗ 

МОЗУ № 340 від 21.09.10 → Наказ МОЗУ № 723 від 31.10.11 → ПКМУ № 929 від 30.11.16.  
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Запропонований нами ланцюг індикаторів якості дотримання ліцензійних умов із 

роздрібної торгівлі ЛЗ від входу до аптеки має вигляд: «Вивіска із зазначенням виду 

закладу» → «На видному місці перед входом – найменування» → «Логотип, який не повинен 

містити: вказівки щодо рівня цін; інформацію про обслуговування певних соціальних груп 

населення; порівняння з іншими аптеками» → «Порядковий номер» → «Режим роботи» → 

«Перший поверх» → «Окремий вихід»/«Спільний тамбур» → «Умови доступності осіб з 

інвалідністю» → «Інформація в торговому залі: «Відпуск за рецептом лікаря» → «Супутні 

товари окремо» → «Інформація в кутку споживача: ліцензія; правила відпуску ЛЗ; 

місцезнаходження і № телефону ліцензіата, органу захисту прав споживачів; територіальної 

Держлікслужби» → «Книга відгуків, пропозицій» → «Наявність інформаційного стенду / 

терміналу» → «Термометр / гігрометр в торговому залі» → «Наявність пристрою для захисту 

працівників від інфекції». 

Висновки. Для практичного оволодіння здобувачами освіти навиками контролю за 

виконання ліцензіатами з роздрібної торгівлі ЛЗ умов її провадження під час проходження 

виробничої фармпрактики, а, у подальшому, інтернатури нами було опрацьовано ПКМУ 

№929 та запропоновано сигнальні індикатори стану виконання ліцензіатами ліцензійних 

умов з роздрібної торгівлі. 
 

 

РЕЗУЛЬТАТ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ З ПИТАНЬ  

ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА / БАТЬКІВСТВА ТА ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

ВАГІТНИХ ЯК ВІДВІДУВАЧІВ АПТЕКИ 

Федяк І. О., Ксьондзик В. О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

ksondzikviktoria754@gmail.com 

 

Актуальність. Вагітність – стан жінки, який вимагає підвищеної безпеки при 

прийманні будь-яких ксенобіотиків. За даними Української тератологічної інформаційної 

системи, часто прийом лікарських препаратів (ЛП) стається або до того, як жінка дізнається 

про свою вагітність, або без консультації лікаря. Тому у 3–5% новонароджених виявляють 

вади розвитку, які обумовлені дією ліків на плід. На даний час накопичений значний досвід, 

який свідчить про те, що чисельні ЛП можуть чинити несприятливий вплив на плід і 

новонародженого. Клініко-фармакологічний підхід до цієї проблеми, який базується на 

фармакоепідеміологічних дослідженнях, дозволяє здійснювати ефективну профілактику 

негативного впливу ліків на матір та плід. Тому дуже важливим є вміння провізора в аптеці 

проконсультувати вагітну жінку з питань вибору ЛП. 

Мета роботи: визначити, чи готові майбутні провізори до консультування вагітних 

жінок та чи готові молоді люди до материнства / батьківства. 

Матеріали та методи. Проведення опитування серед 100 студентів старших курсів 

фармацевтичного факультету в онлайн формі на 

сайті:[https://docs.google.com/forms/d/1ssd1oWozSFjlCZotjtL809RzoHH3-

xAqltQIOjB8G6Y/edit#responses] та аналіз отриманих результатів. 

Результати. В опитуванні взяли участь 87 % осіб жіночої статі та 13 % осіб – 

чоловічої. Установлено, що 23 % опитаних вважають, що вагітність – це радість; 20 % – 

щастя; 10 % – відповідальність; по 6 % опитаних відповіли, що це «стан жінки в очікуванні 

дива» та «щось прекрасне». Водночас 9 % респондентів написали коротко: «Не знаю», а по 

5% – що «не готові ще до такого кроку», «на все свій час», «вагітність – це неприємність». 

Отже, більшість студентів, а саме 76 %, схиляються до думки, що це украй важливий і 

прекрасний період у житті жінки, а 24 % не поділяють такого піднесеного настрою 

більшості. 

Опитування показало, що на даний час у 93% студентів, які взяли у ньому участь, 

немає дітей. Найбільша частка опитаних, а саме: 53 % – почали своє статеве життя у 17–19 

mailto:ksondzikviktoria754@gmail.com


62 

років, 21 % – у 14–16 років, 15 % – у 20–24 роки, 5% – ще не почали його. Анкетування 

виявило, що 67% опитаних користуються контрацептивами. Найбільша частка опитаних 

студенток, а саме: 38 %, відвідують гінеколога 1 раз на пів року, 30 % – проходять огляд 1 

раз на рік, 14% осіб – не відвідують лікаря взагалі, а 1 % респонденток звертаються до 

гінеколога за потребою. Найбільша частка опитаних студентів (55 %) планують дитину у 20–

24 років, 36 % з них – у віці 25–30 років. За результатами анкетування виявлено, що 58 % 

респондентів вважають, що не мають шкідливих звичок, натомість 42% – мають (палять). 

Більшість студентів (42%), вважають себе неготовими до материнства, 35% – 

думають, що готові і ще 23 % – не визначились. Найбільша частина опитаних (36%) 

знаходяться, за їхніми відповідями, на повному батьківському забезпеченні, водночас 8% 

студентів планують і в подальшому повністю залежати від батьків, оскільки вважають, що 

так як їх забезпечують батьки, так і будуть забезпечувати їхню майбутню дитину. На 

противагу їм, 26 % респондентів вважають, що їх уже забезпечують чоловіки чи майбутні 

чоловіки і такий варіант вважають найбільш оптимальним для себе. Як виявилося, у 14% 

студентів є власний стабільний заробіток і вони повністю покладаються на власні сили. А 

ще 5% опитаних висловили припущення, що гроші – це не головне у питанні материнства. 

Натомість 96 % респондентів упевнені у підтримці рідних. 

Анкетування підтвердило думку, що студентки фармацевтичного факультету не 

вельми активні щодо занять фізичною культурою та спортом, адже 54 % респондентів 

негативно ставляться до фізичних навантажень під час вагітності, 15 % респондентам все 

одно до фізкультури і лише 31% студентів позитивно оцінюють фізичні навантаження при 

цьому фізіологічному процесі для організму жінки.  

Більша частина опитаних (30 %) вважають, що правильне харчування для вагітних – 

це продукти, збагачені поживними і корисними речовинами, однак вони не уточнили 

якими. 19 % осіб думають, що в раціоні повинно бути більше вітамінів та мінералів, 15 % – 

більше фруктів; 9 % студентів вважають, що корисним для вагітних буде вживання білків, 

овочів та фруктів, ще 11 % –надають перевагу збалансованому харчуванню загалом; 14% 

осіб на даний час не знають відповіді на це запитання. Водночас 85% респондентів 

планують приймати вітаміни під час вагітності. 

Розподіл відповідей студентів на запитання: «Якщо виникне необхідність під час 

вагітності приймати антибіотик, то який Ви виберете чи запропонуєте?», – показав, що 

серед ста опитаних студентів 5, 4, 3 курсів фармацевтичного факультету лише 18 % 

респондентів обрали найбільш доцільний варіант, а саме: антибіотик групи пеніцилінів – 

ампіцилін (Бета-лактамні антибіотики, пеніциліни. Пеніциліни широкого спектра дії, 

J01CA01). Про можливе використання при вагітності ЛП пеніцилінів загалом вказали 36 % 

респондентів анкети, ще 24 % – обрали цефтріаксон. Отже, разом із відповідями «як скаже 

лікар» (4 %) та «на прийматиму ЛП» (2 %), відповідь 84 % студентів можна вважати 

задовільною. Водночас 16 % опитаних потрібно ще раз повернутися до вивчення 

фармакології у частині побічної дії ЛП. 

Так, в Інструкції до медичного застосування ампіциліну сказано: «Тератогенний 

ефект Ампіциліну не виявлений. Проте застосування Ампіциліну у період вагітності 

можливо тільки у тому випадку, коли очікувана користь для жінки перевищує потенційний 

ризик для плода». Загалом антибактерійні засоби групи «Пеніцилін і його аналоги» 

проходять через плаценту, однак шкідливий вплив на плід, як правило, відсутній. При 

вагітності ці ЛП виводяться нирками в прискореному режимі. Репродуктивні дослідження 

на тваринах пероральних і парентеральних форм засобів групи «Пеніциліни» не виявляють 

їх жодної тератогенної дії.  

В Інструкції до медичного застосування Цефтріаксону також зазначено: 

«Цефтріаксон проникає через плацентарний бар’єр. Існують обмежені дані щодо  

застосування його у вагітних. Дослідження на тваринах не свідчать про безпосередній або 

опосередкований шкідливий вплив на ембріон/ плід, пери- і постнатальний розвиток. Під 



63 

час вагітності, зокрема у I триместрі, цефтріаксон можна застосовувати, лише якщо  

користь перевищує ризик».  

На запитання: «Коли виникне потреба в зменшенні головного чи зубного болю під 

час вагітності, які засоби ви виберете чи запропонуєте?», – 35 % студентів вибрали 

ібупрофен, 32 % – анальгін, 5 % – ацетилсаліцилову кислоту, і лише 24 % – парацетамол, 

препарат, який найбільш доцільний у випадках наявності болю і жару у вагітних.  

За даними аналізу Інструкцій до медичного застосування, використання ібупрофену 

та ацетилcаліцилової кислоти у період вагітності або годування груддю веде до 

пригнічення синтезу простагландинів, що, у свою чергу, може негативно впливати на 

вагітність та/або розвиток ембріона/плода. Дані епідеміологічних досліджень вказують на 

підвищений ризик викидня, вроджених вад серця та гастрошизису після застосування 

інгібіторів синтезу простагландинів на ранній стадії вагітності. Абсолютний ризик серцево-

судинних вад збільшувався з менш ніж 1% до 1,5%. Вважається, що ризик підвищується зі 

збільшенням дози та тривалості терапії. Ці ЛП не варто приймати у перші 2 триместри  від 

початку вагітності, окрім випадків, коли це є життєво необхідним. Якщо ці ЛП приймає 

жінка, яка намагається завагітніти, або упродовж І та ІІ триместрів самої вагітності, слід 

використовувати найменшу можливу дозу упродовж якнайкоротшого часового періоду. Як 

ібупрофен, так і ацетилсаліцилова кислота протипоказані також у ІІІ-му триместрі 

вагітності. Адже упродовж цього періоду всі інгібітори синтезу простагландину несуть такі 

ризики для плода: кардіо-пульмонарна токсичність; порушення функції нирок аж до 

прогресуючої ниркової недостатності, що супроводжується олігогідрамніоном; для матері 

та новонародженого, наприкінці вагітності: можливе збільшення часу кровотечі, 

антитромбоцитарний ефект, який може розвинутися навіть при дуже низьких дозах; 

пригнічення скорочень матки, що призводить до затримки або збільшення тривалості 

пологів. Анальгін також, відповідно до Інструкції до медичного застосування, 

протипоказаний жінкам під час вагітності (особливо у першому триместрі і в останні шість 

тижнів). 

Водночас 80 % респондентів правильно написали, що тератогенний ефект – це 

негативний вплив якогось чинника на організм дитини в утробі матері, водночас 20 % 

студентів не знало відповіді на це запитання.  

Розподіл відповідей студентів на запитання: «Який препарат вперше привернув 

увагу до тератогенного ефекту?», – виявив, що 30 % студентів-респондентів правильно 

визначили, що широко відомим через свою тератогенність став талідомід, та стільки ж 

студентів не змогли дати ніякої відповіді; інші опитані вибрали неправильні варіанти 

відповідей.  

Висновок. Отже, результати проведеного анонімного анкетування показали, що 

студенти, на даний час, в достатній мірі ще не готові до проведення фармацевтичної опіки 

вагітних в аптеці. Тому для підвищення інформаційного забезпечення процесу 

фармацевтичної опіки цієї категорії відвідувачів аптеки доцільним є розробка 

інформаційних бюлетенів, як для самих працівників першого столу, студентів, так і для 

вагітних чи їхніх родичів. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО ПОЛОГИ ТА ЇХ 

ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СЕРЕД СТУДЕНТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ 

Федяк І. О., Морарь М. А. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 mmariana051297@gmail.com 

 

Актуальність. На провізорах (фармацевтах) як працівниках системи охорони 

здоров’я також лежить відповідальність за її стан, адже усі галузі цієї системи повинні 
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зосереджуватися виключно на потребах пацієнта. Активна позиція працівників аптеки по 

запобіганню захворюваності та збереженню здоров’я, у тому числі і породіль та 

новонароджених, повинна розвинутися ще у стінах закладу освіти. Адже в останні роки в 

Україні спостерігається украй тривожна тенденція. За даними Держстату, смертність у нашій 

державі вдвічі більша за народжуваність: на 53 новонароджених припадає 100 померлих. 

Так, за 9 місяців 2019 року чисельність населення зменшилась більше, ніж на 193 000 осіб. 

Тому вивчення стану обізнаності студентів фармацевтичного факультету із питаннями, 

дотичними до пологів, як для удосконалення їх професійної обізнаності, так і для особистих 

інтересів, було актуальним завданням. Адже, переважна більшість із них – дівчата, у 

майбутньому – матері. 

Мета. Визначення ступеню поінформованості про пологи і фармацевтичні потреби 

породіллі і новонародженого серед студентів старших курсів ІФНМУ. 

Матеріали і методи. З цією метою було створено онлайн анкетування. Анкетування 

проводили за допомогою сайту https://docs.google.com/forms, у ньому взяли участь 100 

студентів 3, 4, 5 курсів фармацевтичного факультету. 

Результати. Анонімне опитування показало, що більша частина студентів, а саме: 

64,6 % – планують стати батьками вже у 18–25 років (рр.), 32,3 % – у 25–30 рр., по 1,5% – 

готові до цього стану вже у 16–18 рр. та ще – у 30-35 рр. Серед респондентів не виявилося 

нікого, хто б хотів народити дитину у віці 35–40 рр. 

Розподіл відповідей щодо готовності відвідувати професійні курси для вагітних та 

майбутніх породіль показав, що велика кількість студентів (46,9 %) планують їх пройти, 32,8 

% – ще не визначилися, 20,3 % – вважають зайвими. Водночас 100% осіб висловилися «за» 

відвідування лікаря під час вагітності. Більша частина респондентів (39,1 %) віддали 

перевагу парним пологам, 31,3 % – планують народжувати без підтримки чоловіка, 29,7 % – 

ще не визначилися. Найбільша частка осіб (68,8%) планує народжувати дитину в Україні, 

21,9% – не визначилися, а 9,4% – за кордоном. Переважна більшість респондентів (82,8%) 

хочуть народжувати дитину в приватних закладах охорони здоров’я, 15,6 % – в комунальних 

некомерційних, 1,6 % – підтримали думку: «Не так важливо є підпорядкування та форма 

власності закладу (чи комунальний, чи приватний), головне, щоб лікарі та акушери були 

професіоналами». Більшість майбутніх мам (71,9 %) планують народжувати самостійно, для 

21,9 % осіб – немає значення, натомість лише 6,3% – планують народжувати за допомогою 

кесаревого розтину. 43,8 % респондентів ще не визначилися щодо використання 

епідуральної анестезії, 40,6 % – схвалює її використання, а 15,6 % – категорично проти.  

Водночас не всі студенти змогли вказати препарат, який застосовують при 

епідуральній анестезії. Так, тільки 15 % з опитаних відповіли правильно, вибравши препарат 

Наропін, АстраЗенека АБ, Швеція (діюча речовина: ропівакаїн) (Засоби для місцевої 

анестезії. Аміди, N01B B09). 53,3 % респондентів невірно обрали катеджель з лідокаїном, ще 

31,7% – ультракаїн. Однак в Інструкції до медичного застосування лідокаїну зазначено: 

«Застосування препарату у період вагітності протипоказане. При необхідності застосування 

препарату годування груддю слід припинити. Препарат не застосовують дітям віком до 12 

років», а Ультракаїн® Д-С форте, Санофі-Авентіс Дойчланд ГмбХ, Німеччина призначений 

для введення під слизову оболонку порожнини рота. 

Однак студенти реабілітувалися вже у наступному запитанні: «Вкажіть препарат, який 

застосовують для стимуляції пологів?» – 98,4 % осіб правильно обрали окситоцин (Гормони 

задньої частки гіпофіза. Окситоцин та аналоги, Н01ВВ02). Проведений попередньо 

маркетинговий аналіз виявив, що за значенням коефіцієнтів ліквідності (Сlig) та адекватності 

платоспроможності населення (Ca.s.) ринок ЛП окситоцину є лояльним до вітчизняного 

споживача, що дозволяє віднести їх до категорії доступних ліків, однак спостерігалася 

недостатність пропозиції підгрупи H01BВ «Окситоцин та його похідні». 

На запитання щодо місця України серед країн Європи за показником материнської 

смертності тільки 3,2 % респондентів правильно зазначили, що, на жаль, це перше місце; 
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41,9 % студентів вважають, що це – 10 місце; 25,8 % – 5, по 14,5% – 13 та 20 місця 

відповідно. 

Результати анкетування показали, що більшість студентів знають тривалість 

допологової та післяпологової відпусток в Україні. Варіант 70 та 56 днів відповідно 

підтримали 53,1 % респондентів. Цікаво, що 28,1% з них обрали зворотній варіант 56 та 70 

днів. Водночас 82,8% студентів правильно вибрали час продовження відпустки за 

необхідності (на 14 календарних дні). Опитування показало, що значна частка майбутніх 

матусь (73,4 %) планує бути у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного 

віку, 20,3 % – лише 56 днів, зазначених у листку тимчасової непрацездатності, 4,7 % – до 6 

років самим доглядати дитину, а 1,6 % – планують зразу після пологів приступити до роботи. 

Разом з тим, не виявилося нікого, хто б не хотів працювати.  

Опитування виявило, 59,4 % студентів знають, які речі необхідно придбати для 

новонародженого, 37,5 % – не задумувалися над цим питанням, а 3,1 % – чесно зізналися, що 

не знають. Водночас не усі студенти у повній мірі володіють інформацією про зміст та 

шляхи інформаційного пошуку Протоколу провізора (фармацевта) «Формування аптечки 

першої допомоги для немовлят». Однак, в опитуванні брали участь респонденти 3–5 курсів, 

тому відповідь на це запитання не можна вважати достовірною щодо характеристики знань 

здобувачів освіти. 

Висновок. Проведене анкетування виявило, що студенти фармацевтичного 

факультету – майбутні мами і батьки відповідально ставляться до дітонародження, однак 

щодо рівня професійної відповідності, то для його підвищення для студентів 3–4 курсів ще 

будуть роки навчання, виробнича фармпрактика в аптеці, для випускників – інтернатура, і 

для усіх – самоосвіта. 

 

 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ СЕРЕДНЬОЇ 

ТЯЖКОСТІ, ВИКЛИКАНОЇ COVID-19 

Федяк І. О., Семенів Д. В., Кметик О. В. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

olgakmet97@gmail.com 

 

Вступ. Коронавірусна хвороба 2019 розпочалася як спалах, що згодом розвинувся у 

пандемію і поширився на всі контингенти. Станом на 11.05.2020 р. у світі підтверджено 4,15 

млн. випадків зараження SARS-CoV-2, одужали – 1,43 млн., померли – 284 тис. осіб. Вірус 

передається повітряно-крапельним шляхом, здатний руйнувати альвеолярний епітелій та 

призводить до пошкодження альвеолярно-капілярної мембрани, просвіт альвеол 

заповнюється ексудатом, що спричиняє тяжку пневмонію і дихальну недостатність. На даний 

час проблема є дуже актуальною для захисту власного здоров’я і здоров’я усього людства. 

Мета роботи. Оцінити вартість одного дня терапії хворих на пневмонію, викликану 

Covid-19 із середнім ступенем тяжкості за оптово-відпускними цінами електронного джерела 

«Аптека.ua» [https://pharmbase.com.ua/ru/optovye-predlozheniya/] із врахуванням госпітальної 

націнки та порівняти її із даними Реєстру «Лікарські засоби (ЛЗ) та медичні вироби, на які 

задекларовано оптово-відпускні ціни» цього ж електронного ресурсу. 

Матеріали: дані https://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-

mednaznacheniya на 15.05.2020 р.; методи: ціновий, системно-логічний. 

Результат. Відповідно до наказу МОЗ від 02.04.2020 р. №762 «Про затвердження 

протоколу «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-

19)», розробленого згідно ЗУ від 30.03.2020 р. № 539-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» при 

захворюванні середнього ступеню тяжкості, коли пацієнт належить до групи ризику тяжкого 

і критичного перебігу, рекомендовано почати лікування гідроксихлорохіном, якщо немає 

протипоказань (200 мг двічі на день), а також лопінавір/ ритонавір 400/100 мг (2 таблетки по 

mailto:olgakmet97@gmail.com
https://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya%20на%2015.05.2020
https://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennye-sredstva-i-izdeliya-mednaznacheniya%20на%2015.05.2020
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200/50 мг) двічі на день. При підтвердженому COVID-19 та початку тяжкого перебігу – 

ретельно розглянути застосування антибіотиків або протигрибкових засобів відповідно до 

локальної епідеміології. За даними літератури, для корекції температури доцільно 

використовувати парацетамол. 

Зазначеним непатентованим найменуванням лікарських засобів (ЛЗ) відповідають 

торгові назви лікарських препаратів (ЛП): Плаквеніл, табл. п/пл. об. 200 мг, № 60 (по 1 табл. 

2 рази на день всередину); Алувіа, табл. п/пл. об. 200 мг/50 мг, № 120 (по 1 табл. 2 рази на 

день всередину); Азитроміцин, табл. п/пл.. об. 500 мг, № 3, (по 1 табл. 1 раз на день 

всередину); Цефтріаксон, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг фл., №1, внутрішньовенно 1 раз на день; 

Парацетамол, капс. 500 мг, №10, 1-2 рази на день всередину (при підвищенні температури).  

Оптовий ринок пропонує 2 іноземні виробники Азитроміцину, табл. п/пл. об. 500 мг, 

№ 3, «Ananta Medicare», Великобританія та «Grindeks», Латвія. Середнє значення оптово-

відпускної ціни першого становить 48,09±1,34 [47,46-51,21] грн. та другого – 95,70±3,48 

[94,46-104,31] грн.; Цефтріаксон, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг фл., №1 має 6 виробників, з яких 

66,6 % – імпортні та 33,4 % – вітчизняні. Найдешевший із аналогів: Цефтріаксон, пор. д/п ін. 

р-ну 1000 мг фл., №1 «Борщаговский ХФЗ'», Україна, Київ (14,16±0,33 [13,87-15,13] грн.), 

найдорожчий – Цефтріаксон, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг фл., №1 «Ananta Medicare», 
Великобританія (22,68±1,37 [21,71-23,65] грн.). Парацемол, капс. 500мг, №10 виготовляє 

лише один вітчизняний виробник, а саме: «Здоров’я», Україна, Харків за оптово-відпускною 

ціною 12,58 грн. Препарату Плаквенілу, табл. п/пл. об. 200 мг, № 60, «Санофі-Авентіс С.А.», 

Іспанія не виявилося в оптових пропозиціях, тому для розрахунку була взята ціна із єдиної 

вітчизняної аптеки, яка пропонувала його на ресурсі https://compendium.com.ua/prices/ за 

ціною 597,60 грн., як і ціна 1 упаковки Алувії, табл. п/пл. об. 200 мг/50 мг , №120 «Еббві 

Дойчленд ГмбХ і Ко.», Німеччина – 1613,38 грн.  

За даними опрацювання Реєстру ЛЗ та медичні вироби, на які задекларовано оптово-

відпускні ціни (надалі Реєстр) станом на 08.04.2020 р. 

(https://www.apteka.ua/drugsearch?lang=ua) установлено, що оптово-відпускна ціна 

Азитроміцину, табл. п/пл. об. 500 мг, № 3 «Ananta Medicare», Великобританія не повинна 

перевищувати 47,79 грн., Цефтріаксоу, пор. д/п ін. р-ну 1000 мг фл., №1 «Борщаговский 

ХФЗ'», Україна, Київ – 15,71 грн., Парацемолу, капс. 500мг, №10 «Здоров’я», Україна, 

Харків – 16,42 грн., Алувії, табл. п/пл. об. 200 мг/50 мг, № 120 «Еббві Дойчленд ГмбХ і Ко.» 

– 1613,38 грн. Плаквеніл, табл. п/пл. об. 200 мг, № 60 , «Санофі-Авентіс С.А.» – відсутній у 

цьому Реєстрі. Зазначені препарати увійшли у перелік ЛЗ, які звільняються від сплати 

ввізного мита та податку на додану вартість, згідно Постанови КМУ від 20.03.2020 р. № 224 

«Про затвердження переліку ЛЗ, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних 

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію 

та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), які 

звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію 

України звільняються від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ)». Тому при 

формуванні роздрібної ціни ЛЗ для закладів охорони здоров’я, у якій лікуються пацієнти із 

Covid-19, 7 % ПДВ не нараховується.  

Відповідно до проведених розрахунків, вартість 1 дня лікування хворих на пневмонію 

середньої тяжкості, викликану коронавірусною інфекцією, становить 87,43 грн. за 

роздрібними цінами для ЗОЗ (10 % націнки), сформованими від закупівельних цін згідно 

пропозицій оптових постачальників у https://pharmbase. com.ua/ru/optovye-predlozheniya/ за 

умови найдешевших пропозицій. Оскільки задекларована оптово-відпускна ціна в Реєстрі на 

Азитроміцин табл. п/пл. об. 500 мг, № 3, «Ananta Medicare», Великобританія виявилася 

нижчою, ніж за пропозиціями оптовиків, а задекларовані ціни Цефтріаксону, пор. д/п ін. р-ну 

1000 мг фл., №1 «Борщаговский ХФЗ'», Україна, Київ та Парацемолу капс. 500мг, №10 

«Здоров’я», Україна, Харків, навпаки, були вищими, то вартість 1 дня лікування для 1 особи 

у такому випадку склала 89,80 грн.  

Висновки. Отже, знаючи орієнтовну 1-денну вартість терапії для 1 хворого на 

https://compendium.com.ua/prices/
https://www.apteka.ua/drugsearch?lang=ua
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пневмонію, викликану COVID-19, можна робити прогнози вартості фармацевтичного 

забезпечення для пацієнтів цієї категорії 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ДЕЯКИХ 

ІМУНОМОДУЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ ПРОДУКТІВ БДЖІЛЬНИЦТВА ТА 

РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ  

Ханик Н.Л., Дорикевич К.І., Гудзь Н.І. 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького 

herbolka@yahoo.com 

 

Вступ. Імунітет є засобом захисту організму від шкідливої для нього генетично 

чужорідної інформації екзогенного та ендогенного походження. З огляду на сучасну 

пандемію та перспективу профілактики вірусних захворювань постає питання підтримання 

імунітету з допомогою лікарських засобів (ЛЗ) чи дієтичних добавок (ДД) з мінімально 

шкідливим впливом на організм. Для дослідження були обрані продукти на основі чотирьох 

рослин (ехінацея пурпурова, аронія чорноплідна, монарда трубчаста, лимонник китайський) 

та три продукти бджільництва (мед, прополіс, перга), які володіють імуномодулюючими 

властивостями та є економічно доступною сировиною для створення нових препаратів 

імуномодулюючої дії (ІМ). 

Мета роботи. Провести аналіз асортиментної кон’юнктури вітчизняного ринку ІМ на 

основі деяких рослин та продуктів бджільництва. 

Результати дослідження. Згідно з АТХ класифікацією ІМ відносяться до підгрупи 

другого рівня L03 «Імуностимулятори» та включають три підгрупи четвертого рівня, а саме 

«Колонієстимулюючі фактори» (L03AA), «Інтерферони» (L03A B) та «Інші 

імуностимулятори» (L03AХ). Досліджувані нами ЛЗ належать до підгруп п’ятого рівня 

L03AХ22 «Ехінацея» та L03AХ29 «Інші препарати». До ДРЛЗ ЛЗ України включені 28 ІМ з 

вище перерахованими продуктами бджільництва та рослинами. 75% з них містять ехінацеєю, 

17,9% – прополіс і 7,1% – маточкове молоко. Четверта частина ІМ є комбінованими ЛЗ. 

Більшість препаратів – вітчизняного виробництва (67,9%); серед інших виробників – 

Німеччина (17,9%), Латвія (7,1%), Польща та Словенія (по 3,6%). ІМ з ехінацеєю найчастіше 

представлені у формі таблеток (33,3%) та настойок (28,6%). ЛЗ з прополісом – у вигляді 

настойок (80%), а ЛЗ з маточковим молочко як сублінгвальні таблетки (100%). 

Окрім ЛЗ-ІМ на ринку також представлені 29 ДД-ІМ. 82,8% з них теж містять 

ехінацею, 13,8% – прополіс, а 3,4% – комбінацію прополісу з ехінацеєю. Більшість 

досліджуваних ДД є вітчизняного виробництва, однак часто для них характерна контрактна 

форма виходу на ринок, коли вітчизняні фірми займаються лише їх просуванням. ДД з 

ехінацеєю найчастіше виробляють у формі трав’яних зборів (37,5%), а також капсул (20,6%), 

таблеток та крапель для внутрішнього застосування (по 16,7%). ДД з прополісом є у вигляді 

сиропів та пастилок (по 50%), а комплексні ДД з прополісом і ехінацеєю представлені лише 

капсулами (100%). 

Висновок. Досліджено основні тенденції асортиментної кон’юнктури  вітчизняного 

ринку ЛЗ та ДД з ІМ властивостями на основі деяких рослин та продуктів бджільництва та 

встановлено перспективність даного ринку для розробки нових ІМ. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗВИТКУ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

Цурікова О.В., Панфілова Г.Л. 

Національний фармацевтичний університет 

zurikova2008@gmail.com 

 

Підвищення вимог споживачів до послуг, що надаються у системі охорони здоров’я та 

посилення соціального навантаження на аптечні заклади призвели до появи негативних 

тенденцій диспропорційного розвитку аптечних закладів у різних країнах. Так, міжнародні 

фахівці відмічають, що рівень доступності послуг, які надаються аптеками у різних країнах 

світу має значну залежність від дії цілого комплексу факторів. Не виключенням з цього 

переліку країн й є Україна. В таких умовах ефективно організувати роботу аптеки стає все 

більш складніше. Це обумовлено тим, що аптеки, з одного боку, є не тільки установами 

охорони здоров'я, а й суб'єктами господарювання в роботі яких використовуються нові 

технології роздрібної реалізації товару, а з іншого, необхідно постійно утримувати баланс 

між медико-соціальним та ринковим навантаженням, яке з кожним роком все більш 

посилюється на аптечні заклади.  

Мета досліджень – проведення аналізу сучасних організаційно-економічних підходів 

до регулювання розміщенням та розвитком аптечних закладів, обслуговування клієнтів у 

різних країнах світу. Об’єктом досліджень стали дані, що представлені на офіційному сайті 

Європейського бюро ВООЗ (World Health Organization. Regional Office for Europe). Нами 

використовувалися такі методи, як історичний, аналітико-порівняльний, логічний, 

математико-статистичний, гіпотетико-дедуктивний та інші методи наукових досліджень. 

Встановлено, що у світі існують два основних підходи щодо регулювання 

розміщенням та розвитком аптечних закладів. Це географічний (відстань між двома 

аптечними установами, так звана пішохідна доступність) і демографічний (кількість 

мешканців, що обслуговуються одним аптечним закладом у країні). Географічний параметр 

розміщення та регулювання розвитку аптечною мережею має значний інтервал коливання по 

різних країнах світу. Так, від коливається у діапазоні значень від 100 м в Північній Македонії 

до 5 км в таких країнах, як Бельгія і Словенія. У Бельгії, Хорватії та Угорщини показники 

пішохідної доступності коригуються виходячи з чисельності населення, що проживають на 

певній території. При цьому слід зазначити, що існують країни, які ніколи не мали 

географічні та інші обмеження в регулюванні розвитком аптечної мережи, наприклад, це 

Нідерланди. Крім цього, в Норвегії з 2001 р, а Ірландії в 2002 р введення ліберального 

підходу до регулювання розвитку аптечними мережами мало на меті досягнення вільного 

характеру розвитку всього аптечного бізнесу в країні. У деяких країнах існують додаткові 

вимоги до організації роботи аптечних установ. Наприклад, у Франції існують обмежувальні 

заходи до відкриття аптечних установ в аеропортах. Так, 1 аптека може бути відкрита в 

аеропорті, якщо пасажиропотік становить 3 млн осіб на рік, а вже кожна наступна – на 

наступні 20 млн. чоловік. У більшості країн Європейського регіону ВООЗ відпуск лікарських 

засобів (ЛЗ) можна здійснюватися тільки в аптечних установах. З метою підвищення рівня 

доступності фармацевтичних послуг, які пропонуються населенню в деяких країнах 

розроблені і впроваджуються програми сприяння роздрібної реалізації ЛЗ на умовах 

аутсорсингу. У класичному визначенні, аутсорсинг (out – зовнішній, source – джерело) – це 

виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких бізнес-процесів, що не є 

профільним, але, тим не менш, необхідних для повноцінного функціонування компанії. Така 

практика існує в Словенії та Бельгії, де громадські аптеки залучають лікарів для відпустки 

ЛП хворим. У Чехії, Литві та Нідерландах працівникам лікарняних аптек дозволяється 

обслуговувати хворих амбулаторно, а в Естонії такий вид діяльності заборонений. У таких 

країнах, як Австрія і Швеція реалізацією ЛЗ також можуть займатися також і лікарі. У 

Швеції вказаний вид діяльності можна проводити на рівні кантонів країни. Середній 
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показник питомої ваги (%) реалізації ЛЗ із залученням лікарів становить 24,5-25,0% від всієї 

роздрібної реалізації ліків в країні. В Австрії приблизно на 1300 аптечних мереж 

припадатиме близько 940 лікарів, які займаються роздрібною реалізацією ліків. В цілому, 

треба зазначити, що у більшості країн зазначена практика зустрічається вкрай рідко. 

Наприклад, у Франції лікарям-фармацевтам (Médecin Propharmacien - французс.), яких всього 

налічується близько сотні, дозволяють відпускати ЛЗ тільки в тому випадку, якщо зазначені 

найменування з якихсь причин відсутні в аптеках. Приблизно за таким же механізмом 

здійснюється відпуск лікарями ЛЗ в Ірландії. У Нідерландах профільне міністерство може 

видавати дозвіл (ліцензію) лікарям на відпустку ЛЗ тільки в тому випадку, якщо найближчим 

аптечний заклад перебуває на відстані 4,5 км, а іноді – в 3,5 км від місця надходження 

амбулаторії або кабінету лікаря. Відомо, що в Нідерландах приблизно 50,0% госпітальних 

аптек може відпускати ЛЗ амбулаторним хворим. У Німеччині аптекам в законодавчому 

порядку дозволяється створювати так звані «пункти прийому рецептів», де хворі можуть 

залишати рецепти з метою подальшого відпустки препаратів вже безпосередньо в аптеках 

або дистанційно. У Фінляндії відповідний орган може дати дозвіл місцевій аптеці на 

створення додаткової торговельної точки для обслуговування пацієнтів (Аpteekin 

palvelupiste) для населення, які проживають у відокремлених і малонаселених регіонах 

країни, але тільки в рамках власної географічної зони обслуговування. В особливих 

випадках, такий дозвіл профільне міністерство може дати аптеці для обслуговування 

населення за рамками її зони впливу на фармацевтичному ринку. Для цього аптека повинна 

скласти запит, в якому вказується необхідний асортимент ЛЗ, які передбачаються для 

забезпечення населення, а також представити обґрунтування рівня їх доступності.  

Узагальнюючи результати досліджень можна стверджувати, що у різних країнах 

підходи щодо регулювання аптечними закладами мають певні особливості впровадження. 

При цьому, для значної більшості країн пріоритетним є їх прагнення до ефективного 

розміщення закладів, перш за все задля реалізації рівного доступу населення до якісних 

фармацевтичних послуг. 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В 

АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

Чегринець А. А. 

Національний фармацевтичний університет 

krutskih_ann@ukr.net 

 

Із розвитком фармацевтичного сектора галузі охорони здоров`я за останні роки 

збільшилась кількість відвідувачів в аптечних закладах. Фармацевтичні фахівці досить часто 

зіштовхуються з конфліктними ситуаціями під час надання фармацевтичної допомоги. 

Аптечний персонал повинен знати та вміти, як запобігти утворенню конфліктів з 

відвідувачами. Проте фахівці не завжди можуть попередити виникнення конфліктів та через 

це вони можуть стати учасником конфліктної ситуації. Тому виникає необхідність правильно 

обрати та застосувати методи вирішення конфліктів для їх конструктивного завершення. 

Метою роботи є дослідження методів вирішення конфліктних ситуацій в аптечних 

закладах. Для досягнення поставленої мети було проведено анкетування персоналу аптечної 

мережі м. Харкова. В опитуванні прийняли участь 115 фармацевтичних фахівців. Першим 

етапом дослідження було проведено оцінку наявності конфліктів в аптечній мережі. Більша 

половина респондентів (85 %) стверджують, що конфліктні ситуації виникають на робочому 

місці. На наступному етапі було проведено типологізацію конфліктних ситуацій в залежності 

від конфронтуючих сторін. Було встановлено, що основними видами конфліктів є 

міжособистісні. 93 % опитаних відмітили, що найчастіше конфліктні ситуації виникають з 

відвідувачами під час надання фармацевтичної допомоги.  Завершальним етапом 

дослідження було встановлення основних методів подолання та способів виходу із 
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конфліктних ситуацій, які застосовує аптечний персонал. За результатами опитування було 

визначено, що 43 % опитаних застосовують метод уникнення. Цей спосіб вирішення 

використовують коли є можливість досягнути цілей неконфліктним шляхом. Методом 

згладжування користується 22 % фармацевтичних фахівців, який дозволяє зберегти 

відносини із відвідувачами шляхом прагнення до примирення. До компромісу вдається 16 % 

респондентів. Метод компромісу вважається найефективнішим, адже цей метод дозволяє 

швидко вирішувати конфлікти та зводити до мінімуму недоброзичливість відвідувачів. 

Метод співпраці використовує 14 % аптечного персоналу, за допомогою якого можна знайти 

оптимальне вирішення конфліктної ситуації. Методом ігнорування користується 10 % 

опитаних, які оминають суперечки та відступають від прийняття рішень. 2 % фахівців не 

можуть самостійно долати конфлікти та залучають третю сторону для їх вирішення. Таким 

чином, основним методом вирішення конфліктних ситуацій в аптечній мережі є метод 

уникнення. Доцільно розробити рекомендації стосовно удосконалення профілактики 

конфліктів в аптечній мережі та формування конфліктологічної обізнаності персоналу щодо 

здатності запобігання, недопущення та розв’язання  конфліктних ситуацій. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ МОНОПРЕПАРАТІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ 

ЕКСТРАКТ ГІНКГО БІЛОБА, В ОКРЕМИХ АПТЕКАХ МІСТА 

Червоненко Н.М., Пилипенко В.Р. 

Запорізький державний медичний університет 

prirodnaya.26@gmail.com 

 

У структурі серцево-судинних захворювань, які є пандемією сучасної медицини, дуже 

важливе місце займає цереброваскулярна патологія. Судинні захворювання головного мозку 

є однією з провідних причин смертності і ін-валідизації населення земної кулі. Так, 

смертність від судинних захворювань головного мозку в економічно розвинених країнах 

світу посідає в структурі загальної смертності 3-є місце. Незважаючи на успіхи в хімічному 

синтезі і клінічному застосуванні ряду нових засобів нейрометаболічного, вазотропного і 

нейропротективного типу дії, препарати гінкго залишаються серед основних інструментів 

лікарської дії при самих різних формах неврологічної патології. 

Метою роботи стало дослідження асортименту монопрепаратів, які містять екстракт 

гінкго білоба, в окремих аптеках міста. 

Матеріали і методи. Об’єктом вивчення став Державний реєстр лікарських засобів 

зареєстрованих в Україна (на грудень 2019 р.) Аналіз здійснювався за допомогою методів 

інформаційного пошуку, порівняльного, логічного та ін. 

Сегмент лікарських засобів з екстрактом гінкго білоба (ЕГБ) на вітчизняному ринку 

країни складають 69.5% - монопрепарати, що містять в якості діючих речовин ЕГБ та 30.5% - 

комбіновані. Для вивчення повноти асортименту препаратів ЕГБ в окремих аптеках міста 

було вибрано у випадковому порядку 6 аптек. Аналіз проводився з використанням 

інформаційних сайтів. Кожній аптеці була присвоєна умовна нумерація: аптека №1, аптека 

№2, аптека №3, аптека №4, аптека №5, аптека №6. 

 Аналіз асортименту монопрепаратів, які містять ЕГБ, в досліджуваних в аптеках 

показав, що цей показник коливався від 25 - 47,2%. Найбільше значення асортименту 

монопрепаратів спостерігалося в аптеці №2, в чотирьох аптеках він виявився однаковим: в 

аптеці №3 і №4 - по 44,4%, в аптеці №1та №6 - по 41,6%. Мінімальніший показник 

асортименту ЛЗ ЕГБ бачимо в аптеці №5-25% . 

Детальніший аналіз по найменуванням і позиціям показав, що в усіх шести аптеках на 

момент проведення дослідження були в наявності наступні препарати "Танакан" табл. 40 мг 

№90, "Білобіл" капс. 40 мг №60, "Мемоплант Форте" табл. 80 мг №20, "Мемоплант" табл. 40 

мг №20, "Білобіл Форте" капс. 80 мг №60 і "Білобіл Інтенс" капс. 120 мг №60, що в позиціях 

виражалося як 16,7% моно препаратів, що містять ЕГБ. Інші 50% найменувань були відсутні 
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по різних позиціях: "Гінкго Білоба-Астрафарм" капс 80 мг. №60, "Гінкго Білоба-Астрафарм" 

капс 40 мг. №60, "Тебокан" табл 120 мг. №40, "Тебокан" табл. 120 мг. №60, "Мемоплант 

Форте" табл 80 мг. №30, "Мемоплант" табл 40 мг №60, "Гинкофар" табл. 40 мг. №60, 

"Білобил Інтенс" капс. 120 мг №20. Такого препарату як Гінгіум (Іспанія) не було ні в одній з 

вибраних аптек. 

Окрім цього визначено, що в аптеках в 2,8% випадків був відсутній один або три 

препарати, в 25% -два, в 8,3% - чотири, в 5,6% - п'ять і в 38,9% - шість з вказаного переліку 

препаратів, які містять ЕГБ. 

Слід зазначити, що аптеки №2, №3 і №4 є аптеками однієї аптечної мережі, тому 

коливання асортименту монопрепаратів ЕГБ в них виявилось незначним - від 44,4-47,2%. 

Таким чином, повнота асортименту монопрепаратів з ЕГБ в окремих аптеках міста 

складала від 25 - 47,2%. 

Наступний етап досліджень передбачає визначення повноти асортименту 

комбінованих препаратів до складу яких входить екстракт гінкго білоба, в окремих аптеках 

міста Запоріжжя. 

 

 

ОНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ГЛОСАРІЮ НА ЗАСАДАХ  

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА ТА ДОКАЗОВОЇ ФАРМАЦІЇ 

Шаповалова В.О., Шаповалов В.В., Осинцева А.О., Шаповалов В.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, 

Департамент охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації 

pharm_law@ukr.net 

 

В сучасних умовах реформування сфери охорони здоров’я актуальною залишається 

доступність для пацієнтів життєво необхідних лікарських засобів (ЛЗ) різних клініко-

фармакологічних, класифікаційно-правових та номенклатурно-правових груп упродовж 

фармакотерапії. Одним із кроків наближення української медицини до світових стандартів 

фармакотерапії є можливість лікарям використовувати сучасні міжнародні клінічні 

протоколи. Кожен лікар може упевнитися, що те, що він призначає пацієнтові – найдієвіше і 

найоптимальніше з відомого світовій медичній спільноті, а кожен пацієнт матиме інструмент 

для захисту своїх прав щодо якості медико-фармацевтичної допомоги, що йому надається. В 

цих умовах зростає роль медичного глосарію, а процес його постійного оновлення набуває 

науково-практичної значущості.  

Аналіз джерел наукової літератури показав, що світова медична спільнота у різних 

змістовних сенсах використовує терміни «корекція», «медикаментозна корекція», 

«фармакологічна корекція», «фармакокорекція».  

В широкому розумінні корекція (лат. correctio) – це зміни (виправлення, поліпшення, 

вдосконалення), що вносяться до схем фармакотерапії для їх виправлення, поліпшення, 

вдосконалення з метою досягнення максимального ефекту фармакотерапії та покращення 

стану здоров’я пацієнтів. Корекція фармакотерапії включає  виправлення призначень ЛЗ, 

режиму дозування ЛЗ, побічної дії ЛЗ тощо. 

У наукових працях закордонних вчених використовується термін «медикаментозна 

корекція», як вплив медикаментів на перебіг хвороби,  мінімізацію стресових факторів, 

використання медикаментів різних клініко-фармакологічних, класифікаційно-правових і 

номенклатурно-правових груп упродовж терміну комплексного медикаментозного 

лікування, яке залежить від клінічного варіанту захворювання. 

Термін «фармакологічна корекція» окремі автори використовують при поясненні 

фармакологічних властивостей та механізмів дії ЛЗ, що використовуються з метою корекції 

порушених функцій систем і органів або пошкоджень тканин, обумовлених хворобою для 

зміни статусу пацієнтів. 
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Аналіз судово-фармацевтичної практики за скаргами пацієнтів на Урядову «гарячу» 

лінію упродовж 2019 р. показав, що в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор – 

адвокат»  до 70,74% скарг  стосувалося відсутності в обігу в аптечних закладах життєво 

необхідних для онкохворих наркотичних та психотропних ЛЗ. Аптечні заклади приватної 

форми власності у більшості випадків також відмовлялися відпускати наркотичні ЛЗ через 

набуття 14.10.2019 р. чинності наказу МОЗ України від 11.10.2019 р. № 2072 «Про 

затвердження Реєстру граничних оптово-відпускних цін на деякі ЛЗ, що закуповуються за 

бюджетні кошти». На погляд окремих фахівців, лікарям комунальних некомерційних 

підприємств необхідно в таких випадках проводити заміну для онкохворих наркотичних ЛЗ 

на анальгетичні ЛЗ інших класифікаційно-правових груп із використанням списку сучасних 

протибольових ЛЗ, на які регламентовані граничні оптово-відпускні ціни. Проте заміну 

одного ЛЗ на інший ЛЗ повинен проводити саме лікар під час консультації із провізором 

аптеки, тобто використовувати фармацевтичну корекцію або фармакокорекцію. 

Забезпечення життєво необхідними ЛЗ в умовах стаціонару відбувається відповідно до 

пункту 11 «Порядку формування переліку ЛЗ, що включені до Національного переліку основних 

ЛЗ, на які встановлюються граничні оптово-відпускні ціни» (наказ МОЗ України від 11.07.2019 

№ 1600), за укладеними договорами до набуття чинності наказу МОЗ України від 11.10.2019 

№ 2072. Разом з тим, після втрати сили укладених у поточному році договорів, постачання до 

стаціонарів ЛЗ за наведеним Реєстром буде припинено у зв’язку з тим, що гранично оптові-

відпускні ціни наведені у Реєстрі значно знижені та відрізняються від цін на ринку ЛЗ в Україні.  

У загальному розумінні необхідність проведення фармакокорекції з’являється при 

вирішенні питань щодо економічної та фізичної доступності ЛЗ для різних контингентів 

пацієнтів.  

Фармакокорекція має особливе значення для пацієнтів з поєднаними та коморбідними 

діагнозами, коли в процесі фармакотерапії основного та супутніх захворювань може 

скластися ситуація, що:  

а) ЛЗ відсутній в аптечних закладах (закінчилась або відсутня реєстрація, ЛЗ попав до 

списків заборонених приписами контролюючих органів тощо); 

б) ціна ЛЗ недоступна для пацієнта;  

в) ЛЗ відсутній в обігу; 

г) виявилася індивідуальна непереносимість ЛЗ (алергічна реакція, побічні ефекти 

тощо).  

В таких випадках пацієнти знову повертаються до лікаря для фармацевтичної корекції 

вже призначених ЛЗ і внесення змін до схем фармакотерапії. 

Отже, термін «фармацевтична корекція або фармакокорекція» використовують для 

контролю за доступністю, ефективністю, якістю, безпекою ЛЗ та дотриманням прав всіх 

учасників обігу ЛЗ в системі правовідносин «лікар – пацієнт – провізор – адвокат» упродовж 

всього терміну фармакотерапії. 

Таким чином, розглянуто особливості медикаментозної корекції, фармакологічної та 

фармацевтичної корекції. Запропоновано медичний глосарій з термінами «корекція», 

«медикаментозна корекція», «фармакологічна корекція», «фармацевтична корекція або 

фармакокорекція» на засадах фармацевтичного права та доказової фармації. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку та затвердження медичного 

глосарію з метою пришвидшеного впровадження принципів доказової медицини та фармації 

в сучасну медичну та фармацевтичну практику із врахуванням світового досвіду у сфері 

охорони здоров'я. 

 

 

 

 

 



73 

THE RESEARCH OF PHARMACISTS’ AWARENESS ON MEDICINAL CANNABIS IN 

UKRAINE 

Biliaieva A.O., Aliekperova N.V. 

Bogomolets National Medical University 

aliekperova18@gmail.com 

 

Introduction: The problem of medicinal cannabis legalization has become one of the 

topical issues in Ukraine last time. At present, current Ukrainian legislation prohibits the use of 

cannabis for medical and scientific purposes. At the same time more than 50 countries all over the 

world have been legalized them, including Canada, most of the US, Uruguay, Switzerland, 

Germany, Luxembourg, Poland, Portugal, Mexico, Argentina, Peru, etc. Recently, the World Health 

Organization has decided to review the level of control of cannabis compounds and recommended 

to amend changes to the international regulation for increasing the access of patients to the effective 

treatment, as cannabis and cannabinoids can reduce effectively such symptoms as chronic pain, 

sleep disorders, seizures causes by drug-resistant forms of epilepsy, post-traumatic stress disorder, 

etc.  

The aim of the work is to study the level of pharmacists' awareness regarding usage of 

cannabis and cannabinoids for medical and scientific purposes in Ukraine. 

Materials and methods: quantitative analysis (survey of pharmacists), content and system 

analysis. 

Results. About 560 pharmacists took part in survey, most of them are women (93.8%), 

under 25 years (61.5%), with secondary special pharmaceutical education (70.1%) and almost half 

of them have work experience in pharmacies from 2 to 5 years. According to the results, about 70% 

of respondents sure that cannabis is a dangerous drug and all cannabinoids have psychotropic 

properties. It is worth noting that data about the mechanism of action of cannabis and cannabinoids, 

as well the functioning of the endocannabinoid system is still unknown for more than half of the 

respondents. Such medicines containing herbal or synthetic cannabinoids as Sativex, Cesamet, 

Marinol or Epidiolex have a wide range of pharmacological effects and registered in the USA, 

Canada, and EU countries. However, pharmacists are practically unfamiliar with the classification, 

range and properties of registered cannabis-based medicines that available for patients in other 

countries. 

The results indicate that 12.5% of pharmacists fully support the legalization of cannabis and 

cannabinoids for medical and scientific purposes and almost half of them support this decision but 

concern of some risks. Meanwhile, almost 90% highlight the importance of holding the awareness-

raising activities, including the development of educational programs and conducting scientific 

research. 

Conclusions: Most pharmacists have a low level of awareness about medicinal cannabis and 

its compounds. As the results, more than 2 million of patients do not have the access to the effective 

pharmaceutical care in Ukraine. One of the reasons is the insufficient amount of reliable and up-to-

date information. It is important to change the prejudiced attitude among health care professionals 

and our society for the improvement of life quality of patients in Ukraine. 
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Problem statement. Today, the manufacture of pharmaceuticals is one of the most 

promising industries. Over the last few years, the global pharmaceutical market has shown a steady 

upward trend. In general, the pharmaceutical market is a powerful industrial sector, one of the top 

five most profitable industries in the world.  
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The pharmaceutical industry has a leading position in the economy of our country, as it is a 

rather important component of the national market and in a way determines the national and defense 

security of the country. However, despite all the positive characteristics, there are a number of 

negative factors that accompany the activity and development of this area of entrepreneurship. 

The purpose is to analyze the state of the modern pharmaceutical market in Ukraine to 

determine the conditions for its development, as well as to identify the types of pharmaceutical 

enterprises in Ukraine. 

Discussion. Pharmaceuticals in Ukraine is an industry that is developing the national 

economy. It employs only 0,15% of the total number of employees, but they account for 0,83% of 

the country's GDP and provide 24 billion UAH of value added. [1]. 

The modern pharmaceutical market of Ukraine includes production of medicines, dietary 

supplements, medical cosmetics and medical products, wholesale and retail sales of products 

through pharmacy chains, specialized sales and distribution. Among the key economic 

characteristics of this market are the high level of competition with small sales and production, high 

import dependency, low margin, lack of state funding. Ukraine is dependent on foreign 

manufacturers of medicinal substances by 80%, medicines – by 70% and does not meet the needs of 

the population as an independent state in medicines. 

In 2019, the pharmaceutical retail market of Ukraine continued the three-year trend of 

smooth growth in volumes and monetary decline. 

However, in 2019, the growth rate in money was slightly lower, and the rate of decline in 

packages was slightly higher than in 2018. This ratio may indicate an accumulation of negative 

market trends, and a decrease in market reserve capacity. Overall, according to Audit, the retail 

pharmaceutical market in 2019 amounted to about 42,7 billion UAH, or 611 million packages. In 

UAH equivalent, the market has grown steadily over the last three years, by 13% and 7%, 

respectively. However, in natural terms we have the opposite tendency - a steady fall of -8 and -9% 

(Fig 1).  

To some extent, this imbalance is offset by an increase in the weighted average cost of 

packaging. 

 

  
Fig.1 Dynamics of the pharmaceutical market in 2017-2019 
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For three years it amounted to 49-60-70 UAH, respectively. This increase includes both an 

inflation component and a structural one, driven by a decrease in the consumption pattern of cheap 

drugs. Among corporations, the top of the market pyramid in monetary terms has traditionally been 

occupied by Farmak. The TOP-5 most successful also include Sanofi, Arterium, Darnitsa, Bayer. 

 
Fig. 2 TOP 10 Ukrainian pharmaceutical companies in 2019 (according to 2H) 

Among the Anatomical and therapeutic groups, the leading classes are non-steroidal anti-

rheumatic drugs (M01A Anti-rheumatics, non-steroidal), topical nasal preparations (R01A Topical 

nasal preparations). In addition, the three leaders included antidiabetic preparations (A10C Human 

insulins and analogues), displacing the cephalosporins antibiotics (J01D Cephalosporins) in fourth 

place. 

Most of the top ATC classes showed growth in monetary terms. And insulin (A10C Human 

insulins and analogs (+ 43%)) neurological and antiepileptic drugs (N07X All other CNS drugs (= 

30%), N03A Anti-epileptics (+ 20%)) became the leaders in terms of growth. Cardiological groups 

and drugs for the treatment of peptic ulcer also demonstrated stable average growth rates. 

From our point of view, the improvement in the market position of these classes is largely 

due to the introduction of reimbursement procedures, electronic prescriptions and evidence-based 

treatment protocols. 

In the last decade, the biotechnology sector of medicines has been actively developing in the 

world pharmaceutical industry, which has several advantages over traditional low molecular weight 

drugs. However, the development of this segment in Ukraine is quite small, as evidenced by its 

share in world biotechnology production, it is less than 0.1%. The biopharmaceutical sector in 

Ukraine has a total of 167 products of domestic production, with only 2 substances and one drug in 

the large packing (registered in large packaging). The share of domestic biotechnological drugs 

does not exceed 20% of the total domestic market of such drugs, more than 70% of the market is 

imported. 

Conclusions. Among the factors limiting its growth are the strong fragmentation, imbalance 

in the growth of the market in monetary and natural terms, excess supply over demand, lack of use 

of resource potential. But the availability of favorable conditions and resources create the 

preconditions for the formation of a high-quality, competitive pharmaceutical market in Ukraine.  

The major impediments to its development can be considered a significant imbalance in the 

growth of the market in monetary and natural terms, excess supply over demand and insufficient 

use of resource potential. 

Thus, for the sustainable development and dynamic growth of the Ukrainian pharmaceutical 

market, important conditions are: consolidation, creation of stronger and larger networks, increasing 

the level of organizational management, introduction of new methods of optimizing the processes of 
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economic activity management, mechanism of management of trade processes of pharmaceutical 

enterprises, stabilization of competitive positions and recent positions. market information support. 

Referecses. Official web site Pharma URL : http://pharma.net.ua 
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Introductions. The history of drug registration in independent Poland began with the 

establishment of the National Pharmaceutical Institute in 1919. After a few years, the Institute was 

incorporated with the National Institute of Hygiene where the registration activities were first 

continued by the Department of Chemistry and, after World War 2, by the Institute of Medicines. 

Following Poland’s accession to the European Union, registration responsibilities were taken over 

by the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products. 

Medicinal products may be placed on the market once the marketing authorisation has been 

obtained. In Poland, marketing authorisations are issued by the President of the Office for 

Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products through: national 

procedure (PN), mutual recognition procedure (MRP), or decentralised procedure (DCP). If a 

medicinal product has not been authorised in any Member State of the European Union yet, the 

marketing authorisation can be obtained under the national procedure or under the decentralised 

procedure (marketing authorisation for multiple countries in parallel).  

Aim. Marketing analysis of granting, by way of decision, parallel import of medicinal 

products authorisations the period of 2018.  

Materials and methods. Different statistical methods were used in the analysis, information 

processing was performed with the help of special software. A retrospective analysis of granting, by 

way of decision, parallel import of medicinal products authorisations was carried out in 2018 year. 

Results and discussion. The parallel import of medicinal products consists in bringing to 

Poland the medicinal products with a marketing authorisation issued in a Member State of the 

European Union or a Member State of the European Free Trade Agreement (EFTA) – the parties to 

the Agreement on the European Economic Area, and which are licensed for parallel import. The 

provisions on parallel import of medicinal products are included in the Act of 6 September 2001. 

Pharmaceutical Law (Journal of Laws of 2019, item 499). The parallel import license is issued by 

the President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal 

Products. In 2018, 2,580 applications for parallel import of medicinal products were filed to the 

Office, which represents a 24% increase as compared to the previous year. The applications for 

parallel import licenses represented 18% of all applications submitted. Their number remained at 

the same level as in the previous year (464 applications - 2018, 463 applications - 2017). In 2018, 

we witnessed a significant increase in the number of applications for variations in leaflets or 

markings used on the packaging - 1 386, which is more than twice more, compared to the previous 

year (640 applications in 2017). This situation is connected with the entrance into force on 9 

February 2019 of the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 of 2 October 

2015 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council, i.e. the 

provisions of the so-called “counterfeit directive”. In accordance with its requirements, the 

obligation to include a unique identifier encoded in a two-dimensional code (2D barcode) and an 

element which can be used to determine whether the medicine packaging is intact has been 

implemented for the majority of medicinal products. A decrease in comparison with the previous 

year is also noted in the case of applications for renewal of the license for parallel import - 181 
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applications filed and for variations in the license for parallel import - 463 applications. The 

decrease in the number of applications for the renewal of the parallel import license arises from the 

smaller number of parallel import licenses issued in the second half of 2013 and in the first half of 

2014, which may have been re-registered. 649 proceedings were opened following up on 

applications for variations of licenses for parallel import, out of which 534 proceedings were closed 

by issuing a positive decision. In 2018, a total of 1,126 decisions were issued in connection with 

parallel import. The details regarding the decisions are presented in table, figure and in graph.  

Table  

Number of decisions issued by the Office in respect of parallel import in 01.01 – 

31.12.2018. 

Type of decision Number of decisions 

issued in respect of 

Granting  of the parallel import license 374 

For a renewal of a marketing authorisation  195 

Variation to the parallel import license 472 

Shortening  the term of validity of a marketing authorisation 3 

Revoking  the parallel import license 1 

Expiry  of the parallel import license 20 

Refusals  18 

Other decisions 43 

Total  1126 

In the case of the decisions issued in respect of parallel imports, 33% were decisions on the 

issuance of parallel import licenses (their number decreased by 69 decisions compared to the 

previous year). As in the previous years, the greatest number of parallel import licenses were 

prescription-only medicinal products (Rp) - 300 licenses (80%). Over the counter (OTC) products 

in the number of 70 licenses represented 19% of all the licenses issued, and hospital drugs - 4 

licenses (1%), (graph). 

Considering the ATC classification of medicinal products, in 2018, the greatest number of 

parallel import licenses was issued for medicinal products used to treat cardiovascular diseases - 

101, diseases of the central nervous system - 91, and diseases of the genitourinary system and 

gonadal steroids - 37 (graph). 

 
Figure. Number of parallel import licenses divided into the country of export in 01.01. – 

31.12.2018. 
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Graph. Number of parallel import licenses divided into ATC codes in 01.01. – 31.12.2018. 

Conclusions. As a result of marketing research is installed the number of permits issued on 

parallel import of medicinal products the period of 2018. The majority of parallel import 

authorisations were issued for medicinal products exported by Romania. 
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Diabetes mellitus (DM) is a global medical and social problem in the world. The 

effectiveness of dipeptidyl peptidase-4 (DPP4) inhibitors as combination with metformin are 

established [1, 2]. The aim of the study was investigation of the level of average fasting plasma 

glucose before and after treatment of the patients with type 2 DM (T2DM) by combination with 

metformin+saxagliptin and metformin+ sitagliptin.  Materials and methods. The study involved 100 

patients. In total, 50 patients received therapy regimes with metformin+saxagliptin and 50 patients 

used metformin+sitagliptin were selected. These patients were treated in the endocrinology clinics of 

Podolsky region of Ukraine. The patients were examined on the following parameters: age, duration 

of T2DM, body mass index, the average fasting plasma glucose before treatment and after 

treatment. All patients were treated with oral antidiabetic drugs only. Results. It was found that age 

of patients with metformin+saxagliptin was 54.92±1.22 years, body mass index was 33.61±1.21, 

average fasting plasma glucose before treatment was 9.74±0.46 mmol/l, average fasting plasma 

glucose after treatment was 7.09±0.25 mmol/l, average decrease plasma glucose after treatment was 

2.65±0.75 (р>0.05). It was found that age of patients with metformin+ sitagliptin was 53.29±1.77 

years, body mass index was 34.97±1.68, average fasting plasma glucose before treatment was 

9.55±0.43 mmol/l, average fasting plasma glucose after treatment was 7.05±0.26 mmol/l, average 

decrease plasma glucose after treatment was 2.50±0.75 (р>0.05). Also number of effective patients 

(effectiveness of therapy) in the context of each scheme was calculated. Under the number of 

effective patients was the percentage of patients whose fasting plasma glucose level after 

pharmacotherapy became ≤7 mmol/l [1]. It was established that the number of effective patients 
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with metformin+saxagliptin was 46%,  metformin+sitagliptin was 50% (р>0.05). Conclusion. The 

results showed that metformin+sitagliptin is an effective hypoglycaemic agent from the research of 

DPP-4 inhibitors and can be recommended for use in patients with T2DM as therapy in 

combination with metformin. 
Key words: diabetes mellitus type 2, sitagliptin, saxagliptin. 
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Nigeria is the most populous country in Africa and the seventh in the world with a 

population of approximately 193 million people. The history of pharmaceutical manufacturing in 

Nigeria, especially in hospital pharmacy can be traced to 1887 when dispensers manufactured 

medicines extemporaneously on a small scale in dispensaries. Such medicines were mostly liquid 

preparations, some were in powder dosage forms and a few were in semi-solid dosage form. 

Pharmaceutical manufacturing in Nigeria may be categorized simply into “non-industrial” and 

“industrial” pharmaceutical manufacturing medicines and according to their dosage forms.  

Non-industrial pharmaceutical manufacturing carry out basic production for use by clients in 

community pharmacies or by hospital patients. Non-industrial pharmaceutical manufacturing in 

Nigeria include drug production units in pharmacy departments of hospitals; drug production units 

in community pharmacies, and pilot production units in schools of pharmacy. 

Industrial pharmaceutical manufacturing outfits comprise of pharmaceutical companies 

which manufacture drugs on an industrial scale. These outfits produce the following dosage forms: 

Solid dosage forms (powders, tablets, capsules, etc.); Liquid dosage forms (external, internal, oral, 

non-oral, etc.); Semi-solid dosage forms (ointments, creams, etc.); Sterile / parenteral (ear and eye 

drops / ointments; infusion fluids, etc.)  

National Agency for Food Drug Administration and Control (NAFDAC) controls the 

registration, manufacture, importations, export, advertisement sale, and distribution of drug 

products.  

All pharmaceutical wholesalers should be registered by the Pharmacist’s Council of Nigeria 

(PCN) after fully complying with the guidelines specified in the PCN Compendium. A 

pharmaceutical industry must be designed, located, constructed, adapted and maintained to suit 

manufacturing operations.  

The manufacturing company must first register the premise with PCN for recognition as a 

manufacturer, prior to the inspection of the premises by NAFDAC for approval as an authority to 

manufacture pharmaceutical products. Each product manufactured is then registered with 

NAFDAC.  
All pharmaceutical products must be registered before manufacture and distribution in 

Nigeria. Product licenses are renewed every five years. Any product with expired registration 

license is considered an unregistered product.  

Therefor in Nigeria, the challenges of the pharmaceutical activities include very high 

demand for industrial conditions and standards required for medicines. The Licensing Regulation of 

the Pharmaceutical industry reduced the sale of fake and adulterated medicines and increased the 
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quality and standard of them. However, it is very clear that pharmaceutical industries in Nigeria are 

still developing and need a huge support from the government, and licensing terms and law system 

in general. 
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Coronavirus is an acute viral disease characterized by a predominant lesion of the 

respiratory system and the gastrointestinal tract. Coronavirus is a zoonotic infection of origin. 

According to the Ministry of Health on 04.29.2020, 9866 cases of Covid-19 were confirmed in 

Ukraine, 250 died, 1103 recovered. During the day, 456 new cases, of which 113 were infections 

among doctors. 

Objective: to study the availability of medicines and medication items in pharmacies 

necessary for the prevention and symptomatic treatment of coronavirus disease. 

Coronavirus infection is caused by RNA genomic viruses of the genus Coronavirus. The 

coronavirus is surrounded by a supercapsid, which is pierced by sparsely spaced spikes that have 

the structure of thin necks and spherical heads located on them, which in appearance resembles a 

crown. 

The most severe clinical manifestations can be observed when infected with the following 

pathogens: SARS-Cov causes the development of SARS or severe acute respiratory syndrome; 

MERS-CoV causes Middle Eastern respiratory syndrome, which is characterized by the 

development of acute pneumonia and renal failure; 2019-nCov causes the development of 

respiratory distress syndrome. 

The source of coronavirus may be some animals (monkeys, birds, snakes and others). The 

source of a new type of pathogen (2019-nCov) was, presumably, bats. However, there is currently 

no evidence that pets (such as dogs or cats) can carry the 2019-nCov coronavirus. 

Pathogens cannot be transmitted directly through objects, door handles, parcels, products, if 

hand hygiene and the rules of culinary processing of products are observed. Do not touch the 

contaminated hands and objects of the face, nose, mouth, eyes. Therefore, it is recommended to 

wash your hands often and thoroughly with soap or treat with disinfectants. 

In humans, the susceptibility to coronavirus is very high, all age groups are susceptible to 

the disease. Antigenic heterogeneity of viruses causes a significant frequency of reinfection with 

pathogens of other serological types. 

To date, the pathogenetic mechanisms of the development of coronavirus infection have not 

been sufficiently studied. The entrance gate to the infection is the mucous membrane of the upper 

respiratory tract. When affected by the 2019-nCov pathogen, infection rapidly spreads to the 

bronchi and lungs. The disease is accompanied by the synthesis of antibodies that do not guarantee 

protection against reinfestation. 

Currently, scientists are testing three groups of drugs for the treatment of COVID-19. 

Antiviral drugs prevent the virus from entering the lung cells, immunomodulators are used to limit 

the excessive response of the immune system, respiratory drugs allow the lungs to continue 

supplying blood with enough oxygen. Among them, the Japanese antiviral drug Avigan (INN 

favipiravir), which is used for severe forms of influenza and Ebola. 

Treatment of mild or moderate coronavirus includes symptomatic treatment - drugs to lower 

the temperature, antitussive drugs, colds, etc. Currently, for the treatment of coronavirus disease and 

the prevention of complications, several drugs are used (paracetamol, Arbidol, Amoxiclav, 

ceftriaxone, azithromycin) in different combinations and with different duration of use, which 
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depends on the individual characteristics of the patient, the intensity of the symptoms and the 

development of the disease in each case. 

We studied the presence in pharmacies and the prices of drugs and medical devices for 

symptomatic treatment and prevention of coronavirus disease in pharmacies in Kiev, Dnipro, 

Kharkov. 

In the pharmacies of Kharkov and Dnipro, the studied drugs are available in pharmacies of 

large chains such as “Pharmacy of low prices”, “Pharmacy 911”, “Pharmacy of wholesale prices”, 

“Pharmacy Med.Akademii” and the price difference was from 2% -5% Amoksiklav 2x table. 

1000mg No. 14 to 80% on Altabor tablets of 20 mg No. 20 (10x2) tablets in Dnipro and 59% on 

Ceftriaxone pore. d / іn. 0.5g fl. No. 5 in the city of Kharkov. In Kiev, the prices for these drugs 

vary from 13% for Amoxiclav 2x table. 1000mg No. 14 to 44% on Ceftriaxone then. d / іn. 0.5g fl. 

No. 5. The lowest prices were found in the pharmacies Lekhim, Pharmacist, Helsi End Happy 

Pharmacy, Pharmacy for economy on Paracetamol-darnitsa tablets. 500 mg contour cells. pack No. 

10, Azithromycin-health capsules of 500 mg No. 3, Amoxiclav 2x tab. 1000mg No. 14; in 

pharmacies Vitalyuks revealed the lowest price for Ceftriaxone fl. 1g №5 -68,00 UAH. 

Prices for Ceftriaxone fl. 1g No. 5 in the city of Dnipro differ - by 76%, which is associated 

with a significant (36%) difference in the price of this drug in the purchase, which is due to the rush 

demand for it in retail. 

The largest range of medical devices “Masks of protection. 3 cl. on elastic bands No. 1 

”during the study was identified in Kiev and represented by several Ukrainian and foreign 

manufacturers, the price difference amounted to 2.15 times. In the pharmacies of Dnipro, in most 

pharmacies, there are masks of imported production at a price of 37-97 UAH., And only in some 

pharmacies (mainly in the network "Pharmacy Med.Akademii" there are masks of Ukrainian 

production at a price of 13.70-14.80 UAH The difference in price was 8%. In Kharkov, masks are 

present in sales in a few pharmacies, during the study they were in pharmacies of the Pharmacy 911 

network at a price of UAH 13.70-27.00 and the price difference was and in Kiev, is 2 times. 

As a result of the study of the availability of medicines and medical devices in pharmacies 

necessary for the prevention and symptomatic treatment of coronavirus disease, it was found that 

the drugs of the study group are present in the assortment of pharmacies in Kiev, Kharkov and 

Dnipro, with the exception of Arbidol caps 100mg No. 10, which is only in pharmacies in Kiev. 

The most problematic is the presence of masks, especially in Kharkov, where even in large 

pharmacy chains this medical device is not available. 
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 The global market for prescription drugs is a structure that has been actively developing 

for the last 5-7 years. The emergence of fundamentally new innovative drugs used to treat 

previously incurable  patients have made changes in the range of policies in many national 

pharmaceutical markets. Taking into account the fact that the processes of globalization are 

becoming more and more important with each year the analysis of trends in the development of this 

segment of the world pharmaceutical market are relevant and important for Ukraine. 

The aim of the research is to analyze the main trends in the global market for prescription 

drugs in the dynamics of years. The focus of the research was the indicators presented in the report 

"World Preview 2018, Outlook to 2024" of the analytical company "Evaluate Pharma". In our 

research we used historical, logical, comparative, mathematical and statistical methods of scientific 

analysis and search. All necessary data processing was carried out with the help of the Statistical 

Analysis Package Statistica (version 12.0, StatSoft, Tulsa, USA) and Excel spreadsheet. 
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As a result of our research, we have established the following. Despite the financial and 

economic upheavals observed in some countries over the past 5-7 years, the global pharmaceutical 

market of prescription drugs is defiantly gaining momentum every year. Thus, for the period from 

2018 to 2024, the average annual growth rate (Compound Annual Growth Rate - CAGR) of the 

global market of prescription drugs will be 6.4% is projected. By 2024, sales of prescription drugs 

could reach $1.2 trillion United States. This increase (%) sales figures are primarily related to the 

expansion of access to new drug names that were previously patent protection. This is especially 

true for drugs that are used in oncology, rheumatology, hematology, as well as for the treatment of 

orphan pathologies. Particularly noteworthy is the rather high rate of development in the segment of 

orphan medicines (Special Drugs). 

 So, the volume of drugs of this group in 2010 year in the global pharmaceutical market 

amounted to 69 billion dollars USA, and by 2017 it reached a value of 125 billion dollars USA. 

Thus, the growth rate of sales amounted to 81.1%. It is predicted that for 2018-2024 sales of this 

group of drugs will almost double and by 2024 will reach $ 262 billion, which will be about 20.0-

22.0% of the global sales of all prescription drugs. 

In conclusion, the most important factor that could stimulate sales of prescription drugs is 

the reduction of patent protection for many drug names that were not previously available to people 

in many countries of the world.  
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Wstęp. Import równoległy produktów leczniczych jest formą obrotu towarami pomiędzy 

państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określenie tej formy obrotu jako równoległego 

importu wynika z faktu, że odbywa się on równolegle do kanałów dystrybucyjnych producentów, a 

jednocześnie dotyczy tych samych produktów leczniczych zarejestrowanych w państwie 

docelowym. Istotą importu równoległego jest wykorzystanie zróżnicowania cenowego tego samego 

produktu w różnych państwach członkowskich. Problematyka importu równoległego dotyczy 

bezpośrednio państw członkowskich, szerokiej kategorii przedsiębiorców – producentów leków, 

dystrybutorów, hurtowników, sprzedawców detalicznych, a także osób fizycznych – lekarzy, 

farmaceutów oraz pacjentów. 

Cel pracy analiza prawna warunków wstępnych wprowadzenia importu równoległego 

leków na Ukrainę i jej ocena prawna w Polsce i Unii Europejskiej (UE). 

Wyniki i dyskusja. Współczesna Ukraina jest obiecującym krajem i ma wszelkie powody, 

aby w najbliższej przyszłości zostać pełnoprawnym członkiem UE. Polityka państwa i wektor 

rozwoju naszego państwa zmierzają w tym kierunku. W szczególności w ubiegłym roku Ukraina 

zmieniła Konstytucję w sprawie strategicznego kursu kraju na rzecz pełnego członkostwa Ukrainy 

w UE. Oprócz członkostwa import równoległy wymaga wdrożenia wszystkich przepisów 

regulujących związek w ustawodawstwie krajowym Ukrainy. Uzasadnienie konieczności 

uchwalenia projektu ustawy z dnia 6 września 2019 r. Nr 2089. „W sprawie zmian niektórych 

ustawodawczych aktów prawnych Ukrainy w sprawie zwiększania dostępu obywateli do leków” 

bylo wdrożenia państwowej strategii wdrażania polityki państwa w zakresie dostarczania ludności 

leków na okres do 2025 r., zatwierdzonej dekretem Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 5 grudnia 

2018 r. Nr 1022. Ustawa wprowadza możliwość importu równoległego leków. Doświadczenia 

krajów stosujących import równoległy jako narzędzie dostępu do tańszych leków pokazują, że 

stosowanie importu równoległego w UE (system regionalny) obniżyły ceny leków o 12–19%. 
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Projekt ustawy ma na celu stworzenie optymalnego, wysokiej jakości i efektywności 

systemu państwowego ochrony własności intelektualnej w dziedzinie farmacji i medycyny 

zdolnego do generowania, wdrożenia przejrzystego modelu publicznego w celu przezwyciężenia 

istniejących wyzwań i zagrożeń oraz oferowania skutecznych narzędzi własności intelektualnej jako 

zachęt do rozwoju gospodarczego. 

Projekt ustawy proponuje również uregulowanie obecnego związku między procesem 

rejestracji leku a prawami patentowymi. Podejście polegające na tym, że rejestracja leków i ochrona 

patentowa są od siebie niezależne, jest zgodne z praktyką przyjętą na arenie międzynarodowej. Na 

przykład prawodawstwo Unii Europejskiej nie przewiduje związku między procedurą rejestracji a 

prawami patentowymi (Dyrektywa 2001/83 / UE). 

Proponowany projekt ustawy, poprawią zmianę podejścia do patentowania wynalazków i 

wzorów użytkowych, stworzy warunki wstępne do zintensyfikowania działalności wynalazczej, 

promowania obecności na rynku innowacyjnych leków na Ukrainie i zwiększenia skuteczności 

ochrony patentowej w dziedzinie farmacji jako całości. W projekcie ustawy zaproponowano 

również mechanizmy, które pomogą osiągnąć równowagę interesów między podmiotami 

monopolistycznymi w zakresie patentów a prawem każdej osoby do dostępu do leków. 

Dostarczanie niedrogich leków ludności Ukrainy jest priorytetem w polityce państwa. 

Niedopuszczalne jest, gdy na Ukrainie ceny niektórych leków są kilkakrotnie wyższe niż koszty 

tych samych leków od naszych europejskich partnerów. Według Światowej Organizacji Zdrowia 

proponuje się ulepszenie szeregu przepisów, które znacznie zmniejszą liczbę „wiecznie zielonych” 

patentów, w celu poprawy podstaw przymusowej alienacji praw własności intelektualnej do 

wynalazków (wzorów użytkowych), składania procedur odwoławczych, procedur odwoławczych. 

w dziedzinie ochrony prawnej, metod i metod leczenia, technik diagnostycznych i chirurgicznych, 

jak ustalono w krajach UE, oraz możliwość wprowadzenia istnienie patentu na wynalazek 

dotyczący produktu leczniczego opartego na doświadczeniu i ustawodawstwie krajów UE. Zmiany 

te pomagają uniknąć sztucznego monopolu patentowego i sztucznego utrzymania wysokich cen 

leków. 

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się szereg zmian w ustawach Ukrainy „W sprawie 

ochrony praw do wynalazków i wzorów użytkowych”, „W sprawie ochrony praw do znaków 

towarowych i usług”. 

Import równoległy produktów leczniczych w Polsce polega na sprowadzaniu do kraju 

produktów leczniczych, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane w państwie 

członkowskim UE lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz które uzyskały pozwolenie 

na import równoległy. 

Pozwolenie na import równoległy wydaje Prezes Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozwolenie na import równoległy 

wydaje się na 5 lat. Pozwolenie może zostać przedłużone na kolejne 5 lat na wniosek importera 

równoległego. Przepisy dotyczące importu równoległego produktów leczniczych zostały zawarte w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

Importerem równoległym może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w Polsce lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w państwie członkowskim UE lub 

państwie członkowskim EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

Pod pojęciem importu równoległego określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne rozumie się import produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium 

Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu w 

drodze procedur narodowych oraz procedury wzajemnego uznania albo procedury 

zdecentralizowanej. 

Początków importu równoległego produktów na obszarze UE należy szukać w wyroku w 

sprawie Metro SB. 8.06.1971r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał że nadużyciem 

pozycji dominującej jest takie działanie przedsiębiorstwa, które skutkuje ograniczeniem handlu 

równoległego przy jednoczesnym zniwelowaniu opłacalnego poziomu cen. 
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W UE istnieje kilka procedur dopuszczających produkty lecznicze do obrotu: procedura 

narodowa, procedura wzajemnego uznania (mutual recognition procedure – MRP), procedura 

zdecentralizowana (decentrali- zed procedure – DCP) oraz procedura centralna (centralized 

procedure – CP). Niezależnie od tych czterech sposobów wprowadzenia („wejścia”) leku na rynek 

istnieje również procedura importu równoległego, która umożliwia legalną migrację produktów 

leczniczych pomiędzy krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Definicja importu równoległego produktów leczniczych do polskiego porządku prawnego 

została wprowadzona mocą ustawy z 20 kwietnia 2004r. zmieniającą ustawę - Prawo 

farmaceutyczne, ustawę o zawodzie lekarza oraz ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ta data nie jest przypadkowa, 

ponieważ jest związana z przystąpieniem Rzeczpospolitej Polskiej do UE. Przed tą datą polscy 

przedsiębiorcy nie mogli korzystać z importu równoległego produktów leczniczych. 

Ustawa Prawo farmaceutyczne w art. 4a dopuszcza możliwość wprowadzenia do obrotu 

produktów leczniczych, które są przedmiotem importu równoległego. Do sprowadzenia leku 

niezbędne jest uzyskanie pozwolenia, które ważne jest przez 5 lat. 

Zaprezentowana analiza udowadnia, jak złożonym zjawiskiem jest import równoległy 

produktów leczniczych. Regulacje dotyczące tej formy obrotu mają na celu wyważenie sprzecznych 

interesów producentów, dystrybutorów, hurtowników, państw członkowskich i pacjentów, aby 

zapewnić bezpieczeństwo, stabilność i pewność obrotu produktami leczniczymi. Import równoległy 

z jednej strony prowadzi do ujednolicenia cen leków pomiędzy państwami członkowskimi, 

przyczyniając się do rozwoju europejskiego rynku wewnętrznego, co jest zgodne z założeniami 

Traktatu. Z drugiej strony, istnienie importu równoległego często jest zjawiskiem niepożądanym, 

przyczyniającym się do braków produktów leczniczych na rynkach lokalnych czy obniżaniu 

zysków producentów, co wpływa na zmniejszenie ich innowacyjności w sektorze 

farmaceutycznym.  

Podsumowanie. Wprowadzenie importu równoległego na Ukrainie poprawi dostęp do 

leczenia poprzez zwiększenie konkurencji między lekami oryginalnymi i lekami generycznymi, aw 

konsekwencji obniżenie ceny leków dla ukraińskich pacjentów, a także osiągnięcie europejskiego 

poziomu ochrony praw własności intelektualnej do wynalazków, wzorów użytkowych i 

promowanie wejścia na ukraiński rynek innowacyjnych leków. Import równoległy leków w 

przyszłości doprowadzi do poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. 
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СЕКЦІЯ 2 

 

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ / ЛІКАРСЬКИХ 

КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ СУБСТАНЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА 

СИНТЕТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
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Хронічна венозна недостатність (ХВН) нижніх кінцівок надзвичайно поширена в 

сучасному світі. Згідно з результатами різних статистичних досліджень, в розвинених 

країнах прояви захворювань венозної системи нижніх кінцівок виявляють більш ніж у 80% 

дорослого населення. В Україні різними її формами страждають близько 5 млн людей, 

причому у 15% з них є трофічні зміни гомілок, відкриті або рецидивні трофічні виразки. 

Відомо, що на ХВН страждає більш, ніж 60% активно працюючого населення.  

Особливістю останнього часу стало омолодження хвороби; якщо раніше проблема 

зустрічалася у осіб старшої вікової групи (старше 50 років), то в даний час у 10-15% 

школярів у віці 12-13 років виявляють перші ознаки венозних проблем. Варикозною 

хворобою страждають виключно люди, що найчастіше пов'язують з прямоходінням, при 

якому велика частина циркулюючої крові (60-70%) знаходиться нижче рівня серця. Перші 

прояви варикозного розширення вен, приблизно у 60%, спостерігаються у віці до 30 років. 

Захворювання часто має ускладнений перебіг. Лікування в таких випадках відрізняється 

високою вартістю, а також тривалим періодом непрацездатності хворих. Так, наприклад, 

витрати на лікування пацієнтів з виразками нижніх кінцівок, зумовленими ХВН, в США і 

Великобританії щорічно складають 3 млрд. дол., а втрати робочого часу обчислюються в 2 

млн робочих днів на рік. 

У віці до 20 років варикозне розширення вен зустрічається однаково часто у чоловіків 

і жінок. У цей період основним фактором ризику є спадкова схильність і дефекти розвитку 

венозної системи, які однаково часто зустрічаються незалежно від статі. Після 20 років 

частота виникнення варикозного розширення підшкірних вен нижніх кінцівок починає в 2-3 

рази переважати у жінок (20-25%) у порівнянні з чоловіками (10-15%), причому у 

народжуючих варикоз зустрічається частіше. 

Тромбофлебіти, венозна недостатність - серйозні, широко розповсюджені 

захворювання з високим рівнем ризику небезпечних ускладнень, представляє важливу 

медичну і соціальну проблему. Таким чином метою нашої роботи була розробка 

фітокомпозиції у вигляді таблетованої лікарської форми для профілактики та лікування 

захворювань вен нижніх кінцівок. 

Метою роботи була розробка на підставі літературних наукових джерел складу та 

технології фармацевтичної композиції у вигляді таблетованої лікарської форми для 

профілактики та лікування захворювань вен нижніх кінцівок. 

Об’єктами дослідження були рутин, порошок насіння гіркокаштану та  порошок листя 

брусниці. Пропонуючи склад основних компонентів фармацевтичної композиції ми 

користувалися доцільністю надати препарату таки види фармакологічної дії, як 

судиннозміцнювальна, антиагрегативна, тромболітична, антиоксидантна (рутин, каштан), 

венотонізуюча, протизапальна, знеболююча (каштан), та сечогінна дія (брусниця). Останній 

вид дії необхідний з огляду зменшення напруги на судини шляхом зниження обсягу 

циркулюючої крові. 

Нами був проведений стислий аналіз вітчизняного ринку препаратів, які 

застосовуються при захворюваннях вен ніжних кінцівок. Було встановлено, що частка 

імпортних препаратів на вітчизняному ринку суттєво більша, ніж частка препаратів 

українського виробництва. 

Частка препаратів рослинного походження суттєво менша, ніж частка препаратів 

синтетичного походження. Але відомо, що рослинні препарати в лікуванні захворювань вен 

мають ефективну терапевтичну дію. 
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Серед лікарських форм препаратів присутні в більшої кількості настоянки та рідкі 

екстракти, таблетовані та капсульовані лікарські форми (переважно синтетичного 

походження), але немає жодних препаратів на основі композиції наведених у роботі 

субстанції, у тому разі з використанням нативної лікарської сировини (в поєднанні з 

рутином), для перорального застосування. 

Це підкреслює актуальність робіт в напрямку розробки та створення пероральних  

препаратів для профілактики та лікування захворювань вен ніжних кінцівок на основі 

субстанції рослинного походження.   

Пошук методів отримання будь якої лікарської форми передбачає, понад усе, 

доскональні дослідження всіх технологічних характеристик основних компонентів 

майбутньої лікарської форми. 

Нам, в першу чергу, необхідно було дослідити дисперсійний склад порошкоподібної 

суміші подрібненої на молотковому млині сировини з метою визначення її однорідності. Як 

було встановлено дисперсійним аналізом, в найбільшій кількості були фракції 0,15; 0,1 та 0,2 

мм, в найменшій кількості фракція 0,25 мм. Суміш при змішуванні не набувала однорідної 

консистенції, та через нетривалий період часу при зберіганні та при наявності частих 

механічних струшувань розшарування суміші посилювалося. Це обумовило необхідність 

застосування методу вологої грануляції для виробництва таблеток з наведеної нами 

сировини. Дослідження технологічних властивостей суміші порошків показало, що вона 

володіла дуже низькими та неприємними технологічними властивостями. Так, ми 

спостерігали низьку плинність, яка мала дуже переривчастий характер течії, занадто високий 

кут природного укосу. До того ж досліджувана суміш практично не мала здатності до 

пресування таблетка навіть не формувалася. Таким чином необхідне було проведення 

досліджень з вибору допоміжних речовин щодо покращення цих технологічних показників.  

З цією метою ми використовували зволожувачі, які володіють зв’язуючою дією, такі, 

як розчини крохмалю картопляного в концентрації 3, 5 та 10%, метилцелюлози (МЦ) в 

концентрації 1, 2 та 3%, та полівінілпірролідону (ПВП) високомолекулярного (К-90) в 

концентрації 5, 7 та 10%,  які ми додавали до складу основних компонентів, за допомогою 

метода вологої грануляції отримували таблетки та досліджували їх характеристики. 

При дослідженні стійкості таблеток до роздавлювання самі високі показники були 

продемонстровані при використанні розчинів ПВП високомолекулярного, які вже від 

концентрації 5% показували стійкість до роздавлювання вищу, ніж при використанні 

розчинів крохмалю картопляного та МЦ. Високим, але не найкращим показником володіли 

таблетки з використанням 10% розчину ПВП. 

Дослідження таблеток на стійкість до стирання показало схожі результати. Так, 

таблетки, отримані з використанням розчинів крохмалю картопляного та МЦ мали дуже 

велику крихкість. 

Достатньо високі показники були отримані при використанні розчинів 

високомолекулярного ПВП. Причому хоча недостатнім, але найкращим  показником 

стійкості до стирання володіли таблетки з розчином ПВП 10%. Тому ми саме його 

використовували у якості зволожувача. 

Для підвищення показників стійкості до роздавлювання та стирання ми використали 

такі речовини, які у порошкоподібному стані мають зв’язуючи здібності. Це лактози 

моногідрат, альгінова кислота та целюлоза мікрокристалічна. 

Ми встановили, що додавання альгінової кислоти навіть у концентрації 1,6% майже 

не призводило до суттєвого поліпшення міцності таблеток до роздавлювання. Лактози 

моногідрат також не забезпечував фармакопейну міцність таблеток при її максимальному 

вмісті (1,5 - 1,6%).   

Однак самим найкращим досліджуваним показником володіли таблетки з целюлозою 

мікрокристалічною. Вже при її вмісті від 1,1% спостерігався високий показник міцності до 

роздавлювання. 
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При дослідженні стійкості таблеток до стирання, як і в попередньому досліді, самими 

високими показниками володіли таблетки з целюлозою мікрокристалічною, яка 

забезпечувала необхідну стійкість  таблеток до стирання при її концентрації від 1,4%, тому 

саме вона була уведена до складу препарату.  

Нами також був проведений контроль якості за основними технологічними 

показниками, який довів, що таблеткова маса за всіма досліджуваними технологічними 

показниками мала задовільні результати (суттєво збільшилася сипкість порошкоподібних 

компонентів, знизився кут природного відкосу). Отримані нами таблетки також відповідали 

всім необхідним фармакопейним вимогам, що говорить о раціональної розробленої нами 

технології виробництва. Таблетки мали задовільну міцність на роздавлювання, міцність на 

стирання. Час їх розпаду задовольняв необхідним нормам. Середня маса також не виходила 

за допустимі межі. Це свідчить про доцільність вибору допоміжних речовин та розробленої 

технології. На підставі цього можна зробити висновок о досягненні мети даної роботи. 

Рослинний світ налічує безліч субстанцій, які будуть ефективні при лікуванні 

венозних хвороб, тому їх пошук та створення нових препаратів на їх основі є перспективним 

завданням. 
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Інфекції сечової системи посідають особливе місце у загальній структурі захворювань 

людини як за частотою поширення так і складністю терапії. Несвоєчасна діагностика та 

неадекватне лікування може призводити до хронізації запального процесу органів сечової 

системи, виникнення хронічного тазового болю, безпліддя, сексуальних дисгармоній, 

порушень психоемоційного статусу та інших локальних та системних змін. 

Зважаючи на проблему прогресування антибіотикорезистентності та розвитку стійких 

дисбактеріозів при їх вживанні, велике значення при лікуванні інфекцій сечовивідних шляхів 

відіграє фітотерапія. 

Використання препаратів рослинного походження в урологічній практиці сприяє 

зниженню загострення запального процесу, відходженню сечі і, таким чином, попереджує 

виникнення уремії, ниркової недостатності й утворенню конкрементів в нирках і 

сечовивідних шляхах. 

Слід зазначити, що для профілактики та лікування запальних захворювань 

сечовивідної системи лідируючі позиції на фармацевтичному ринку України займають 

лікарські препарати у формі зборів. Дана лікарська форма має суттєві недоліки: низька 

ефективність, незручність застосування та неточність дозування, тому доцільним є розробка 

нових вітчизняних лікарських засобів на основі рослинної сировини у раціональній 

лікарській формі. 

На сьогодні все більшого значення набувають капсульовані лікарські форми, які 

мають ряд переваг, а саме: зручність застосування, точність дозування, маскування 

неприємного смаку, запаху, захист активних фармацевтичних інгредієнтів від впливу вологи, 

світла, що особливо важливо при виготовленні препаратів на основі рослинних компонентів.  

Тому перед нами була поставлена задача створення препарату у формі твердих капсул 

з широким спектром фармакологічної дії на основі лікарської рослинної сировини для 

профілактики та лікування інфекцій сечовидільної системи.  
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До складу препарату нами запропоновано включити сухі екстракти петрушки та 

пирію. Екстракт коренів петрушки посилює діурез, підвищує  тонус гладкої мускулатури 

сечового міхура, розчиняє камені й пісок у сечовивідних шляхах.  

Екстракт пирію повзучого широко використовується для лікування інфекцій сечових 

шляхів, оскільки також посилює діурез і запобігає утворенню кристалів оксалату кальцію і 

мікрокальцифікації у нирках, а також знижує ризик субкапсулярного фіброзу. Обрана 

комбінація активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) забезпечить спазмолітичну, 

протизапальну, антибактеріальну та літолітичну дії.  

Вивчення вихідних характеристик АФІ є одним з найважливіших критеріїв у розробці 

твердої лікарської форми, адже саме від цих властивостей залежить вибір оптимального 

складу та технології даного препарату. 

Тому метою даної роботи було вивчення фізико-хімічних та фармакотехнологічних 

параметрів сухих екстрактів петрушки та пирію для вибору раціонального способу 

отримання твердих капсул. 

Для вивчення вихідних параметрів досліджуваних АФІ використовували різноманітні 

методи дослідження. Кристалографічні показники вивчали за допомогою лабораторного 

мікроскопу, обладнаного фотокамерою «Konus». Вологопоглинаючу здатність вивчали при 

відносній вологості повітря 45%, 75% и 100%. Вологовміст визначали на експрес-вологомірі 

ВТ-500. Плинність, кут природного укосу, щільність до та після усадки, індекс Кара, індекс 

Гауснера визначали згідно методик ДФУ. 

Кристалографічний аналіз показав, що у екстракту петрушки частинки неправильної 

пластинчастої форми з нерівними краями розміром від 0,3 до 0,6 мкм. Сухий екстракт пирію 

являє собою частинки правильної яйцеподібної форми розміром від 0,1 до 0,4 мкм з гладкою 

поверхнею. 

Дослідження вологовмісту екстрактів показали, що цей показник відповідає вимогам 

ДФУ і не перевищує 5%. 

Вивчення фармакотехнологічних властивостей сухого екстракту пирію свідчать, що 

він має задовільні показники плинності, що підтверджується кутом природного укосу – 36°, 

показниками Карра – 16,7 та Гауснера – 1,2 відповідно. Для сухого екстракту петрушки 

характерна допустима плинність, оскільки він має дещо більші показники, а саме, кут 

природного укосу – 42° показники Карра – 21,5 та Гауснера – 1,27 відповідно. 

Результати мікроскопічних та фармако-технологічних досліджень сухих екстрактів 

показали, що вони володіють задовільними характеристиками, що дозволяє уникнути стадії 

грануляції маси для інкапсулювання.  

Дослідження вологопоглинання екстрактів при відносній вологості 45%, 75% та 100% 

вказали на їх гігроскопічність, тому доцільним є включення вологосорбуючих допоміжних 

речовин до складу  маси для інкапсулювання. 

Отже, досліджені фармакотехнологічні та фізико-хімічні властивості екстрактів 

петрушки і пирію. Аналіз отриманих результатів дозволяє прогнозувати введення сучасних 

допоміжних речовин (наповнювачів, вологорегуляторів, лубрикантів) для корекції 

фармакотехнологічних параметрів маси для інкапсулювання. 
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Грицик Л.М., Голинська С.П. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

grycyk_l@ukr.net 

 

Сьогодні на ринку є значний асортимент зарубіжних та вітчизняних засобів 

лікувальної косметики для догляду за шкірою, волоссям та нігтями. Особливої уваги 

заслуговують засоби для догляду за шкірою губ (червоною облямівкою губ).  
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Губи вкриті тонкою шкірою, мають значно менше сальних залоз, саме тому вони 

швидко пересихають. Крім того, в шкірі губ значно менше меланіну і кератину – речовин, які 

захищають шкіру від сонячних променів. Всі перераховані чинники роблять губи 

надзвичайно чутливими до впливу навколишнього середовища: зміни погоди, холоду, вітру, 

палючого сонця. Це призводить до пересихання, лущення та появи тріщин. Крім того, 

сухість губ спричиняють стреси, зневоднення, нестача вітамінів і алергія на косметичні 

засоби. Сухість супроводжується почуттям стягнутості, дискомфорту. Тому догляд за губами 

є важливим. 

З метою догляду за губами використовують бальзами, креми, гігієнічні помади, маски, 

скраби-бальзами, вітаміни А та Е, рослинні олії.  

Для догляду за ніжною шкірою губ рекомендують застосовувати бальзами, які мають 

як зволожуючі, так і лікувальні властивості. У складі кожного бальзаму є активні речовини, 

що живлять, пом'якшують, відновлюють, зміцнюють, захищають і зволожують шкірний 

покрив, перешкоджають появі тріщин та лущення. Також бальзами виявляють протизапальні 

властивості, глибоко зволожують шкіру, уповільнюють її старіння. Бальзами з барвниками 

можуть виконувати функції блиску для губ. 

При виборі бальзаму необхідно уникати у його складі парабенів, синтетичних спиртів, 

саліцилової кислоти, продуктів нафтопереробки (парафіну, вазеліну), синтетичних 

ароматизаторів, які можуть призводити до виникнення алергічних реакцій та подразнення.  

Трендом сучасного життя є натуральність та екологічність. Косметичні засоби на 

натуральній основі є більш ефективними та безпечними, аніж ті, що містять хімічні 

компоненти. До складу бальзамів для губ входить багато природніх компонентів рослинного 

та тваринного походження: віск бджолиний, ланолін, рослинні олії (оливкова, ріпакова, 

обліпихова, рицинова, лляна) та рослинні масла (какао, кокосове, ши, авокадо), екстракти з 

лікарських рослин (календула, ромашка, алое), ефірні олії, вітаміни А та Е. 

Таким чином, перспективним є опрацювання складу бальзаму для губ з природньої 

сировини, який благотворно впливатиме на стан шкіри губ, буде забезпечувати дбайливий 

догляд за губами, зміцнювати, захищати і відновлювати шкірний покрив, зберігаючи 

гладкість і м'якість. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВА ВИКОРИСТАННЯ ЛІОФІЛІЗОВАНОГО СЛИЗУ РАВЛИКА У 

МЕДИЦИНІ ТА КОСМЕТОЛОГІЇ 

Грошовий Т.А., Равлів Ю.А., Павлюк Б.В. 

Тернопільський національний медичний університет  

ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

ravliv@tdmu.edu.ua 

 

Вступ. Терапевтичні властивості слизу равлика відомі вже багато років; ще в 

Стародавній Греції його використовували в медицині у лікувальних цілях, таких як пептичні 

виразки і гастрит, загоєння ран, стійкі кровотечі, а також виготовляли сиропи для 

заспокоєння кашлю і виведення мокротиння. 

В теперішній час у медичну практику широко впроваджують препарати на основі 

сировини тваринного походження, які виготовлені за допомогою інноваційних технологій. 

Одним із таких біологічно активних речовин є ліофілізований слиз равлика, який 

використовують як активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ) у фармації та косметології. 

Мета дослідження. Дослідити можливість використання ліофілізованого слизу равлика 

у фармацевтичній промисловості. 

Матеріали та методи. Нами було проаналізовано 54 джерела сучасної іноземної та 

вітчизняної літератури, відносно перспективності використання слизу равлика у медицині, 

фармації та косметології. 

mailto:ravliv@tdmu.edu.ua
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Результати та їх обговорення. Секреція, що виробляється слимаками називають 

«слизом», який є рідкою, в'язкою речовиною, що покриває всю зовнішню поверхню 

молюска. На сьогодні досліджено хімічний склад слизу равлика та відомо, що він містить 

муцин, колаген, еластин, амінокислоти, алантоїн, макро- і мікроелементи, мукополісахариди, 

вітаміни A, C, E, B1 та B6. Дані речовини проявляють антиоксидантні, лікувальні, 

антибактеріальні, зволожуючі, регенеративні, очищувальні, протизапальні властивості.  

Завдяки хімічно збагаченому складу, провідні виробники косметики випускають засоби 

у формі кремів, гелів по догляду за обличчям в складі яких є слиз равлика (у вигляді 

концентрованого екстракту або ліофілізованого порошку). Також його широко 

використовують у дерматології, зокремі у Італії та Кореї, для лікування дерматитів, акне, 

мозолів і вугрів, та для покращення загоєння ран. Відомо про перспективу використання 

даного АФІ в ортопедії, завдяки наявності у складі кристалів кальциту, які є кістковим 

цементом природного походження, та можуть сприяти механізмам загоєння та зміцнення 

кісток. Науковцями США, доведена можливість використання слизу равлика в якості носія 

для терапевтичних засобів при лікуванні опіків. 

Висновок. Результати проведеного дослідження, свідчать про перспективність 

використання слизу равлика, як АФІ у складі фармацевтичних та косметичних засобів, із 

широким спектром фармакологічної дії. 
 
 

ДО ПИТАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ БАКТЕРІАЛЬНИХ КОН’ЮКТИВІТІВ 

Власова І.К., Орловецька Н.Ф. 

Національний фармацевтичний університет 

innavlasova.ukraine@gmail.com 

 

Вступ. Однією з провідних ролей в етіологічній структурі ураження очей займають 

бактеріальні кон'юнктивіти – запалення кон'юнктиви, що покриває внутрішню поверхню 

повік і передню поверхню очного яблука. Для терапії такого виду кон'юнктивіту, як правило, 

місцево застосовують очні лікарські засоби широкого спектру дії, оскільки збудник 

кон'юнктивіту при первинному зверненні зазвичай невідомий. 

Мета роботи. Аналіз ринку та обґрунтування необхідності створення та 

удосконалення препаратів в умовах аптеки на основі сульфацетаміду натрію. 

Дослідження. Для лікування бактеріальних очних інфекцій є 32 препарати, які 

представлені на ринку України на сьогоднішній день - антибіотики, сульфаніламіди, 

фторхінолони і антисептики. Переважну більшість складають дорогі імпортні препарати, а 

фінансово доступних для населення препаратів вітчизняного виробництва – менше 

половини. У той же час практика показує, що факт формальної реєстрації в Україні 

зарубіжного лікарського засобу ще не означає його появи на ринку в достатній кількості і за 

доступною ціною, а тому населення України продовжує відчувати гостру потребу у дешевих 

і, разом з тим, ефективних і безпечних очних лікарських засобів. 

Сульфаніламіди були першим класом антибактеріальних препаратів для широкого 

застосування. В теперішній час вони є альтернативною групою разом з іншими препаратами 

для лікування захворювань, які не піддаються антибіотикотерапії. Окрім цього дані 

препарати можна використовувати у педіатричній практиці (з 2 місяців), а також під час 

вагітності і годуванні груддю. На разі вітчизняне виробництво пропонує лише краплі з 

сульфацетамідом натрію, які хоч і ефективні, але мають коротку терапевтичну дію.  

Подовжити їх ефективність можна за рахунок створення ліків пролонгованої дії, перш 

за все, шляхом використання в'язких розчинників при приготуванні очних крапель. 

Також як альтернативу заводським очним краплям мається перспектива розробки 

очної мазі. Вона не має подразнювальної дії на очі, має значно більшу тривалість дії, що 

пояснюється більшою в'язкістю і не змивається слізною рідиною, і тому кількість закладань 
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мазі за повіку скорочується до 3 разів на добу, і крім того, можливе застосування мазі на ніч, 

завдяки чому не втрачається працездатність. 

Висновок. На підставі аналізу ринку препаратів для лікування бактеріальних 

кон’юктивітів ми пришли до висновку необхідності удосконалення очних крапель шляхом 

пролонгування їх дії та розробки мазі з сульфацетаміду натрію. Таким чином, удосконалення  

та розробка екстемпоральних очних засобів з метою їх приготування в умовах аптек в якості 

внутріщньоаптечної заготовки є актуальним питанням. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ 

РОСЛИННИХ ЕКСТРАКТІВ 

Дручок М.І., Белей Н. М. 

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ 

України 

beley@tdmu.edu.ua 

 

У сучасній фармацевтичній технології постійно здійснюється пошук ефективних 

методів, способів і нових джерел сировини для вдосконалення виробництва лікарських 

препаратів у різних лікарських формах. В Україні все частіше науковці звертають увагу на 

розробку рослинних лікарських засобів, за рахунок їх вагомих переваг поряд із 

синтетичними. Але, як відомо, фітосубстанції характеризуються незадовільними 

технологічними властивостями, що ускладнюють їх виробництво. Для вирішення даної 

проблеми найпростішим є підбір оптимальних індиферентних допоміжних речовин, які 

можуть покращити якість готової лікарської форми. 

Метою нашого дослідження було вивчити асортимент допоміжних речовин, які 

викороистовуються для промислового виробництва таблеток на основі рослинних екстрактів 

і встановити найбільш поширені з них. 

Станом на 2020 р. на фармацевчиному ринкуУкраїни зареєстровано 11 комплексних і 

50 монопрепаратів на основі лише рослинних фітосубстанцій. Серед таблеток без оболонки 

29 % займають комплексні препарати і 71 % – монопрепарати. 

Оскільки рослинні екстракти є гігроскопічними речовинами, таблетки на їх основі 

часто вимагають додаткового покриття. Встановлено, що 86 % таблеток покритих 

оболонкою складаються із декількох видів екстрактів і 15 % – це таблетки покриті 

оболонкою на основі лише одного екстракту. 

Серед препаратів у формі таблеток на основі рослинних екстрактів переважають 

препарати українських виробників, частка яких становить – 41,6 %, на другому місці стоять 

препарати Німечини (29,31 %), їм поступаються Швейцарія (25,67 %), Нідерланди, Болгарія, 

Австрія, Індія та Польща. 

Вивичивши склад допоміжних речовин в даних лікарських препаратах, встановлено, 

що для їх виробництва використовують такі групи допоміжних речовин: наповнювачі 

(найчастіше зустрічаються лактози моногідрат і МКЦ) – 20,8 %, розпушуючі (найбільш 

популярним є крохмаль картопляний) – 8,3 %, зв’язуючі (лідером є повідон) – 8,3 %, 

антифракційні (магнію та кальцію стеарат) – 22,2 %, пластифікатори (гліцерин, макрогол 

6000) – 2,7 %, ковзні (кремнію діоксид колоїдний) – 11,1 %, коригенти та ароматизатори – 

26,38 %. 

Як видно із результатів дослідження, виробниками рослинних препаратів найчастіше 

використовуються вже давно відомі старі допоміжні речовини. Оскільки на нашому ринку 

з’являються нові комплексні ексципієнти з покращеними технологічними властивостями, 

доцільно вивчити можливість замінити ними старі, можливо, менш ефективні допоміжні 

речовини. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ОСНОВИ ЗАСОБУ 

РЕПАРАТИВНОЇ ДІЇ 

Запорожська С.М., Сердюк Ю.В. 

Національний фармацевтичний університет 

zsn2016@ukr.net 

 

Вступ. Одним з перспективних завдань технології ліків є пошук нових допоміжних 

речовин з числа природних біополімерів. Такі допоміжні речовини близькі за структурою до 

тканин і рідин організму, можуть легко утилізуватися організмом. Крім того багато білків 

знижують токсичність ряду лікарських речовин, що дозволяє вводити ці препарати в значно 

більшій дозі. В якості такого біоадекватного полімеру доцільно використовувати колаген, 

найбільш поширений і доступний білок тваринного світу. Колаген є головним компонентом 

сполучної тканини і становить понад 30% загальної маси білків організму. 

Протягом багатьох років цей білок є предметом пристальної уваги вчених різних 

спеціальностей (біохіміків, морфологів, фізіологів і клініцистів), що пояснюється його 

важливою роллю в забезпеченні процесів життєдіяльності та патології тканин. 

Мета нашої роботи - створення засобу репаративної дії на основі природного 

біополімера колагена. 

Матеріали і методи. Нами обраний колаген в якості активної та 

структуроутворюючої речовини для створення засобу репаративної дії. Проаналізувавши 

літературні дані попередніх досліджень вчених по створенню плівок на різних природних 

основах, була обрана 3,0% концентрація колагену. Крім того перевагу колагену віддали і за 

іншими показниками. Як відомо, колаген має гемостатичну дію. 

Для дослідження структурної в’язкості гелів використовували віскозиметр Brookfield 

DV-PRO (США) з водяною банею - термостатом Brookfield серії ТС.  

Визначення рН проводили за допомогою потенціометра "рН Meter Metrohm 

744"(Німеччина) безпосередньо на самих зразках - експрес-методом (рН-метр призначений 

для аналізу розчинів слабкої іонної сили, а також м'яких лікарських форм). Електроди 

потенціометра, що калібрується, занурювали в склянку із зразком і визначали рН. Тест 

проводили 5-6 разів з новими порціями досліджуваних зразків.  

Перемішування створених гелів проводили за допомогою лабораторної 

верхньоприводної редукторної мішалки Ulab US-2000A. 

Результати. Вивчали залежність способу отримання колагенового гелю від 

реопараметрів з метою вибору оптимальної технології. Молекули колагену у воді підлягають 

сольватації, тобто утворюється рідкий шар. Гелі виготовляли  наступними способами: 

1. Необхідну кількість колагену (3,0 г) заливали частиною води очищеної (1,5 мл) і 

перемішували мішалкою на невеликій швидкості (100-200 об/хв) впродовж 30 хв. Набряклий 

колаген залишали в спокої на 24 години до повного диспергування. Потім додавали залишок 

води кімнатної температури (до 100 мл) при постійному перемішуванні. Отримували не 

липкий прозорий гель.  

2. Необхідну кількість колагену (3,0 г) заливали водою очищенною (до 100 мл) 

кімнатноїтемператури і перемішували мішалкою (1000 об/хв) до однорідної маси і залишали 

в спокої на 2-3 год. Отримували не липкмй прозорий гель.  

3. Диспергували (3,0 г) колагена в теплій воді (до 100 мл)(40°С) з подальшим 

охолодженням, відстоюванням і набряканням впродовж 2-3 год. Впродовж однієї години 

утворювався однорідний не липкий гель. 

4. Диспергували колаген з діючою речовиною - емоксипіном при кімнатній 

температурі і при низьких обертах перемішування - гель утворювався не відразу. За нашими 

спостереженнями, емоксипін  уповільнював диспергування. 

 5. Необхідну кількість колагену (3.0 г) заливали усією кількістю води, перемішували і 

залишали в спокої на 3-4 години до повного диспергування. Гель підігрівали на водяній бані 

- термостаті Brookfield серії ТС приладу візкозиметр Brookfield DV-PRO (США) до 
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температури 40°С і перемішували до повної однорідності гелю. Отримували однорідний 

прозорий гель з помірною клейкістю (табл. 1).  

Таблиця 1 

Дослідження зразків  гелів, виготовлених різними способами 

 (20ºС, 20 об/хв) 

№ 

зразка 
Зовнішній вид геля 

Структурна вязкість,  

(мПа·с) 
рН 

1 Прозорий однорідний 6100 5,6 

2 Мутний однорідний 6000 5,6 

3 Прозорий однорідний 5300 5,0 

4 Мутний неоднорідний 3700 5,7 

5 Прозорий однорідний 6600 5,5 

Проаналізувавши відтворені методи отримання колагенових основ, можемо зробити 

висновоки, що метод № 1 є не економічним у використанні, технологічний процес вимагає 

тривалого перемішування і займає велику кількість часу. 

Також, не раціональним є метод № 2, оскільки він вимагає тривалого перемішування і 

витрат енергії.  

Метод № 3 вимагає додаткової витрати енергії і часу на підігрівання води і 

набрякання основи. 

 Метод № 4 не раціональний і свідчить про те, що в технологічному процесі необхідно 

спочатку приготувати основу, а потім вводити активні речовини. 

Також, необхідно відмітити, що до органолептичних і сенсорних характеристик гелів 

для створення є помірна клейкість. Зразки , отримані за технологіями 1-4 не відповідали цій 

вимозі. За технологією № 5 можна отримати гелі з достатньою клейкістю. Таким чином, на 

підставі проведених досліджень запропоновано технологію отримання гелю для створення 

плівок репаративної і гемостатичної дії. 

 

 

ЕТАПИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ПРИ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ РОЗРОБЦІ 

АНТИДІАБЕТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ З ТВЕРДИМИ ДИСПЕРСІЯМИ 

Ковалевська І.В., Рубан О.А. 

Національній фармацевтичний університет 

inga.kovalevskaya@gmail.com 

 

За даними літератури встановлено, що існує тільки емпіричний підхід до отримання 

препаратів з твердими дисперсіями. Основна увага приділяється їх класифікації, способу 

отримання, встановленню фізико-хімічних характеристик. Це уповільнює хід 

фармацевтичної розробки, збільшує кількість дослідів, фінансові витрати. Тому для 

створення препаратів на основі твердих дисперсій необхідний методологічний підхід до 

вибору раціональної технології та складу. 

З урахуванням сучасних напрямків розроблення складу і технології препаратів з 

важкорозчинними речовинами було сформульовано основні підходи до створення препаратів 

на основі твердих дисперсій. 

Запропонована методологія розробки лікарських препаратів на основі твердих 

дисперсій базується на виконанні комплексу маркетингових, фізико-хімічних, 

технологічних, біофармацевтичних і економічних досліджень, що забезпечує відповідність 

розроблених препаратів актуальним вимогам з позицій оцінки їх конкурентоспроможності у 

сучасних умовах. Вона включає 3 блоки досліджень, кожен з яких завершується отриманням 

проміжного результату, що забезпечує постановку завдань для наступних етапів 

дослідження. 

Перший блок включає маркетингові дослідження та виконується у два етапи: аналіз 

даних літератури та вивчення стану фармацевтичного ринку антидіабетичних препаратів. 

mailto:inga.kovalevskaya@gmail.com
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Завданням першого етапу дослідження є виявлення сучасних пріоритетних підходів до 

лікування цукрового діабету ІІ типу та встановлення всього асортименту лікарських засобів, 

який застосовується в терапії зазначеної патології. Так, наприклад, сучасні дослідження 

довели необхідність застосування антиоксидантів при даній патології, що передбачає 

доцільність розгляду питання про розробку комплексних препаратів для корекції 

оксидативного стресу при цукровому діабеті.  

Наступним етапом першого блоку досліджень є вивчення стану фармацевтичного 

ринку за препаратами, що призначені для лікування ЦД. Отримані результати дозволяють 

оцінити ступінь заповнення і привабливості ринку для нових лікарських засобів, вибрати 

стратегію їх розробки і скласти проект унікальних характеристик для нових препаратів. 

Другий (технологічний) блок включає наступні етапи досліджень: 

✓ встановлення фізико-хімчних, біофармацевтичних та фармакотехнологічних 

характеристик активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ), вибір носія та методу 

отримання твердої дисперсії, визначення її якісних і кількісних характеристик;  

✓ оптимізація складів і технології отримання препаратів; 

✓ дослідження їх біофармацевтичних властивостей і специфічної активності в 

порівнянні з субстанцією і еталонними препаратами; 

оцінка стабільності і стандартизація розроблених препаратів. 
При виконанні технологічного блоку забезпечуються необхідні показники якості 

розроблюваних препаратів: технологічність, ефективність, доступність за ціною. Кожен з 

етапів другого блоку є багатоступеневою системою досліджень, результати якої 

взаємопов'язані і визначають послідовність їх виконання. Для кожного препарату 

виявляються «проблемні» характерні особливості та пропонуються шляхи їх вирішення. Так, 

при встановленні фізико-хімічних, біофармацевтичних та фармакотехнологічних 

характеристик АФІ необхідно приділяти увагу визначенню класу за біофармацевтичною 

системою класифікації, прогнозуванню його властивостей у дослідах in silico. При 

оптимізації складу і технології отримання доцільно використання математичного планування 

та встановлення типу твердої дисперсії за допомогою рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-

спектроскопії з метою подальшого визначення способу отримання ТД та препаратів на її 

основі, який передбачає раціональний технологічний режим виробництва та вибір 

необхідного устаткування. 

Завершальний блок досліджень з розробки лікарських препаратів включає 

фармакологічну оцінку розроблених лікарських форм, а також комплексну оцінку прогнозу 

конкурентоспроможності розроблених препаратів на доклінічному етапі їх створення. 

Отже, виконання цих етапів дозволить оптимізувати дослідження із створення 

антидіабетичних лікарських засобів з твердими дисперсіями.  

 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО 

ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ 
Ковтун Є.Ю., Халавка М.В. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

marinakhalavka@gmail.com 

 

Остеохондроз насьогодні найпоширеніше захворювання хребта, яке складно 

попередити і не просто лікувати, адже хвороба має багато причин і може проявлятися по-

різному, часто маскуючись під інші діагнози.  

Основним симптомом хвороби є біль у спині, що виникає коли «затискаються» 

нервові волокна і судини міжхребцевих дисків і хрящів. 

При лікуванні даного захворювання важливим є вибір оптимальної  форми 

лікарського засобу, яка має бути не лише зручною у використанні, але і забезпечувати 

високу біодоступність препарату. 
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Саме тому, метою нашої роботи стало дослідження асортименту препаратів для 

лікування остеохондрозу. 

Оскільки, нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) та хондропротектори 

найчастіше є засобами вибору для лікування остеохондрозу, саме тому було проведено 

аналіз ринку за даними групами.  
Нестероїдні протизапальні препарати за класифікацією АТХ належать до трьох груп: 

М01А, М01В, М01С. Аналіз показав, що загальний асортимент НПЗП складає 399 торгових 

найменувань (ТН) на основі 31 міжнародного найменування (МНН), з яких 34 % – 

вітчизняного виробництва, а 66% іноземного, основними імпортерами є Індія, Німеччина, 

Болгарія та Італія.  

Більша частина препаратів досліджуваного сегменту (54,1%) відпускається за 

рецептом лікаря. Препаратами безрецептурного відпуску є препарати ібупрофену, що 

займають 16%, метамізолу натрію, напроксену для внутрішнього застосування, а також 

диклофенаку (15,5%), індометацину, кетопрофену, мелоксикаму (14,25%) для зовнішнього 

застосування.  
Хондропротектори за класифікацією АТХ належать до групи M09A. Згідно 

проаналізованих даних, загальний асортимент хондропротекторів складає 18 ТН, всі 

препарати виготовлені на основі хондроітину сульфату. Препарати вітчизняного 

виробництва займають лише 39%.  

Більшу частину ринку хондропротекторів та НПЗП займають тверді лікарські форми 

(хондропротектори – 67%, НПЗП – 69%). 

В свою чергу м’які лікарські форми (МЛФ) займають близько 30% ринку. Серед МЛФ 

переважають мазі (63%), а серед рідких – розчини для ін’єкцій. 

НПЗП та хондропротектори є частиною алгоритму лікування остеохондрозу.  

Але, відомо, що при пероральному прийомі препаратів є великий ризик побічної дії, 

тому препарати місцевої дії є оптимальними для використання при терапії даного 

захворювання, бо вони зручні, легко наносяться на шкіру, швидко всмоктуються та не мають 

ульцерогенної активності.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСТЕМПОРАЛЬНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ 

Костащук Т.З., Федоровська М.І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

tkostashchuk@gmail.com, maryana@fedorovska.com 

 

Вступ. Асортимент сучасного фармацевтичного ринку є достатньо широким, щоб 

задовільнити потреби у лікуванні і профілактиці багатьох захворювань, починаючи з різних 

лікарських препаратів (ЛП), дієтичних добавок і закінчуючи наявністю різних лікарських 

форм (ЛФ). Великої популярності набувають кондитерські ЛП для орального і перорального 

застосування, які мають низку переваг перед традиційними ЛФ (таблетками, капсулами, 

драже тощо), оскільки завдяки своєму привабливому зовнішньому вигляду та приємному 

смаку вони широко використовуються для лікування дорослих і дітей із захворюваннями 

органів дихання, ротової порожнини, шлунково-кишкового тракту та ін.  

На вітчизняному фармацевтичному ринку реалізуються ЛП у формі льодяників і 

пастилок промислового виробництва, проте в Україні відсутнє екстемпоральне виготовлення 

цих ЛФ. Досвід закордонних країн показує, що індивідуальне виготовлення кондитерських 

ЛП є розвинуте і затребуване. Тому актуальним є впровадження екстемпорального 

виготовлення кондитерських ЛФ, оскільки це розширить асортимент зручних у 

застосовуванні індивідуальних ЛП, а також сприятиме розвитку виробничих аптек. 

mailto:tkostashchuk@gmail.com
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Матеріали і методи. Літературний пошук і маркетинговий аналіз ринку 

кондитерських ЛП у формі медичних льодяників і пастилок та обґрунтування перспективи їх 

екстемпорального виготовлення.  

Результати та обговорення. Найбільш поширеними кондитерськими ЛФ є 

льодяники (англ. lollypops) і пастилки (англ. lozenges). «Lolly-pop» згадується в англійській 

мові в 1784 році, але вживається частіше стосовно м'яких, а не твердих цукерок та 

утворилось від «lolly» (язик) і «pop» (стукіт). Перше згадування слова lolly-pop у сучасній 

літературі датується 1920-ми роками. Згідно державної Фармакопеї України 2.3, льодяники – 

тверді препарати, вироблені шляхом лиття, пастилки – м'які, еластичні препарати, вироблені 

шляхом лиття сумішей, що містять натуральні або синтетичні полімери або гуми і 

підсолоджувачі. Ці ЛФ належать до групи оромукозних препаратів, що можуть містити одну 

або декілька діючих речовин, проявляти місцеву або системну дію і використовуватися для 

порожнини рота та горла. Вимогами під час розробки медичних льодяників і пастилок є 

наявність даних, що підтверджують ефективність допоміжних речовин. Під час виробництва, 

пакування, зберігання цих ЛФ мають бути вжиті відповідні заходи, що забезпечують 

мікробіологічну чистоту. 

На вітчизняному фармацевтичному ринку широко реалізуються ЛП промислового 

виробництва у формі льодяників і пастилок, які показані при захворюваннях ротової 

порожнини та верхніх дихальних шляхів, а саме: 

- льодяники: «Гексорал® лорсепт» зі смаком чорної смородини / лимона / меду та 

лимона / апельсина (вироб. Юнік Фармасьютикал Лабораторіз, Індія), «Вокасепт» зі смаком 

меду та лимона / м'яти та евкаліпту /  апельсина (вироб. Максон Хелткер ПВТ. ЛТД., Індія), 

«Доктор Мом®» зі смаком малини /  ягідний / фруктовий / полуниці / лимона /апельсина / 

ананасу (вироб. Юнік Фармасьютикал Лабораторіз, Індія), «Фарингосепт» зі смаком лимона / 

рома / кориці /м’яти (вироб. КК Терапія АТ, Румунія), «Септолете® Тотал» зі смаком лимона 

та меду / лимона та бузини (вироб. КРКА, д.д., Словенія), «Нео-ангін®" зі смаком шавлії / 

вишні (вироб. Клостерфрау Берлін ГмбХ, Німеччина),  «Нікоретте®» зі смаком крижаної 

м’яти (вироб. МакНіл АБ, Швеція), «Стрепсілс®» зі смаком меду та лимона / лимона та 

бузини / ментолу та евкаліпта / апельсина (вироб. Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл 

Лімітед, Велика Британія), «Лісобакт®» (вироб. Босналек д.д., Боснія і Герцеговина), 

«Лідоксан» зі смаком ментолу / лимона (вироб. Лек Фармацевтична компанія д.д., Словенія), 

«Тантум Верде®» зі смаком м’яти (вироб. Азіенде Кіміке Ріуніте Анжеліні Франческо 

А.К.Р.А.Ф. С.п.А., Італія), «Ангі Септ Др. Тайсс» зі смаком вишні / лимона / меду / шавлії / 

обліпихи (вироб. Др. Тайсс Натурварен ГмбХ, Німеччина), «Флубрікс®» (вироб. П'єр Фабр 

Медикамент Продакшн-Еньян, Франція).  

-  пастилки: «Бронхостоп®» (вироб. Квізда Фарма ГмбХ, Австрія), «Парален® Тим'ян» 

(вироб. Санофі-Авентіс Сп. з о.о., Польща), «Септолете®Д» зі смаком ментолу 

(вироб. КРКА, д.д., Словенія), «Проспан®»  (вироб. Енгельгард Арцнайміттель ГмбХ & Ко. 

КГ, Німеччина), «Лінкас» зі смаком м’яти / меду та лимона / апельсина (вироб. Хербіон 

Пакистан Прайвет Лімітед, Пакистан), «Ісла-мінт/Ісла-моос» (вироб. Енгельгард 

Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ, Німеччина),  «Анзибел®» зі смаком ментолу / меду та 

лимона (вироб. Нобел Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина). 

Активними фармацевтичними інгредієнтами (АФІ) аналізованих ЛП є: 2,4-

дихлорбензиловий спирт та амілметакрезол (володіють протимікробними властивостями і 

діють шляхом денатурації білка або згортання білка мікроорганізмів), левоментол (виявляє 

секретолітичну й охолоджувальну дію, модулюючи відчуття холоду на слизовій оболонці), 

лізоциму гідрохлорид (фізіологічний мукополісахарид, ефективний відносно 

грампозитивних бактерій та вірусів, проявляє місцеву протизапальну активність за рахунок 

зменшення вивільнення гістаміну), цетилпіридинію хлорид (чинить антибактеріальну дію на 

грампозитивні і грамнегативні бактерії, дезінфікуючу дію на слизові оболонки), олія м’яти 

перцевої і ментол (зменшують біль і чинять антибактеріальну та протизапальну дію), 

ісландський мох (виявляє протизапальну, імуномодулювальну, антиоксидантну та ін.).  
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В Україні відсутнє екстемпоральне виготовлення ЛП у кондитерських ЛФ, проте у 

розвинутих країнах світу, таких як США, Канада, Німеччина та ін., медичні льодяники і 

пастилки активно виготовляються у виробничих аптеках за індивідуальними рецептами. 

АФІ, які найчастіше застосовують у складі цих ЛФ, є анальгетики, анестетики, антисептики, 

кортикостероїди, протипухлинні, в'яжучі, протизапальні засоби тощо. Кондитерські ЛФ 

аптечного виготовлення найчастіше застосовуються в педіатрії, оскільки мають низку 

переваг перед заводськими ЛП, а саме: 

- можливість приготування комерційно недоступних дитячих ЛП; 

- виготовлення ЛП у комерційно недоступних дозах (збільшення або зменшення 

дози, дозування на мг/ кг, модифіковане вивільнення); 

- корегування смаку (широкий вибір смакових добавок, таких як вишня, малина, 

полуниця, кавун, банан, апельсин, виноград, шоколад); 

- уникнення непотрібних або небажаних інгредієнтів (лактоза, наповнювачі, 

барвники, консерванти, глютен). 

Екстемпорально виготовлені медичні льодяники і пастилки також застосовуються 

дорослими пацієнтами, при цьому покази до застосування не обмежуються захворюваннями 

горла і ротової порожнини. Для виробничого  процесу аптеки використовують АФІ і 

допоміжні субстанції у різному фасуванні, готові основи (бази), широкий асортимент 

смакових коригентів, різноманітне обладнання, аксесуари і паковання (плитки з 

електромагнітним перемішуванням і терморегулюванням, форми для виливання льодяників, 

полімерні форми для одночасного виливання і первинного пакування та ін.).  

Висновок. У розвинутих країнах світу поширеними є ЛП у формі медичних 

льодяників і пастилок не тільки промислового, але й і аптечного виготовлення. Для цього 

розроблена нормативна база, а також забезпечені виробничі потужності. З огляду на світовий 

досвід, важливим є впровадження у вітчизняних виробничих аптеках екстемпорального 

виготовлення кондитерських ЛФ.  

 

 

МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН У  КОСМЕТОЛОГІЇ 

Крук А.М., Грицик Л.М. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

grycyk_l@ukr.net 

 

Від давна лікарські рослини використовують в косметичних засобах та процедурах. 

Наявність у косметичних засобах екстрактів лікарських рослин, ефірних олій і вітамінів 

посилює косметичну дію та створює глибокий терапевтичний ефект на клітинному рівні.  

Сучасний ритм життя, носіння неякісного або тісного взуття, надмірне використання 

косметичних засобів (кремів, засобів проти пітливості) призводить до порушення роботи 

потових залоз шкіри стоп, в результаті чого шкіра пересихає, з'являються тріщинки  та 

потовщення. Гіперкератоз (потовщення шкіри стоп) також може виникати на тлі різних 

захворювань, зокрема, при псоріазі, кандидозі, при мікозах стоп. Відтак шкіра стає 

малоеластичною, сухою, з’являються болісні тріщинки. 

Для профілактики та лікування гіперкератозу необхідно регулярно доглядати за 

шкірою стоп та правильно обирати косметичні засоби. Важливо щоб косметичні засоби 

містили природні компоненти. 

Догляд за шкірою ніг включає в себе щоденне очищення, зволоження й живлення 

шкіри. Один раз на тиждень необхідно робити ванночки для ніг та глибоке очищення шкіри 

стоп. Пом'якшувальні ванночки для ніг на основі трав’яних відварів, з додаванням морської 

солі або інших інгредієнтів знімають подразнення шкіри, втому з кінцівок, знімають 

поверхневий шар відмерлого епідермісу, розм’якшують шкіру. Для приготування ванночок 

для ніг використовують настої квітів ромашки, календули, листя шавлії, м'яти, трави череди, 

чебрецю, розмарину, які виявляють антисептичний, регенеруючий і розслаблюючий ефект. 
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Глибоке очищення шкіри стоп проводять для видалення ороговілого шару шкіри, 

використовуючи крем-скраб або пемзу.  

Після проведених процедур обов'язковим є нанесення живильного крему  із 

зволожуючим ефектом або живильної чи очищаючої маски. До складу живильних кремів 

та масок входять рослинні олії (оливкова, мигдальна, рицинова, обліпихова, кукурудзяна), 

екстракти лікарських рослин (алое, хвої сосни, насіння льону, квітів ромашки, календули, 

трави звіробою, шавлії), ефірні олії (м'яти, лаванди, шавлії, чайного дерева), вітаміни А та Е. 

Завдяки наявності природніх біологічно активних речовин крем для догляду за шкірою стоп 

сприяє швидкому загоєнню тріщин на стопі, зменшує їх глибину, розм'якшує і м'яко 

відлущує огрубілу шкіру стопи, виявляє антибактеріальну дію, надає ногам відчуття 

комфорту і свіжості. 

Таким чином, актуальним є розробка нових косметичних засобів для догляду за 

шкірою ніг та стоп на основі біологічно активних речовин лікарських рослин. 

 

 

МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІНОУТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

СКЛАДУ РЕЛАКСУЮЧОЇ ВАННИ 

Лучицька А.Є, Запорожська С.М.  

Національний фармацевтичний університет, м.Харків  

luchitskangela@gmail.com 

 

Вступ. На сьогоднішній день найдієвішим способом зняття втоми та запобігання 

стресу є релаксуюча ванна. Приймати пінну ванну не тільки приємно, але і корисно. Ця 

водна процедура відмінно очищує шкіру, допомагає розслабитися, відволіктися від 

повсякденної метушні і налаштуватися на позитивну хвилю.  

Пінну здатність релаксуючої ванни забезпечують піноутворювачі. Для вибору 

піноутворювача, який би задовільняв вимоги до релаксуючих ванн (стійкість піни на протязі 

часу прийняття ванни), вивчаються основні характеристики пінних мас: дисперсність, 

стійкість, «час життя» піни. В якості піноутворювачів нами обрані речовини синтетичного та 

природного походження.  

Метою роботи є підбір піноутворювача для створення складу релаксуючої ванни 

Матеріали і методи. В якості піноутворювачів нами обрані: настій солодки, 

лаурилсульфат натрію та кокосульфат натрію у кількості 1 г на 100 мл води.  

Дисперсний склад визначали методом мікрофотографування та відеозйомки на 

лабораторному мікроскопі Konus Academy (збільшення у 40 разів). Середній розмір газової 

фази визначали, виходячи з вимірювання розмірів 10 пухирців в окулярі мікроскопа. 

Cпостерігали динаміку витікання рідини з плином часу у зоні трикутника Плато з 

міжпухирцевих канальців Плато, утворених трьома дотичними циліндрами (пухирцями) 

(рис.1) і визначали «час життя піни».  

 
Рис. 1. Трикутник Плато 

Спостерігали процес «старіння піни»: зменшення поверхневого натягу з плином часу 

між плівками і витікання рідини з канальців Плато.  

Результати. Мікроскопічні досліження пін проводили на лабораторному мікроскопі 

Konus Academy зі збільшенням у 40 разів методом мікрофотографування та відеозйомки на 

протязі 10 хвилин.Саме цей час необхідний для прийому релаксуючої пінної ванни. 
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Рис. 1-3.Мікрографії дослідження «часу життя» пін настою солодки 

 

   

Рис. 4-6. Мікрографії дослідження «часу життя» пін кокосульфату натрію 

 

   
Рис. 7-9. Мікрографії дослідження «часу життя» пін лаурилсульфату натрію 

За результатами мікроскопічних досліджень були визначені дисперсність пухирців 

пін розчину настою солодки – 1,0 - 1,8 мм, кокосульфату натрію – 1,5-2 мм та 

лаурилсульфату натрію – 1,8 - 2,3 мм. Протягом проміжку часу – 10 хвилин спостерігали 

динаміку витікання рідини з канальців Плато і визначали «час життя піни» (рис. 2 - 9). 

Як показують мікроскопічні знімки досліджень дисперсій за динамікою витікання 

рідини з каналів Плато та «часом життя піни», більш стійкою є піна лаурилсульфату натрію: 

упродовж часу спостереження піна зруйнувалася не значно. 

У процесі вивчення витікання рідини з канальців Плато («старіння» пінних мас) 

встановлено, що повний час «життя піни» лаурилсульфату натрію знаходиться в межах, 

достатніх для прийому ванни. Процес «старіння» піни супроводжується збільшенням 

ступеня дисперсності газової фази на кілька порядків. 

Висновок. За результатами мікроскопічного дослідження показників дисперсності, 

стійкості та «часу життя» пін та за спостереженнями процесу «старіння» пінних мас 

визначено, що піна натрію лаурилсульфату відповідала вимогам до пінних ванн і за усіма 

показниками перевищувала значення показників пін настою солодки та кокосульфату 

натрію. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТВЕРДОСТІ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ МЕДИЧНИХ ОЛІВЦІВ 

Нестерук Т.М. Половко Н.П. 

Національний фармацевтичний університет 

polovko.np@gmail.com 
 

Твердість лікарських та косметичних засобів на воскожировій основі (медичних 

олівців, помад, бальзамів) є важливим показником при визначенні їх якості. Метод 

випробування  даного показника може бути адаптований з описаного в Стандартному методі 

випробувань ASTM D1321-95, який оснований на проникненні голки пенетратора для 

випробування нафтових восків. Для продуктів, які відрізняються по твердості, проникнення 

голки є мірою твердості. Даний показник істотно впливає і на інші фізичні властивості. 

Оцінка твердості може бути інструментом при виборі складу воскожирової основи та 

контролі якості отриманого продукту. Даний тест може також контролювати твердість при 

температурах, яким продукт піддається під час застосування, транспортування і зберігання. 

Метою дослідження було порівняння твердості зразків основи медичних олівців 

різного складу. Дослідження проводили за допомогою текстурометра TA-XT2 (Stable Micro 

Systems, UK) з голковим зондом,  який вимірює силу, яка необхідна для проходження голки 

протягом певного часу. Глибину проникнення стандартної голки 2 мм вимірювали для 

відображення твердості основи.  Крім визначення твердості, цей тест може також вказувати 

на наявність небажаних захоплених повітряних бульбашок або «зернистої» текстури (яка 

буде відображатися у вигляді коливань сили при контакті голки з твердими частинками або 

повітряними кишенями), та може свідчити про необхідні зміни параметрів в процесі обробки 

і охолодження олівців при їх виробництві. Розрізи зразка поміщали центрально під голковий 

зонд, який проникає через зразок зі швидкістю 1 мм / с до досягнення сили 50 г. Дослідження 

проводили на базі кафедри технології ліків та соціальної фармації Литовського університету 

наук здоров’я, (м. Каунас). 

За результатами попередніх досліджень для експерименту обрано дві основи, що 

містили 50 % олії кукурудзяної та 50 % суміші ущільнювачів. Зразок № 1 містив масло какао 

(10 %), парафін (10 %), воски бджолиний, карнаубський,  канделільский і ланолін (15, 3, 7 та 

5% відповідно), а зразок № 2 - масло какао 20 %, віск бджолиний, карнаубський і 

канделильский (20, 5 і 5 %). При проведенні тестування дані отримували після трьох 

вимірювань одного зразку, випробування проводили при температурі 25±2 ° С. Дослідження 

показали, що мінімальна сила, необхідна для занурення голки зонду у зразок №1  становить 

5,94±1,85, а зразок 2 - 6,79±0,26, глибина занурення  голки у зразок №1 становить  4,04±0,33, 

№ 2 -  5,73±0,23. Обидва зразки є достатньо твердими і потребують зусилля для занурення 

голки. Встановлено, що глибина занурення голки дещо знижується при збільшенні 

сумарного вмісту тугоплавких ущільнювачів. Отримані дані будуть враховані при розробці  

основи медичного олівця для профілактики та лікування інфекційно-запальних процесів на 

шкіри губ. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ НАДКРИТИЧНОЇ 

ЕКСТРАКЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ ФІТОПРЕПАРАТІВ 

Пальчак Л.М. 

Донецький національний медичний університет 

L.M.Palchak@dnmu.edu.ua 

 

Вступ. Українське фармацевтичне виробництво має багаторічну практику 

виготовлення фітопрепаратів. Основним методом отримання витягів з лікарської сировини 

біологічно активних речовин є екстракція. Завдяки застосуванню нових методів екстракції 

стає можливим отримання більш якісних та ефективних фітопрепаратів, що дає можливість 
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конкурувати їм з препаратами синтетичного походження, а також демонструвати 

ефективність у клінічних випробуваннях. 

Мета роботи. Вивчити можливості надкритичної екстракції у виробництві 

фітопрепаратів 

Матеріали і методи. Ретроспективний аналіз національних та міжнародних 

літературних джерел.   

Хід роботи. Надкритична екстракція це процес, що ґрунтується на явищі аномально 

високої розчинювальної можливості розчинника (екстрагента) за надкритичних параметрів. 

Для отримання фітопрепаратів, із застосуванням надкритичної флюїдної екстракції, 

найчастіше застосовують у якості екстрагенту надкритичний діоксид вуглецю, бо він 

проявляє гарну солюбілізаційну здатність, антиоксидантний ефект, антибактеріальний ефект, 

що дозволяє отримувати більш якісний кінцевий продукт. Також діоксид вуглецю має низку 

технологічних переваг. Завдяки надкритичній екстракції можливо більш продуктивне, у 

порівнянні з класичними методами, отримання ефірних олій, поліненасичених жирних 

кислот, сесквітерпеноїдів, серцевих глікозидів, алкалоїдів та інших біологічно активних 

речовин. При використанні даного методу екстракції, параметрами, що суттєво впливають на 

хід процесу, є: вибір розчинника та співрозчинника (екстрагента), лікарської рослинної 

сировини,  температури, тиску та часу екстракції. Існують математичні моделі та методи 

комп’ютерного дизайну, що допомагають визначити ці параметри для конкретного 

фармацевтичного продукту, але, для відповідності вимогам GMP, вибір параметрів повинен 

бути обов’язково експериментально підтвердженим низкою дослідів. Зазвичай, час 

надкритичної екстракції складає 40-80 хв., тоді як  час класичного методу мацерації 7 діб, а 

методу перколяції 24-48 год. Разом з цим, ціна на обладнання для надкритичної екстракції 

набагато перевищує ціну перколяторів і мацераційних баків (мінімум у 10 разів), що 

обмежує використання цього методу.  

Висновки. Надкритична флюїдна екстракція набула широкого розповсюдження у 

фармацевтичній та харчовій промисловості. Завдяки можливостям цього процесу можна 

отримувати високоякісні фітопрепарати. Впровадження процесів надкритичної екстракції на 

українські фармацевтичні виробництва є перспективним і надає можливість виробникові 

розширювати портфель продукції, та робити конкуренто спроможні фітопрепарати на 

українському і закордонному ринках. 

 

 

РЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ГЕЛЮ, ПРИЗНАЧЕНОГО 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ СУГЛОБІВ 

Постой В. В., Вишневська Л. І. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 

liliiavyshnevska@gmail.com 

 

При лікуванні хронічних захворювань суглобів фармакотерапія є тривалою, а 

застосування нестероїдних протизапальних препаратів часто призводить до прояву 

токсичних реакцій на різні важливі функції організму, ослаблення імунної системи організму 

і погіршення роботи важливих органів, наше завдання полягало у створенні безпечного 

оригінального комбінованого гелю на основі рослинної сировини, який би мав полівалентну 

фармакологічну дію. 

З огляду на це для розробки складу лікарського засобу нами була проаналізована та 

обрана лікарська рослинна сировина, здатна впливати на певні ланки патологічного процесу. 

Головними складовими при виборі лікарських рослин для створення препарату були дані про 

склад їх біологічно активних речовин і досвід використання традиційною та офіційною 

медициною для лікування запальних захворювань суглобів. 

До складу гелю увійшли: верби білої кори та шавлії лікарської листя екстракти сухі, 

метилсаліцилат, ГЕЦ, ПЕГ-40 гідрогенізована рицинова олія, ніпагін, етанол, вода очищена.  
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При розробці і виробництві гелів необхідно оцінювати їх реологічні властивості, 

зокрема структурну в’язкість, тип і межі плинності, тиксотропію тощо, які дозволяють 

оцінити вплив складу та умов виробництва на зберігання препарату протягом необхідного 

терміну.  

Дослідження пластич но-в’язко-пружних вдастивостей розробленого гелю проводили 

на віскозиметрі RheolabQC SN81184989; FW1.26 (USA).  

У результаті проведених реологічних досліджень отримано значення граничної 

напруги зсуву (дотичної напруги) й ефективної в’язкості та побудовано реограми модельної 

композиції розробленого комбінованого Салікс-гелю. 

Установлена залежність величини ефективної в’язкості від швидкості зсуву для 

модельного зразка комбінованого гелю ‒ в’язкість композиції зменшується із збільшенням 

швидкості зсуву. Така залежність свідчить про структурованість системи гелю, що 

вивчається. Характерним для гелів похідних целюлози є те, що вони не мають межі плину, 

тобто піддаються самовільному плину з часом. Свідченням цього є висхідні та низхідні криві 

плину зразка, початок та кінець плину яких практично співпадає із точкою перетину осей 

координат. 

Отже, розроблений Салікс-гель для терапії гострих та хронічних запальних 

захворювань суглобів є тиксотропною пластичною системою, здатною видавлюватися із 

туб та забезпечувати необхідну стабільність у процесі технологічних операцій. 

 

 

ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ МАЗІ З ЕКСТРАКТОМ ВОЛОВИКА 

ЛІКАРСЬКОГО (Anchusa officinalis L.) 

Свірська С. П., Грицик А.Р. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

sophiasvirska@gmail.com 

 

Вступ. Основними вимогами, яким повинні відповідати лікарські засоби є 

ефективність їх дії та безпека застосування. Саме тому, вивчення гострої токсичності нового 

лікарського засобу є базовим етапом його розробки.  

Мета роботи. Метою роботи було провести дослідження токсичності мазі з 

екстрактом воловика лікарського в умовах гострого експерименту. 

Основний матеріал. Вивчення гострої токсичності мазі з екстрактом воловика 

лікарського (Anchusa officinalis L.) проводили за методикою О. В. Стефанова на білих 

безпородних мишах (маса тварин 18 - 20 г), які були стандартизовані за фізіологічними і 

біохімічними показниками. Тварин було розділено на 5 груп по 6 особин.  

Тваринам І та ІІ груп на фіксовані в скляних пробірках хвости накладали мазь з 

екстрактом воловика лікарського та мазеву основу відповідно. Загальний час експозиції не 

перевищував 2 год. Тваринам ІІІ і ІV груп внутрішньошлунково вводили підігріті до 

температури тіла тварини мазі з екстрактом воловика лікарського та мазеву основу. V група 

– контрольна.  

Через 2 год після нанесення мазі на фіксовані в скляних пробірках хвости, у тварин 

спостерігали зменшення активності і рухливості, відмову від їжі та води.  

Через 24 год після застосування мазі стан тварин в I та II групах був задовільний, вони 

добре їли, споживали воду, були рухливими. Еритеми, набряку, тріщин, виразок на шкірі і 

хвості за час спостереження виявлено не було.  

На зовнішні тактильні та больові подразники впродовж терміну експерименту 

тварини відповідали адекватно.  

Після внутрішньошлункового введення мазі впродовж всього терміну спостереження 

змін зовнішнього вигляду тварин, їх поведінки, стану дихання, сечовиділення та дефекації, 

відношення до споживання їжі та води не було.  
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Через 14 діб всі миші залишалися живими, стан їх був задовільним. Відмінностей в 

групах тварин щодо фізіологічних показників стану мишей не виявлено.  

Мишей виводили з експерименту шляхом введення в наркоз із подальшою 

декапітацією з метою проведення макроскопічного огляду та встановлення масових 

показників внутрішніх органів.  

Результати дослідження неведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати дослідження гострої токсичності мазі з екстрактом воловика лікарського 

№ 

з/п 

Група 

тварин 
Шлях введення 

Доза, 

мг/кг 

Відношення кількості загиблих 

тварин до загаль-ної кількості 

тварин у групі 

LD50, 

мг/кг 

1 І  Аплікації на 

шкіру 
15000 

0/6 >15000 

2 ІІ  0/6 >15000 

3 ІІІ  Внутрішньо-

шлунково 
25000 

0/6 >25000 

4 IV  0/6 >25000 

Результати, наведені в табл. 1 вказують, що значення LD50 мазі при нанесення на 

шкіру є вищим від 15000 мг/кг маси тіла тварини, при внутрішньошлунковому введенні – 

вищим від 25000 мг/кг маси тіла тварини. Усі тварини (експериментальні та інтактні) 

продовжували набирати масу, що відображено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Зміна маси тіла експериментальних та інтактних тварин  

№ 

з/п 
Група тварин Шлях введення 

Маса тіла тварини, г; х  х, n = 6 

1-й день 14-й день 

1. І 
Аплікації на шкіру 

18,94±0,32* 21,21±0,20* 

2. ІІ 19,07±0,61* 21,43±0,42* 

3. ІІІ Внутрішньо-

шлунково 

18,58±0,36* 22,01±0,27* 

4. IV 19,52±0,54* 21,12±0,31* 

5. V - 19,41±0,39 21,90±0,19 

 Примітка. * - достовірно по відношенню до групи контролю (р ≤ 0,05). 

При оглядовому макроскопічному дослідженні внутрішніх органів всіх груп 

піддослідних тварин жодних проявів патологічних процесів не виявлено. Колір, форма, 

розмір та консистенція органів в межах досліджуваних груп не відрізнялися. Це свідчить про 

відсутність негативного впливу мазі на фізіологічний розвиток тварин. 

Висновки.Таким чином, встановлено, що при одноразовому нанесенні на шкіру та 

внутрішньошлунковому введенні тваринам мазі з екстрактом воловика лікарського в 

зазначених дозах змін фізіологічних показників стану піддослідних мишей та морфологічної 

структури їх внутрішніх органів не відбувається. Тому, на основі наведених результатів 

досліджень можна зробити висновок про нешкідливість даного препарату в умовах гострого 

експерименту та віднести до класу відносно нешкідливих препаратів згідно класифікації 

К. К. Сидорова, що рекомендован а ДФЦ МОЗ України. 

 

 

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПРОБІОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У 

ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ 

Стрілець О.П., Стрельников Л.С. 

Національний фармацевтичний університет, кафедра біотехнології, м. Харків 

oksanastr1970@gmail.com 

 

Негативний вплив навколишнього середовища, незбалансоване харчування, 

нераціональне використання антибактеріальних препаратів, життя в умовах хронічного 

стресу і багато інших факторів, що супроводжують сучасну людину на протязі всього його 
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життя, призводять до серйозних порушень мікробіоти, частіше всього у вигляді кишечного 

дисбіозу різного ступеня тяжкості. Підтримка і відновлення мікроекологічного статусу, як 

однієї із визначальних умов здоров’я всього організму, є актуальною задачею охорони 

здоров’я. Із метою нормалізації мікробіоценозів рекомендується використовувати препарати, 

які містять живі мікроорганізми і речовини мікробного або іншого походження, що 

стимулюють ріст і активність облігатної мікрофлори. Більшість пробіотиків на 

фармацевтичному ринку представлені моно-, полікомпонентними, комбінованими і 

сорбованими формами. Традиційний випуск пробіотиків у вигляді сухої біомаси у флаконах 

не відповідає сучасним вимогам ринку лікарських засобів. Покращення споживчих 

властивостей пов’язане із виробництвом цих препаратів у вигляді капсул і дозованих 

порошків. Такі форми прийняті зараз для багатьох закордонних пробіотиків. Із усіх способів 

пакування готових капсул із пробіотиками, самий надійний – блістерний. Матеріал блістера 

захищає препарат від проникнення вологи і, таким чином, не допускає активації 

ліофілізованих бактерій при зберіганні. Активація і початок росту культур може привести до 

конкуренції за харчові ресурси і, коли ресурси будуть вичерпані, - до загибелі пробіотиків 

всередині капсули.  

На кафедрі біотехнології НФаУ розпочата робота, метою якої є вивчення стабільності, 

а саме, специфічної активності пробіотичних штамів при різних температурних умовах у 

процесі зберігання. У якості об’єкту дослідження обрана нова вітчизняна дієтична 

біодобавка у формі капсул у блістері. Досліджувана добавка містить суміш штамів 

молочнокислих бактерій – Lactobacillus acidophilus, L.rhamnosus, L.reuteri, Bifidobacterium 

bifidum. Зразки у пакуванні виробника були закладені на зберігання в умовах від +2°С до 

+8°С (зберігання у холодильнику) і від +15°С до +25°С (зберігання при кімнатній 

температурі). Визначення кількості живих мікроорганізмів (колонієутворюючих одиниць 

(КУО) в 1 дозі проводили загальноприйнятим методом серійних розведень із наступним 

висівом на щільні поживні середовища (МРС, Блаурокка) (метод Коха). 

Проведені попередні дослідження показали, що при зберіганні зразків на протязі 

трьох місяців із різними температурними режимами специфічна активність пробіотичних 

культур – кількість КУО в одній дозі практично не змінювалась, що є перспективним для 

подальших досліджень, які будуть продовжені. 

 

 

ДО ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗЧИННОСТІ ЦИНКУ ПІРИТІОНУ У 

СКЛАДІ КОМБІНОВАНОГО КРЕМУ 

Тараненко Ю.С., Гладух Є.В., Кухтенко О.С., Чуєшов В.І. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

tfp@nuph.edu.ua 

 

Атопічний дерматит (АД) – мультифакторіальне запальне захворювання шкіри, що 

характеризується свербінням, хронічним рецидивуючим перебігом і віковими особливостями 

локалізації та морфології осередків ураження. АТ являє важливу медико-соціальну 

проблему, значимість якої визначає висока і зростаюча захворюваність, складова в дитячому 

віці, за даними зарубіжних дослідників , становить до 20%. Особливістю цього хронічного 

захворювання є початок в ранньому дитячому віці – у 60% перші ознаки захворювання 

з'являються до року, а у 90% – до 5 років. 

Цинк відіграє значну роль у підтримці нормального стану шкіри, а дефіцит цього 

металу супроводжується різноманітними ураженнями і погіршенням загоєння ран. 

Використання препаратів цинку в місцевій терапії АД з патогенетичної точки зору видається 

цілком виправданим, в зв'язку з чим вони знайшли своє місце в сучасних посібниках з 

лікування АД. Одним з представників цієї групи лікарських засобів є цинку піритіон – 1-

окси-2(1Н)-піридинтіон цинк (2-піридинтіол 1-оксид), який з успіхом використовується в 

лікарських засобах для зовнішнього застосування для лікування псоріазу, себореї, лупи, 
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екземи, дерматитів, нейродермітів, запалення й підвищеного лущення шкіри. Препарат 

виявляє протимікробний, бактеріостатичний, протигрибковий і фунгістатичний ефекти. 

Спектр дії включає ряд грампозитивних і грамнегативних бактерій, стрептококи, 

стафілококи, сінегнійну й кишкову палички, протей, гриби та інші патогенні мікроорганізми. 

Протигрибкова активність препарату особливо виражена відносно Malassezia ovale та 

Malassezia orbiculare, які зумовлюють виникнення лупи й інших дерматологічних 

захворювань.  

Цинку піритіон має погану розчинність і змочуваність у водних розчинах при 

нейтральному pH і температурі 25°С. Високий ступінь ароматичності та велике число 

функціональних груп також перешкоджають розчинності. Максимальна розчинність цинку 

піритіону у воді – 8 мг/дм³ при нейтральному значенні pH. 

Розчинність є фізико-хімічною властивістю лікарської речовини, що може впливати 

на функціональні характеристики препарату. В м’яких лікарських формах для зовнішнього 

застосування АФІ мають бути в вигляді розчину, щоб забезпечити їх вивільнення, 

трансдермальний транспорт та специфічну дію. Тому метою роботи було визначення 

розчинності цинку піритіону воді, неводних і змішаних розчинниках. 

Розчинність визначали за методикою Державної фармакопеї України. 

Використовували найбільш поширені в технології м’яких лікарських форм розчинники та 

співрозчинники. У ході експерименту встановлено, що найбільшу розчинність цинку 

піритіон має в органічних розчинниках – диметилформаміді та диметилсульфоксиді 

(ДМСО).  

Розчинність цинк піритіону у розчинниках, що широко використовуються у укладах 

м’яких лікарських засобах (100 ppm = 0,01%):   

Рицинова олія   10 ppm 

Вазелінове масло   10 ppm 

Ізопропілмірістат   10 ppm 

Ізопропілпальмітат   10 ppm 

Гліцерин    150 ppm 

Пропіленгліколь   200 ppm 

Поліетиленоксид-400  200 ppm 

Етанол    300 ppm 

Ацетон    700 ppm 

Хлороформ    3400 ppm 

Диметилформамід   80100 ppm 

Диметилсульфоксид   510300 ppm 

 

Але, значна кількість ДМСО у складі мазь має негативні наслідки, його здатність 

легко проникати через шкіру несе в собі небезпеку для організму, оскільки він може 

захоплювати за собою токсичні речовини. Цим же шляхом в організм можуть потрапляти 

домішки, що знаходяться в диметилсульфоксиді. До істотних недоліків слід віднести перш за 

все специфічний неприємний запах, який після використання ДМСО зберігається досить 

тривалий час. Крім того ряд спеціаліст відмічають також високу летючість, нестійкість, 

алергізацію шкіри. Тому, в подальших дослідженнях використовували похідні амінів для 

поліпшення розчинності цинку піритіону у воді. Були використані амінокислоти (гліцин, 

аргінін, глутамінова та аспарагінова кислоти), а також трометамол, триетоноламін.  

У результаті проведених досліджень встановлено, що найкращим аміном є гліцин, а з 

вибору оптимального його кількості та, відповідно, оптимального рівня рН були 

напрацьовані серії препарату з різним вмістом гліцину (від 10 мг/мл до 40 мг/мл) і проведено 

вимірювання рН розчинів та кількісне визначення цинку піритіону. Проведеними 

дослідженнями встановлена оптимальна кількість гліцину для отримання розчину препарату 

з належними показниками якості, яка складає 20 мг/мл. 
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На підставі вивчення літературних даних та фізико-хімічних і технологічних 

властивостей субстанції цинку піритіону розроблено спосіб отримання стабільного водного 

розчину, що включає розчинення цинкової солі в розчині гліцину. Визначена оптимальна 

кількість гліцину для отримання стабільного розчину цинку піритіону. 

Дані дослідження лягли в основу розробки складу та технології комбінованого крему 

на емульсійній основі, що мстить в якості активних компонентів цинку піритіон та густий 

екстракт верби білої кори, під умовною назвою «Пірисалікс» і призначений для лікуванні та 

профілактики дерматологічних захворювань шкіри. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ АПТЕЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ЗАКОРДОНОМ 

Федоровська М. І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

maryana@fedorovska.com 

 

Вступ. За останні десятиріччя в Україні спостерігається стрімке зменшення 

виробничих аптек і занепад аптечного виробництва лікарських засобів (ЛЗ). Проте у багатьох 

провідних країнах світу із високорозвиненою економікою і фармацевтичною промисловістю, 

таких як США, Канада, Велика Британія, Німеччина та ін., екстемпоральне виготовлення ЛЗ 

не тільки продовжує існувати, але й розвивається. У деяких країнах Європи, (Польща, 

Німеччина) аптеки зобов’язані виготовляти ЛЗ за рецептами лікарів, оскільки аптека не може 

отримати ліцензію на реалізацію ЛЗ, якщо не створені умови для екстемпорального 

виготовлення. Ураховуючи вище зазначене, важливим є впровадження світового досвіду 

аптечного виготовлення ЛЗ, оскільки це сприятиме розвитку виробничих аптек в Україні і 

забезпеченню населення доступними і якісними ліками. 

Матеріали і методи. Аналіз літературних джерел та інтернет сайтів виробничих 

аптек Канади і США, а також дистриб’юторів лабораторного обладнання і субстанцій для 

фармацевтичної промисловості в рубриці Pharmaceutical compounding (аптечне 

виготовлення).  

Результати і обговорення.  

На прикладі виробничої аптеки в Канаді (Lorraine’s Pharmacy, 

http://www.lorrainespharmacy.com) здійснено аналіз екстемпорального виготовлення ЛЗ, що 

включає їх структурування залежно від галузі медицини, лікарських форм (ЛФ), активних 

фармацевтичних інгредієнтів (АФІ), особливостей технології, лабораторного обладнання та 

ін. У першу чергу на головній сторінці сайту аптека зазначає переваги ліків «ex tempore» 

порівняно з промислово виготовленими ЛЗ, а саме: коригування дози, запаху і смаку, 

виготовлення комерційно недоступних ЛФ (капсули, сиропи, суспензії, очні і вушні краплі, 

назальні спреї, мазі, креми, бальзами, льодяники, пастилки та ін.), уникнення багатьох 

допоміжних речовин, що викликають алергічну чи іншу побічну дію, спрощення режиму 

призначення ЛЗ за рахунок підбору відповідних ЛФ та ін. Екстемпоральні ЛЗ поділені 

залежно від галузі медицини, наприклад, для педіатрії, геріатрії, паліативної чи спортивної 

медицини, захворювання ротової порожнини і горла, дерматології / косметології, неврології, 

проктології, нутриціології, ендокринології (замісникова гормональна терапія), ветеринарії. 

Для кожної ланки можна знайти інформацію про АФІ і ЛФ, що можуть бути екстемпорально 

виготовлені, та їх переваги.  

Наприклад, для педіатрії зазначено переваги екстемпорально виготовлених ліків, а 

саме: 

- приготування ЛЗ у комерційно недоступних ЛФ (льодяники, ведмежуйки, 

пастилки, пудинги, фрізи, сиропи, суспензії, супозиторії, трансдермальні м'які ЛФ тощо); 

-  корегування смаку (широкий вибір смакових добавок: вишня, малина, полуниця, 

кавун, банан, апельсин, виноград, шоколад); 

mailto:maryana@fedorovska.com
http://www.lorrainespharmacy.com/


108 

- приготування ліків у комерційно недоступних дозах (збільшення або зменшення 

дози, дозування на мг/ кг, модифіковане вивільнення); 

- уникнення непотрібних або небажаних інгредієнтів (лактоза, наповнювачі, 

барвники, консерванти, глютен). 

Серед дитячих ЛФ особливо поширенні медичні льодяники, пастилки, желейки, 

супозиторії. У аптеці виготовляють ЛЗ у формі «ректальної ракети», капсул, 

швидкорозчинних таблеток. 

На сайтах (https://horstpharmacy.com/compounding-solutions/compounded-dosage-forms, 

https://www.totalpharmacysupply.com, https://www.medisca.com) можна знайти інформацію про 

особливості технологічного процесу, лабораторне обладнання і аксесуари, первинне і 

вторинне паковання. Для зважування АФІ і допоміжних речовин, використовуються тільки 

електронні терези. Субстанції зважують у специфічних зважувальних човниках чи каное, які 

зроблені з полімерів, що не електризуються. Для уведення АФІ до складу м’яких ЛФ чи 

супозиторіїв за типом суспензії використовують мазеві плитки. Для виливання льодяників, 

пастилок, супозиторіїв використовують готові форми, що одночасно є первинним 

пакованням. Для виготовлення мазей і кремів використовують унгватори, мазетерки, 

гомогенізатори і специфічні необхідні аксесуари і паковання.  

Висновок. Проведений аналіз показав, що у розвинутих країнах світу аптечне 

виготовлення ЛЗ характеризується специфічними ЛФ, обладнанням, допоміжними 

матеріалами, пакованням, які відсутні у практиці екстемпорального виготовлення ліків в 

Україні. З огляду на світовий досвід, важливим є впровадження у навчальний процес, а 

згодом і у практичну діяльність виробничих аптек сучасних світових досягнень аптечної 

технології ліків.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ЕМУЛЬГЕЛЮ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРОВОЇ 

ХВОРОБИ 

Федоровська М. І., Кравців І.З. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

inna_kravziv@i.ua 

 

Вступ. Лікування захворювань шкіри є актуальною проблемою сучасної медицини. 

На думку експертів, найбільш поширеною дерматологічною патологією є вугрова хвороба, 

ускладнення якої зумовлюють поширення інфекції, утворення рубців, а також впливають на 

психоемоційний стан і погіршують якість життя. Вугри (лат. Acne vulgaris; синоніми: акне, 

прості вугри, вугрова хвороба) – хронічне захворювання апарату сальних залоз, яке 

характеризується надмірним виділенням шкірного сала, зміною процесів фолікулярної 

кератинізації та запаленням. Основними причинами розвитку акне вважають порушення 

гормонального фону, ослаблення імунітету, психологічний стрес, а також підвищену 

чутливість сальних залоз, яка може бути зумовлена спадковістю, надмірним вживання 

певних продуктів, курінням. Важливо вчасно лікувати акне, щоб запобігти його 

прогресуванню та небажаним наслідкам. 

Зовнішня терапія є невід’ємною складовою медикаментозного лікування акне. Для 

цього фармацевтичними підприємствами випускаються засоби у формі мазей, гелів, кремів, 

лосьйонів тощо. До їх складу входять такі лікарські речовини як сірка, резорцин, саліцилова 

кислота, ментол, бензоїл пероксид, кислота азелаїнова, тритеноїн та ін. Особливої уваги 

заслуговує кислота азелаїнова, яка виявляє комедонолітичну, протизапальну, 

антиоксидантну дію, нормалізує ліпідний бар’єр шкіри, а також виконує важливі функції в 

обміні речовин організму людини.  

Мета роботи. Розробка складу і технології емульгелю з азелаїновою кислотою для 

нашкірного застосування при вугровій хворобі. 

 

https://horstpharmacy.com/compounding-solutions/compounded-dosage-forms
https://www.totalpharmacysupply.com/
mailto:inna_kravziv@i.ua
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Основний матеріал дослідження. 

 Проаналізувавши літературні дані існуючих методів лікування вугрової хвороби та 

враховуючи клінічні прояви перебігу, актуальним напрямком наукових досліджень є 

розробка емульгелю з кислотою азелаїновою та ефірною олією чайного дерева. Для 

нівелювання можливої подразнюючої дії азалеїнової кислоти перспективною м’якою 

лікарською формою (ЛФ) є емульгель. Ця ЛФ поєднує у собі емульсію, дисперсійним 

середовищем якої є гель. При розробці м’якої ЛФ важливим завданням є вибір основи-носія. 

Тому для розробки складу емульгелю було виготовлено 8 зразків основ із поєднанням 

рослинних олій (рицинова і мигдалева) та сучасних емульгаторів (Planta M, Naturemulse, 

Montanov 202, Olivem 1000). Для забезпечення мікробіологічної стабільності використали 

консервант калію сорбат; водна фаза – вода очищена, гуарова камедь і гліцерин; активний 

фармацевтичний інгредієнт – азелеїнова кислота й ефірна олія чайного дерева. Порівняння 

дослідних зразків здійснювали за вивченням однорідності, колоїдної і термостабільності, 

дисперсності масляної фази (мікроскопічні дослідження), структурної в’язкості. 

 Висновки та перспективи подальших досліджень. Отримані результати показали, 

що найкращими властивостями володів зразок із використанням емульгатора Planta M і 

мигдалевої олії. Виходячи з вище описаного, перспективною є розробка ефективного і 

безпечного засобу у формі емульгелю, призначеного для нашкірного застосування при 

вугровій хворобі. 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ КАПСУЛ З ЕКСТРАКТОМ 

КИПРІЮ ВУЗЬКОЛИСТОГО 

Хохлова Л. М., Колодяжний Д. С. 

Національний фармацевтичний Університет 

hohlovalarisa56@gmail.com 

 

В останній  час все більше уваги приділяється застосуванню рослинних засобів у 

лікуванні захворювань передміхурової залози ( ПЗ ), наявність яких за останні 20 років 

зросла приблизно вдвічі та виявляється у кожного десятого пацієнта. Одним з представників 

лікарських рослин України, що містять комплекс БАР з потужною антиоксидантною, 

протизапальною і антибактеріальною активністю та дозволяють використовувати їх для 

лікування захворювань ПЗ є кипрій вузьколистий. На сьогодні для лікування цих патологій  

використовуються готові лікарські засоби ( ЛЗ ), що містять екстракти рослин у вигляді 

капсул, таблеток, супозиторіїв.  Тому, на наш погляд, дослідження, спрямовані на розробку 

нового лікарського засобу – капсул з сухим екстрактом кипрію вузьколистого є 

перспективними. 

Для одержання якісних лікарських препаратів у формі твердих капсул необхідною 

умовою для успішної реалізації технологічного процесу виробництва є добра текучість 

порошкоподібних лікарських речовин або їхньої суміші з певними допоміжними речовинами  

( ДР ). Безумовно, виготовлення капсульованого препарату без гранулювання – прямим 

наповненням – представляє великий практичний інтерес через свою економічність, оскільки 

у цьому випадку зменшується кількість одиниць використовуваного обладнання, 

скорочуються енерговитрати, підвищується продуктивність. Однак відповідних 

технологічних показників не завжди вдається досягнути лише уведенням ДР, що часто має 

місце при великих дозуваннях АФІ в одиниці ЛЗ. Тому багато твердих ЛФ (таблеток, капсул) 

виготовляють методом попередньої грануляції. 

Для встановлення можливості застосування методу прямого наповнення капсул без 

попереднього гранулювання капсульної маси вивчено вплив різних ДР з групи наповнювачів 

на текучість їхніх порошкових сумішей із сухим екстрактом кипрію вузьколистого. Уводили 

лактози моногідрат, сахарозу, кальцію карбонат та МКЦ у концентрації від 10 до 100 % від 
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маси АФІ у суміші. ДР мали різний вплив на текучість сумішей сухого екстракту.Результати 

досліджень наведено на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, найкращі значення плинності  були досягнуті при уведенні як 

наповнювача лактози моногідрату. Втім, навіть найменші значення швидкості висипання 

досліджених сумішей АФІ з ДР є недостатніми для проведення процесу наповнення капсул 

на автоматах промислового виробництва. Подальше збільшення концентрації наповнювачів 

не проводили, оскільки передбачувана доза екстракту у складі розроблюваних капсул є 

досить великою (0,3 г), і значне підвищення вмісту ДР унеможливлює інкапсуляцію ЛЗ. 

Тому для подальших досліджень як метод отримання капсульної маси обрано вологу 

грануляцію. 

 
Рис. 1. Результати досліджень впливу різних типів та кількостей наповнювачів на 

текучість їхніх сумішей із сухим екстрактом кипрію вузьколистого. 

Наступним етапом досліджень був добір ДР для отримання капсульної маси у вигляді 

гранул із сухим екстрактом кипрію вузьколистого. При цьому 

  як наповнювачі використовувались лактоза моногідрат,сахароза, МКЦ, кальцію 

карбонат ( у кількості 25,0 % від маси АФІ ); як зв’язувальні речовини були досліджені 

крохмаль картопляний у вигляді його 10 % водного розчину (крохмального клейстеру), ПВП 

– у вигляді 10 % водного розчину та спирт етиловий 50 %. Гранули опудрювали ковзною 

речовиною – кальцію стеаратом (1,0 % від загальної маси одержаних гранул). 

Одержані зразки гранулятів досліджували на плинність, кут природного укосу, 

стираність гранул та час їх розпадання у воді за температури (37 ± 0,5)°С. 

Проведені дослідження дозволяють зробити такі висновки: 

- Серед наповнювачів найкращу плинність грануляту дозволяє одержати лактози 

моногідрат. При використанні як наповнювача кальцію карбонату значно подовжується час 

розпадання гранул. 

- Зразки гранул, виготовлені з використанням 10 % водного розчину ПВП як 

зв’язувальної речовини, мали добрі показники плинності та міцності, але довше розпадалися 

у воді. 

- Найменший час розпадання гранул одержано при використанні як зволожувача 50 % 

спирту етилового, однак ці зразки мали високий відсоток стираності (0,84–1,13 %). 

Отже, як оптимальний наповнювач обрано лактози моногідрат, а як оптимальну 

зв’язувальну речовину – 10 % крохмальний клейстер. 
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ВИВЧЕННЯ НОВИХ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН В ЯКОСТІ ВОЛОГОРЕГУЛЯТОРІВ 

ПРИ РОЗРОБЦІ ТВЕРДОЇ ЛІКАРСЬКОЇ ФОРМИ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ 

МАТЕРИНКИ ЗВИЧАЙНОЇ 

Чернецька С. Б., Белей Н. М. 

Тернопільський національний медичний університет 

 імені І. Я. Горбачевського МОЗ України 

сhernetska_sb@tdmu.edu.ua 

 

На сьогоднішній час досить популярними стали ліки на основі лікарської рослинної 

сировини, так як у фітопрепаратів більш м’яка дія на організм людини, менше побічних 

ефектів. Тому, науковці в усьому світі працюють над створенням нових лікарських засобів з 

використанням різноманітних рослинних субстанцій у вигляді ліофілізованих соків, рідких, 

густих та сухих екстрактів, які є напівпродуктами для виробництва різних лікарських форм.  

Відомо, що більшість сухих екстрактів є дуже гігроскопічними речовинами, що 

створює ряд труднощів при виготовленні і зберіганні препаратів на їх основі. Для вирішення 

даної проблеми, особливо при виробництві твердих лікарських форм (гранул, таблеток, 

капсул), необхідно використовувати спеціальні допоміжні речовини, упаковки і технологічні 

прийоми. Для зменшення здатності вбирати вологу використовуються вологорегулятори. 

Вони забезпечують стійкість препаратів на основі гігроскопічних речовин до дії вологи 

навколишнього середовища, і, відповідно, кращу текучість, наприклад, маси для 

таблетування або капсулювання, або гранул при їх фасуванні у пакети-саше, а також 

збільшують термін придатності препаратів, дають можливість не покривати їх оболонкою і 

т.д. 

Метою нашої роботи було вивчення нових допоміжних речовин в якості 

вологорегуляторів при розробці складу і технології таблеток на основі екстракту материнки 

звичайної сухого. 

Було одержано сухий екстракт материнки звичайної, який був напівпродуктом для 

створення таблеток на його основі для застосування в ротовій порожнині при захворюваннях 

горла. Оскільки дана субстанція характеризується високою гігроскопічністю, ми 

досліджували ряд допоміжних речовин в якості вологорегуляторів: Neusilin UFL2, Neusilin 

US2, Neusilin US1, Neusilsn S2, Fujicalin, F-melt C, F-melt M, GalenIQ 810,GalenIQ 801, 

GalenIQ 800. Дані речовини зовсім недавно з’явилися на ринку України, дистрибюторами 

яких є ТОВ «Вітек Індастріал». 

До модельної суміші для таблетування вводили сухий екстракт трави материнки 

звичайної і різні вологорегулятори у співвідношенні 1:1, дану масу таблетували і 

досліджували вологостійкість отриманих таблеток.  

В результаті встановлено, що при використанні таких речовин як: Neusilin UFL2, 

Neusilin US2, Neusilin US1 і Neusilsn S2 вміст вологи, який вбирали таблетки, був меншим, 

ніж у всіх інших досліджуваних зразках. Тому, дані речовини були відібрані для наступного 

експерименту для розробки оптимального складу і технології таблеток на основі екстракту 

материнки звичайної сухого. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ФІТОСУБСТАНЦІЙ І ГРАНУЛ ІЗ 

ЖУРАВЛИНИ БОЛОТНОЇ ПЛОДІВ 

Яцюк К. М., Федоровська М. І. 

Івано-Франківський національним медичний університет 

yatsina_katya@i.ua 

 

Однією з головних вимог, що ставляться до лікарських засобів є їхня безпечність при 

застосуванні, тому визначення гострої токсичності є важливим етапом при проведенні 

розробки нових фітосубстанцій чи лікарських препаратів. Метою нашої роботи стало 

mailto:Chernetska_sb@tdmu.edu.ua
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визначення гострої токсичності згущеного соку і жмиху із журавлини болотної плодів та 

гранул «Журавлин». 

Дослідження проводили експрес-методом отримані результати наведено у табл. 1, 2, 

3. 

У результаті дослідження встановлено, що внутрішньошлункове введення згущеного 

соку з журавлини болотної чи препарату «Журавлин» у вигляді водних розчинів в дозі 5 г/кг, 

а також внутрішньошлункове введення жмиху з журавлини болотної у вигляді водної 

суспензії в дозі 5 г/кг не спричинило летальних випадків серед тварин протягом 14 діб. Під 

час проведення досліджень тварини залишалися в задовільному загальному стані, а динаміка 

маси тіла протягом усього періоду спостереження не зазнала статистично значущих змін. 

Таблиця 1 

Динаміка маси тіла тварин при дослідженні гострої токсичності згущеного соку з 

журавлини болотної плодів 

Номер тварини 

Маса тварини в грамах 

Початкова 
На 3 добу 

експерименту 

На 7 добу 

експерименту 

1.  193 192 194 

2.  190 188 188 

3.  185 184 184 

4.  181 185 183 

5.  186 184 184 

6.  188 188 187 

7.  192 190 189 

8.  198 194 195 

9.  180 179 180 

10.   186  192 188 

Середнє значення 187.9±4.86 187.6±4.06 187.2±4.16 

Отримані результати свідчать, що згущений сік і жмих з журавлини болотної, а також 

гранули «Журавлин» належать до малотоксичних речовин IV класу токсичності за 

класифікацією К. К. Сидорова. 

Таблиця 2 

Динаміка маси тіла тварин при дослідженні гострої токсичності препарату 

«Журавлин» 

Номер тварини 

Маса тварини в грамах 

Початкова 
На 3 добу 

експерименту 

На 7 добу 

експерименту 

1.  187 188 187 

2.  194 195 193 

3.  197 196 198 

4.  187 187 189 

5.  185 184 186 

6.  193 191 193 

7.  192 193 194 

8.  189 190 189 

9.  190 189 191 

10.  191 191 190 

Середнє значення 190,5±3,22 190,4±3,21 191,0±3,16 
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Таблиця 3 

Динаміка маси тіла тварин при дослідженні гострої токсичності жмиху з журавлини 

болотної плодів отриманого інфрачервоним сушінням 

Номер тварини 

Маса тварини в грамах 

Початкова 
На 3 добу 

експерименту 

На 7 добу 

експерименту 

1.  195 193 192 

2.  189 190 187 

3.  186 185 183 

4.  193 190 190 

5.  190 187 188 

6.  193 191 190 

7.  189 188 186 

8.  187 185 185 

9.  197 197 195 

10.  180 181 180 

Середнє значення 189.9±4.34 188.7±4.00 187.6±3.87 

Дослідження біохімічних показників крові виконували на 30 білих лабораторних 

щурах масою 180-197 г. Вони були спрямовані на отримання даних щодо токсичної дії 

препарату за умови обмеженої тривалості його введення, що складала 14 днів. Забір крові 

здійснювали на 15-й день після початку введення. Рівень гемоглобіну в крові визначали за 

методом Салі. Загальну кількість лейкоцитів та еритроцитів у крові досліджували на сітці 

Горяєва лічильної камери. Швидкість осідання еритроцитів визначали за методом 

Панченкова. Отримані дані наведені в табл. 3.  

Таблиця 3 

Динаміка біохімічних показників крові тварин при дослідженні гострої токсичності 

фітосубстанцій з журавлини болотної плодів та гранул на їх основі 

Досліджувані 

параметри 

Показники в 

нормі 

Досліджувана субстанція 

Згущений сік 
Гранули 

«Журавлин» 

Жмих інфрачервоне 

сушіння 

К-сть тварин  10 10 10 

Гемоглобін 

(г/л) 
139,76  2,63 138,01  3,01 137,83  3,03 138,0  3,02 

Еритроцити 

(х1012 кл/л) 
8,46  0,19 8,45  0,20 8,43  0,19 8,44  0,18 

Лейкоцити 

(х109 кл/л) 
9,28  0,03 9,276  0,03 9,32  0,10 9,31  0,1 

ШОЕ 

(мм/год) 
4,01  0,04 4,08  0,04 4,08  0,03 4,07  0,02 

Отримані результати свідчать, що біохімічні показники крові щурів при 

внутрішньошлунковому введенні згущеного соку чи жмиху журавлини болотної, а також 

гранул «Журавлин» залишались у межах норми. 

Таким чином нами підтверджено, що фітосубстанції із журавлини болотної плодів і 

гранули «Журавлин», уведені щурам перорально в дозі 5 г/кг, не викликали загибелі тварин, 

змін маси тіла і біохімічних показників крові, тому належать до малотоксичних речовин IV 

класу токсичності за класифікацією К. К. Сидорова. 
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Actuality. Stretch marks are one of the most common benign cutaneous lesions and 

encountered esthetic problems. According to epidemiology, these scars occur in 50-90% of all 

pregnant women, and generally become visible in the last half of pregnancy as red or purple lines. 

The need of treating stretch marks has increased as there is no satisfactory solution to the cure for 

stretch marks, therefore, this makes stretch marks a cause of important research to bring about a 

successful treatment. Consequently, it is important to develop new effective and affordable products 

for treatment of stretch marks. 

Aim. Aim of this work was to identify the current treatment modalities and their 

effectiveness in the treatment of stretch marks. 

Materials and methods. Pharmaceutical and medical data sources, search and 

systematization of information. 

Results. Stretch marks are deformed scars left on the skin, which are generally caused by 

immoderate stretching throughout the course and after fast weight gain or pregnancy. Stretch marks 

are disfiguring lesions usually caused by excessive stretching of skin. Stretch marks typically 

appear as bands of parallel lines on skin. Stretch marks often result from a rapid change in weight or 

are associated with endogenous or exogenous corticosteroids.  

There has been a lot of proposition for the treatment of stretch marks but there hasn’t been a 

definite cure. It has been suggested that effective treatment of stretch marks should begin during the 

active stage, well before the scarring process is complete.  

The most common procedure for the treatment of stretch mark is the application of topical 

products. The goal in the usage of topical therapy, is to give lasting improvement in both texture 

and pigmentation of acute and chronic stage of stretch marks with minimal adverse effects in 

patients of different types of skin. In order to enhance the appearance and decrease the symptoms 

related with stretch marks, there must be an increase in collagen production and fibroblastic 

activity, an increase in elasticity and blood perfusion, improvement in cell proliferation, increased 

skin hydration and anti-inflammatory properties. 

There are different types of dosage forms for the treatment of stretch marks such as: creams, 

gels, oils and masks. The basic requirements for the topical preparations for treatment stretch marks 

are effectiveness, safety and convenience of application. 

Conclusion. We studied about the etiology of stretch marks and several ways proposed in 

the treatment of stretch marks. We selected cream as the best type of dosage form for the treatment 

of stretch marks. This information will be useful for the development of cosmetics for the treatment 

of stretch marks. 

 
 

PROVIDING THE POPULATION WITH DRUGS OF PLANT ORIGIN IN 

CARDIOVASCULAR PATHOLOGIES 

Sakhanda I.V. 

Bogomolets National Medical University 

sahanda.ivanna@ukr.net 

 

Cardiovascular diseases (CVD) occupy one of the leading positions in economically 

developed countries. According to the Center for Medical Statistics of the Ministry of Health of 

Ukraine, in 2018 the total incidence of CVD in the adult population per 100,000 population was 

about 66107, which is 7,9 % higher than in 2015. Drugs of synthetic origin are practically used for 

pharmacotherapy of CVD. At the same time, herbal drugs do not lose their significance in the 
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world. The purpose of herbal drugs is justified by their high efficiency, the possibility of long-term 

use in chronic diseases, affordability and relatively inexpensive price. 

The purpose of the work is to scientifically substantiate the organizational and economic 

approaches to improve the pharmaceutical supply of patients with cardiovascular diseases with 

herbal drugs.  

The following methods were used to solve the tasks set in the work: system-review and 

bibliographic analyzes to study the data of literature sources, international documents, legislative 

and regulatory documents to substantiate the main directions of improving the pharmaceutical 

supply of the population and health care facilities; economic-statistical method of collection, 

processing and analysis of statistical indicators obtained as a result of questionnaires of respondents 

(including methods of grouping, comparison, graphical); method of applied sociology (collective 

expert assessment); methods of questionnaires, interviews, content analysis. Using the method of 

prognostic analysis, conclusions, recommendations and proposals for improving the organization of 

pharmaceutical supply of the population of drugs. 

There is a stable trend of increasing the number of cardiovascular diseases in Ukraine, 

especially hypertension and ischemic heart disease. In the structure of the total morbidity, 

cardiovascular diseases take the second place and are one of the main causes of disability, disability 

and mortality of the population of Ukraine. The result of the analysis of consumers' motivations 

when choosing herbal drugs for the treatment of CVD indicates the need to provide doctors and 

pharmacy workers with extended information on their use, as well as the use of modern information 

retrieval systems. Motivating factors in the purchase of drugs of plant origin by consumers are 

mainly their cost (92,6 %), therapeutic efficacy (80,7 %) and the absence of adverse reactions (75,2 

%). Based on the research, the main provisions of the concept of pharmaceutical care for CVD 

patients in modern conditions, the essence of which is to use at all stages of the treatment process an 

effective range of drugs, including herbal drugs, pharmaceutical services and constant interaction of 

doctor, patient and pharmacist. According to the results of the research, the structure of a 

fundamentally new information product from the standpoint of the use of drugs, in particular drugs 

of plant origin, in pharmacotherapy of CVD patients and information retrieval system 

“Hypertension and concomitant pathological conditions of the cardiovascular system (Herbacor)”. 
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СЕКЦІЯ 3  

 

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ АНАЛІЗ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ 

ЗАСОБІВ 
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ПОШУК НОВИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В 

УМОВАХ АПТЕКИ 

Бевз О.В., Георгіянц В.А. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 

bevz.helen@gmail.com 

 

Незважаючи на значний розвиток промислової фармації, кількість аптек, які 

займаються виготовленням екстемпоральної рецептури в останні роки почала збільшуватись, 

що призвело до перегляду на державному рівні законодавчої бази та можливих методів 

аналізу для забезпечення якості лікарських засобів. 

Основним документом, що регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, 

реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів є Закон 

України «Про лікарські засоби». 

Аптечний заклад, що має відповідну ліцензію, виготовляє та реалізовує лікарські 

засоби за індивідуальними прописами згідно наказу МОЗ України 17.10.2012 № 812 «Про 

затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в 

аптеках» та наказу МОЗ України 01.07.2015 №398 «Про затвердження документів з питань 

виготовлення лікарських засобів в умовах аптек», який затверджує дію низку нормативних 

документів, щодо виготовлення та контролю якості лікарських засобів. 

Усі лікарські засоби мають виготовлятись із якісної сировини (має бути відповідний 

сертифікат якості), якість води відповідати вимогам ДФУ та виготовленні в умовах аптеки 

лікарські форми - відповідати вимогам загальних статей ДФУ на лікарські форми. 

Усі лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки, піддаються контролю, одним з 

яких є хімічний та є обов’язковим при розробці технології виготовлення нового лікарського 

засобу, що проводять за методами, які мають піддаватися валідації чи верифікації, бути 

економічними, експресними, доступними та відтворюватись в умовах аптеки, відповідно до 

рівня оснащення. 

Наразі ДФУ значне місце приділяє сучасним підходам до ідентифікації та кількісного 

визначення препаратів, які засновані на використанні фізико-хімічних методів, серед яких 

спектрофотометрія в ультрафіолетовій та інфрачервоній ділянці, поляриметрія та 

рефрактометрія за рахунок того, що ці методи мають високу чутливість, вибірковість, 

експресивність і відтворюваність. 

Одним з перспективним методом є метод імпедансної спектроскопії, який хоча не є 

фармакопейним та не широко використовується в фармацевтичному аналізу, проте дозволяє 

аналізувати речовини органічної та неорганічної природи в рідкій та твердій формах. Може 

бути доступний для аптек різного рівня оснащення за рахунок останніх конструйованих 

портативних приладів і можливості проводити аналіз безпосередньо у розчинах, практично 

не витрачаючи його. Тобто використання імпедансної спектроскопії дозволить проводити 

експрес-аналіз при контролі якості та досліджені стабільності та взаємодії компонентів в 

лікарських формах, виготовлених в умовах аптеки. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ АКТИВНОСТІ КОМБІНОВАНОГО 

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ГЕЛЮ ABTS МЕТОДОМ 

Безрук І.В., Маслій Ю.С., Матерієнко А.С., Рубан О.А. 

Національний фармацевтичний університет 

julia.masliy@gmail.com 

 

Вступ. У стоматологічній практиці однією з найважливіших проблем на сьогодні 

залишаються захворювання пародонта, причинами яких є мікробне ураження, аутоімунні 

процеси, порушення обмінних і гормональних процесів, нервові розлади, стреси та ін. Всі ці 

фактори призводять до порушень окисно-відновних процесів, підвищення проникності 
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біологічних мембран та порушення мікроциркуляції у стінках судин. Серед ймовірних 

причин виникнення захворювань пародонта також встановлено вплив дефіциту 

антиоксидантів. У нормі вільнорадикальне окиснення в організмі контролюється активністю 

власних антиоксидантних систем, представлених ферментами і низькомолекулярними 

ліпофільними і водорозчинними сполуками. Проте вплив чинників навколишнього 

середовища і патологічних процесів може приводити до оксидативного стресу, що є 

причиною і важливою складовою різних захворювань. У такому випадку фармакологічна 

підтримка власних антиоксидантних систем організму при цих захворюваннях здатна 

надавати помітний терапевтичний вплив.  

Отже, при комплексному лікуванні запальних та деструктивних захворювань 

пародонта доцільним є застосування антиоксидантів, які здатні зменшувати процеси 

вільнорадикального окиснення, проявляти протизапальну дію та стимулювати репаративні 

процеси. 

Згідно з даними наукової літератури, використання фітопрепаратів у стоматологічній 

практиці не втрачає своєї актуальності – їх широко застосовують як у профілактиці, так і у 

складі підтримуючої та комплексної терапії захворювань ротової порожнини. Головною 

перевагою лікарських засобів на основі рослинної сировини є можливість їх тривалого 

застосування без істотних побічних явищ.  

Враховуючи вищенаведене, препарати на основі лікарської рослинної сировини 

(ЛРС), що містять комплекс речовин з наявним антиоксидантним ефектом, мають певні 

переваги. Згідно з літературними даними, фенольні сполуки є природними антиоксидантами 

і мають здатність ефективно пригнічувати процеси вільнорадикального окиснення у живих 

організмах. 

Тому метою нашої роботи було визначення вмісту поліфенольних сполук та аналіз 

антиоксидантної активності нового комбінованого стоматологічного гелю, до складу якого 

входить рослинна настойка «Фітодент» (ПАТ «ХФЗ “Червона зірка”», Україна). 

Матеріали та методи. У дослідженнях використовували експериментальні зразки 

нового комбінованого стоматологічного гелю під умовною назвою "Холідент", до складу 

якого як активні фармацевтичні інгредієнти входять холіну саліцилат, лідокаїну гідрохлорид 

та складна настойка «Фітодент», що містить комбінацію ЛРС: лепехи кореневища (Acorus 

calamus L.); нагідок квітки (Calendula officinalis L.); кропиви листя (Urtica dioica L.); 

ромашки квітки (Chamomilla recutita L.); софори японської плоди (Sophora japonica L.); 

чистотілу трава (Chelidonium majus L.); шипшини плоди (Rosa majalis Herrm.).  

Усі реактиви, які використовували під час досліджень, відповідали вимогам ДФУ. 

Спектрофотометричне визначення суми поліфенольних сполук проводили з 

використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу. Зазначений метод заснований на відновленні 

суміші фосфорновольфрамової і фосфорномолібденової кислот у лужному середовищі та є 

основним методом для визначення загального фенольного індексу в лікарській рослинній 

сировині та харчових продуктах. Вимірювання оптичної густини було проведено на 

спектрофотометрі HALO DB-20 (Dynamica). Кількісне визначення суми поліфенольних 

сполук проведено у перерахунку на галову кислоту.  

Антиоксидантну активність вивчали за допомогою ABTS методу, в основі якого 

лежить вимірювання зменшення активності поглинання катіонами ABTS (2,2'-азино-біс(3-

етілбензтіазолін-6-сульфонової кислоти)) радикалу. ABTS катіон радикал (ABTS • +), який 

поглинає при 734 нм, формується за рахунок втрати електрона атомом азоту ABTS. При 

взаємодії з антиоксидантом відбувається інгібування радикалу, що призводить до 

знебарвлення розчину. Як еталон використовували тролокс (6-гідрокси-2,5,7,8-

тетраметілхроман-2-карбонова кислота) − водорозчинний антиоксидант, який було 

синтезовано як похідне вітаміну Е.  

Результати. Оскільки антиоксидантна активність рослинних препаратів найчастіше 

обумовлена хімічним складом сировини і переважно визначається вмістом речовин 

фенольного характеру, на першому етапі дослідження було проведено аналіз суми 
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поліфенольних сполук у готовому гелі. У результаті проведених досліджень було 

встановлено, що кількісний вміст суми поліфенолів становить 1,18 ± 0,27 %.  

На підставі одержаних результатів нами було проведено вивчення антиоксидантної 

активності гелю. Для цього було приготовано 2 зразки – без настойки «Фітодент» та з її 

вмістом у складі. У результаті проведених досліджень встановлено, що гель без настойки 

практично не проявляє антиоксидантну активність (0,84 ± 0,02 нмоль/г), у той час як при 

додаванні настойки цей показник суттєво збільшувався (9,42 ± 0,29 нмоль/г). Отже, ці 

результати дозволяють стверджувати, що досліджуваний стоматологічний гель проявляє 

антиоксидантну активність. 

Висновки. Шляхом спектрофотометричного визначення суми поліфенольних сполук 

у новому комбінованому стоматологічному гелі «Холідент» встановлена їх кількість, що 

склала 1,18 ± 0,27 %. Доведено, що наявність у складі препарату складної рослинної 

настойки «Фітодент» розширює фармакологічну дію створеного лікарського засобу, надаючи 

йому помітної антиоксидантної активності, що дозволяє рекомендувати гель для лікування 

широкого кола захворювань пародонта. 

 

 

5-АМІНОМЕТИЛЕНТІАЗОЛІДИНОНИ – НОВА ГРУПА ПОТЕНЦІЙНИХ 

ПРОТИМІКРОБНИХ АГЕНТІВ 

Винницька Р.Б.1, Деркач Г.О.1, Голота С.М.2, Куцик Р.В.1, Лесик Р.Б.2 
1Івано-Франківський національний медичний університет 

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

vunnutskaya@gmail.com 

 

Пошук оригінальних сучасних антимікробних лікарських засобів є актуальною 

проблемою медицини та фармації. Аналіз схвалених FDA протягом 2011–2015 рр. 

інноваційних препаратів за належністю до певних фармакологічних груп демонструє, що 

протимікробні препарати займають другу позицію (~16% від загальної кількості 

впроваджених препаратів), поступаючись лише онкологічним лікарським засобам (~27%). 

Ключовою проблемою існуючих протимікробних засобів є розвиток резистентності та поява 

нових штамів патогенів. В якості одного з перспективних методів подолання проблеми 

резистентності є скринінг потенційних протимікробних агентів серед нових класів хімічних 

сполук. 

У ранніх роботах з тематики 4-тіазолідинонів як біологічно активних сполук досить 

часто зустрічаються дані про протимікробну дію, яку науковці, в основному, обгрунтовували 

спільними структурними фрагментами (тіазолідинове кільце) з пеніцилінами. Сучасні 

дослідження дещо змінили цей погляд. Так, недавно встановлено, що 4-тіазолідинони і 

особливо їх 5-ен-похідні є високоселективними інгібіторами UDP-MurNAc/L-Alaлігази і 

впливають на процес формування бактерійної стінки грам-позитивних метицилін-

резистентних штамів Staphylococcusaureus (MRSA). Представники зазначеного класу 

гетероциклів також пригнічують два останні етапи біосинтезу пептидоглікану – основного 

компоненту клітинної стінки мікрорганізмів, що призводить до лізису бактерій, які діляться. 

Похідні 5-гетериліден-2,4-тіазолідиндіонів є конкурентними інгібіторами рекомбінантних 

бактеріальних ариламін-N-ацетилтрансфераз (NATS), що особливо важливо для пошуку 

інноваційних антимікобактеріальних агентів. Висока здатність інгібувати UDP-

галактопіранозо-мутази (UGM) виявлена серед 4-тіазолідинон-3-алканкарбоновихкислот та 

2-іміно-4-тіазолідинонів. UGM – фермент, який має важливе значення для життєздатності 

мікобактерій і не зустрічається у людей, що робить його важливою терапевтичною мішенню. 

Враховуючи наведені вище аргументи з метою пошуку потенційних «сполук-хітів» як 

об’єктів для наступною структурної модифікації проведено скринінг протимікробної 

активності 5-R,R’-амінометилентіазолідинонів простої структури (37 сполук). Антимікробну 

активність синтезованих сполук вивчали за допомогою методу дифузії в агар і оцінювали 
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шляхом вимірювання діаметра зони інгібування мікробного росту. Планшети інкубували 

протягом 24 год при 37 °С. Досліди проводилися на штамах мікроорганізмів, які були 

виділені в бактеріологічній лабораторії кафедри мікробіології, вірусології та імунології 

Івано-Франківського національного медичного університету від амбулаторних пацієнтів. 

Були використані наступні ізольовані клінічні штами умовно-патогенних бактеріальних 

штамів: чутливий до метицилінуStaphylococcusaureus (MSSA), резистентний до метициліну 

Staphylococcusaureus (MRSA),метицилін-резистентний Staphylococcushaemolyticus (MRSH), 

грамнегативні бактерії Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa. 

За результатами вивчення прямої протимікробної дії встановлено, що тестовані 

сполуки володіють помірною різнорівневою протимікробною активністю, а 5-R,R’-

амінометиленовий фрагмент є перспективним “каркасом” для спрямованого синтезу 

потенційних протимікробних агентів серед похідних 4-тіазолідинону. 

За результатами скринінгу протимікробної дії 5-амінометилен-4-тіазолідинонів 

найбільш перспективними виявились похідніізороданіну - (5Z)-5-[(4-

етилсульфанілсульфоніланіліно)метилен]-4-тіоксо-2-тіазолідинон (1), 5-[(4-

хлорофеніламіно)метилен]-4-тіоксо-2-тіазолідинон (2), та5-[(дифеніламіно) метилен]-4-

тіоксо-2-тіазолідинон (3), суттєва антистафілококова активність (зони затримки росту MSSA 

та MRSA на рівні 14-26 мм) яких є підставою для більш детального вивчення як потенційних 

антимікробних агентів. 

У загальному важливо відзначити, що серед тестованих тіазолідинонів найбільш 

активними виявилися похідні 4-тіоксо-2-тіазолідинону (ізороданіну). Переміщення 

тіоксогрупи з положення 4 у положення 2 (похідні роданіну) чи заміна на оксогрупу (похідні 

тіазолідиндіону) приводить до певної втрати ефекту. Серед субституентнів в 5-

амінометиленовому фрагменті найбільш перспективними єп-хлорофенільний, п-

етилсульфанілсульфонілфенільний, дифенільний, піримідиновий та тріазольний. 
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Особливості кореляції «структура-промікробна дія» в ряду 5-R,R’-

амінометилентіазолідинонів. 

Таким чином, в результаті дослідження встановлено суттєву антистафілококову 

активність 5-амінометилен-4-тіоксо-2-тіазолідинонів, які є перспективними об’єктами для 

раціонального дизайну «лікоподібних молекул» як перспективних протимікробних агентів. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЛЗ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 

Вронська Л.В., Демид А.Є., Кліщ І.М., Грошовий Т.А. 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 

vronska_liudmyla@ukr.net 

 

Стандартизація ЛЗ – це один із головних елементів системи забезпечення якості ЛЗ. 

Якість визначається ефективністю та безпечністю ГЛЗ і, звичайно, відповідністю 

нормативним показникам якості. Хоча перше є функцією від останнього. Якщо 

стандартизація ГЛЗ із синтетичними АФІ є добре прописаною у ДФУ процедурою, то 

стандартизація рослинних засобів була і залишається проблемою. Її рішення, частково,  

лежить у частині стандартизації лікарської рослинної сировини. 

Мета роботи – з’ясувати чинники, які впливають на об’єктивність стандартизації  ГЛЗ 

рослинного походження, на прикладі засобів з екстрактами шишок хмелю. 

Шишки хмелю – сировина, якість якої стандартизована на найвищому 

фармакопейному рівні – вимоги монографії  ДФУ є гармонізовані з вимогами ЄФ. З хімічної 

точки зору сировина ідентифікується за наявністю ксантахумолу, лупулонами і хумулонами, 

а кількісним показником якості є  кількість екстрактивних речовин. Такі показники є 

непридатними для стандартизації ГЛЗ на основі шишок хмелю – це перший визначальний 

чинник, що впливає на всю наступну стандартизацію у ланцюзі ЛРС – екстракт – ГЛЗ. Різні 

виробники, залежно від наступного застосування для прояву того чи іншого виду активності, 

застосовують різні екстрагенти і технології екстрагування. Склад визначає біологічну дію і 

силу її прояву. Тобто склад/дія екстракту шишок хмелю стає функцією від низки аргументів: 

тип екстрагенту, технологія екстрагування (кратність, час, температура), технологія 

отримання кінцевого екстракту. При стандартизації конкретного екстракту, виробники 

самостійно обирають маркерні речовини і кількісні показники якості, оскільки не можуть 

використати показники якості сировини. Зв’язку склад – дія для рослинних засобів, 

переважно, доказово не існує, тому склад/дія як функція отримують ще один аргумент 

впливу – вибір критеріїв якості при стандартизації. 

Крім аргументів «хімічної складової» стандартизації є аргумент 

біологічної/фармакологічної складової. На деяких зразках екстрактів встановлюється певний 

вид і сила активності. Склад екстракту може змінюватись у наявності/кількостях мінорних 

компонентів, які є навіть невідомими і тому не відслідковуються. 

Таким чином, недостатність стандартизації ЛРС, особливості технології екстрактів, 

невизначеність зв’язку склад – дія і сила дії, невизначеність складу мінорних компонентів, 

поєднання декількох екстрактів в одному ГЛЗ – причини, які негативно впливають на 

об’єктивність стандартизації, а отже, ефективність ГЛЗ на основі рослинної сировини. 
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СИНТЕЗ АЦЕТОФЕНОНУ ДЛЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ 

Галстян А.Г., Бушуєв А.С., Котова В.В., Демченко О.О. 

ДЗ «Луганський медичний університет» (м. Рубіжне) 

Astra-him@ukr.net 
 

Ацетофенон – важливий напівпродукт для виготовлення лікарських препаратів 

заспокійливої дії. Відомо [1], що ацетофенон отримують з бензолу і ацетилхлориду (або 

оцтового ангідриду) в присутності хлоридів заліза або алюмінію по реакції Фріделя – 

Крафтса: 

 
Недоліки даного методу:велика витрата каталізатора (АlСl3), велика кількість стічних 

вод, утворення токсичних відходів, процес дорогий та нетехнологічний.  

Ацетофенон також отримують окисненням етилбензолу в рідкій фазі киснем повітря 

при 115-120°C в присутності каталізаторів (бензоату кобальту, міді, марганцю, нікелю, 

свинцю, заліза) [2]: 

 
Найбільш високу вибірковість по гідроперекису серед гетерогенних каталізаторів має 

оксид свинцю, а по ацетофенону - оксид нікелю [2]: 

 
Недоліки методу:підвищена вибухонебезпечність, низький вихід цільового продукту, 

труднощі при виділенні цільового продукту, які пов'язані з утворенням побічних продуктів 

(метилфенілкарбінолу). 

При опроміненні розчину поліоксометаллату в оцтовій кислоті разом з етилбензеном 

утворюється ацетофенон з виходом 6 молей на 1 моль поліоксометаллату (РМО11VO 4-40, 

PW12O 3-40). Етилбензен окиснюється киснем повітря, розчиненим в оцтовій кислоті, в 

присутності каталізатора поліоксометаллату [3]: 
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Недоліки фотохімічного методу:фотохімічні реакції проходять виключно в прозорому 

скляному або кварцовому обладнанні, велика витрата каталізатора, труднощі при виділенні 

цільового продукту, пов'язані з видаленням солей поліоксометаллату, велика кількість 

відходів, низька продуктивність і нетехнологічність. 

При окисненні етилбензену киснем повітря в присутності ацетилацетонатів міді і 

кобальту утворюється ацетофенон (31-36%) та фенілетилгідропероксід (49-57%) [4]: 

 
З метою збільшення швидкості і селективності реакції окиснення етилбензолу, до 

солей металів змінної валентності додають солі деяких лужноземельних металів, наприклад: 

 
Недоліки цього способу: пожаро- і вибухонебезпечність процесу, низький вихід 

цільового продукту, труднощі при виділенні цільового продукту через утворення побічних 

продуктів, низька селективність процесу. 

У присутності Rh-вмісних каталізаторів [(Рh3Р)3RhСl, Rh(асас)3, Рh(2-етілгексаноат)2] 

окислення етилбензолу молекулярним киснем при 130°С протягом 10 год проходить з 

конверсією 29-36%, однак Со (2-етилгексаноату)2 проявив найбільшу активність в якості 

каталізатора, конверсія через 10 год становить 63% і основним продуктом реакції є 

ацетофенон [5]: 

 
Згідно патенту [6] ацетофенон отримують окисненням етилбензолу, де в якості 

окислювача використовують алкілгіпохлоріт, генерований insitu з чотирихлористого вуглецю 

та спирту під дією каталізатора Мо(СО)6 при температурі 170-180°С, протягом 3-6 год при 

мольному співвідношенні [Мо]: [ЕБ]: [ССl4]: [RОН] = 1: 100-500: 500-1500: 500-1500. Спосіб 

забезпечує отримання цільового продукту з виходом 72-92%: 

 
Нами розроблений і запропонований озонолітичний синтез ацетофенону. Відомо, що 

при температурі 15оС окиснення етилбензену киснем у розчині льодяної ацетатної кислоти 

не відбувається. В присутності озону реакція розвивається швидко, вичерпне окиснення 

етилбензенуозоноповітряною сумішшю за умов окиснення закінчується за 2,5 год (рис.1), 

https://patentimages.storage.googleapis.com/07/6c/50/0da13340604063/00000006.png
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склад продуктів окиснення свідчить про наявність двох напрямів озонування: за етильною 

групою і бензеновим кільцем (озоноліз): 

 
Вихід продуктів окиснення за етильною групою складає 34 %. Озоноліз 

супроводжується руйнуванням ароматичного кільця з утворенням озонідів з подальшим 

перетворенням їх у аліфатичні пероксидні сполуки. Витрати етилбензену по другому 

напрямку досягають 63 %. Біля 3 % продуктів реакції залишилися не ідентифікованими. 

Деструктивне окиснення ароматичного кільця в значній мірі запобігається введенням в 

систему каталізатора – солей металів змінної валентності, основним напрямом стає 

селективне окиснення етильної групи. При цьому, незалежно від природи металу, що 

входить у склад каталізатора, основним продуктом реакції є ацетофенон. 

Встановлено, що швидкість окиснення етилбензену та вихід ацетофенону залежить від 

окиснювально - відновного потенціалу пари Меn+/Меn+1, який є найбільший у кобальту. 

Більш низька, ніж очікувалась, селективність за ацетофеноном у присутності кобальта (ІІ) 

ацетату пояснюється тим, що високий окиснювально - відновний потенціал сприяє не тільки 

високій швидкості окиснення етилбензену в ряду вивчених каталізаторів, але і створює 

умови для подальшого перетворення ацетофенону. 

Введення у систему каталізатора - 

манган(ІІ) ацетату підвищує селективність 

окиснення за бічним ланцюгом з 34,0 до 87,2 %. 

Як основні продукти утворюються ацетофенон 

(76,0 %) і метилфенілкарбінолацетат (11,2 %). 

Показано, що в присутності манган(ІІ) 

ацетату реакція озонолізу в значній мірі 

гальмується і відбувається селективне окиснення 

субстрату за бічним ланцюгом (76,5% 

ацетофенон та 9,7 % метилфенілкарбінолацетат). 

Каталіз манган(ІІ) ацетатом відбувається за 

двохстадійною схемою, за якою озон переважно 

реагує з відновною формою мангану, а його 

окиснена форма відновлюється на реакції з 

етилбензеном з утворенням метилбензильного 

радикалу, який і дає початок окиснення за бічним 

ланцюгом. 

На підставі проведених досліджень 

розроблено новий метод синтезу ацетофенону, 

який відрізняється м’яким умовами ведення 

процесу та відсутністю токсичних відходів. Дані, 

які отримали, можуть бути підставою для 

розробки надалі основ озонолітичної технології 

синтезу ацетофенону та його похідних. 

 

 

Рис.1 Кінетика окиснення етилбензену 

озоном в ацетатній кислоті; Т = 15 о 

С;[ArCH2CH3]о= 0,4; [O3]о = 5,2·10-4 

моль∙л-1; Vр=0,01л; ω = 30 л∙год-1; Зміна 

концентрації етилбензену (1), озонідів 

(2), ацетофенону (3), 

метилфенілкарбінолу (4). 



125 

Література 

1. А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов. Начала органической химии, кн. 2, М., 1970, с.148-

159. 

2. И.В. Бачерикова, Я.Б. Гороховатский, Н.П. Евмененко. Кинетика и катализ, 1974, т. 

15, в. 2, с.440-445. 

3. Г.Б. Шульпин, М.М. Кац. Журн. общ. химии, 1989, т.59, в. 12, с. 2738-2742. 

4. В.Ф. Назимок, В.И. Овчинников, В.М. Потехин. Жидкофазное окисление алкіл 

ароматических углеводородов. - М.: Химия, 1987. 240с. 

5. V.P. Kurkov, J.Z. Pasky, J.B. Lavigne. J. Amer. Chem. Soc. V. 90, №17, Р. 4743-4744 

(1968). Патент RU2237055C2 (від 2004-09-27). 

 

 

ВИВЧЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 5-[3,5-БІС-(4-ХЛОРОФЕНІЛ)-

4,5-ДИГІДРОПІРАЗОЛ-1-ІЛМЕТИЛЕН]-2-ТІОКСО-4-ТІАЗОЛІДИНОНУ НА 
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Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) є одними з найчастіше призначуваних 

препаратів у сучасній медицині і представляють різні класи хімічних сполук. На жаль, всі 

відомі традиційні та сучасні НПЗЗ характеризуються різними типами небажаних ефектів, 

такі як шлунково-кишкові та серцево-судинні зміни, гепато- та нефротоксичність, 

негативний вплив на центральну нервову систему та систему крові тощо. Отже, пошук нових 

НПЗЗ є потрібною і актуальною проблемою в області медичної та органічної хімії. 

Конструктивно різноманітні 4-тіазолідинони та піразоліни, а також гібридні молекули на їх 

основі, є перспективними каркасами для створення нових протизапальних засобів.  

Для вивчення антиексудативної активності 5-[3,5-біс-(4-хлорофеніл)-4,5-

дигідропіразол-1-ілметилен]-2-тіоксо-4-тіазолідинону на формаліновій моделі запального 

набрякувикористали щурів-самців альбіносів масою 180-220 г. Всі тварини, що 

використовувалися для цього дослідження, утримувалися в стандартних клітках, 

контрольованих лабораторних умовах температури (22 ± 3 °С), вологості, мали вільний 

доступ до їжі (стандартна гранульована дієта) і води adlibitum. Тварини обробляли гуманно 

протягом усього періоду дослідження, дотримуючись рекомендацій щодо використання та 

догляду за тваринами згідно Гельсінської декларації (NationalResearchCouncil, 2011). 

Відібрані тварини були випадковим чином розділені на групи по шість у кожній. Контрольні 

щурі отримували тільки фізіологічний розчин з однією краплею Tween-80™.Набряк лапи у 

щурів викликали шляхом ін'єкції 0.1 мл 2% розчину формальдегіду субплантарно (під 

апоневроз лівої задньої кінцівки) через годину після введення препарату. В якості 

еталонного препарату використовували диклофенак натрію 8 мг/кг. Досліджувану сполуку 

вводили внутрішньочеревно в дозі 50 мг/кг (у фізіологічному розчині з однією краплею 

Tween-80 ™)  та порівнювали з ефектом інтактного контролю. Об'єм лапи вимірювали через 

4 год, 24 год, 72 год і 120 год після ін'єкції формальдегіду за допомогою електронного 

онкографа. Тварин виводили з експерименту через 14 діб шляхом декапітації під загальним 

інгаляційним наркозом (ефір). 

За результатами дослідження 5-[3,5-біс-(4-хлорофеніл)-4,5-дигідропіразол-1-

ілметилен]-2-тіоксо-4-тіазолідинон у дозі 50 мг/кг продемонстрував достатній рівень 

антиексудативної активності, яка зростає в динаміці протягом усіх 5 днів експерименту 

(табл.1). 
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Таблиця 1. 

Протизапальна активність 5-[3,5-біс-(4-хлорофеніл)-4,5-дигідропіразол-1-ілметилен]-

2-тіоксо-4-тіазолідинону in vivo (формалінова модель) 

Сполуки, дози / 

Часові межі 

Приріст набряку (%) по відношенню до інтактних тварин  

4 години 24 години 72 години  120 години 

Формалін 2%, 0.1 мл  121.6 ± 8,04 110.35 ± 7.12 91.16 ± 6.28 73.15 ± 6.33 

Сполука 50 мг/кг 

85.0 ± 7.15 74.6 ± 6.43 54.3 ± 4.86 40 18 ± 3.24 

Гальмування набряку (%) по відношенню до модельної 

патології 

30.1 32.4 40.4 45.1 

Диклофенак, 8 мг/кг 

68.7 ± 5.31 63.75 ± 5.43 45.42 ± 2.58 35.85 ± 2.95 

Гальмування набряку (%) по відношенню до модельної 

патології 

43.5 42.2 50.1 38.3 

Слід відзначити, що найвища протизапальна активність 45.1% спостерігалася за 120 

год порівняно з диклофенаком натрію в однакових умовах. У період від 4 год до 72 год 

антиексудативна активність сполукибула дещо нижчою, ніж у диклофенаку натрію. 

Таким чином, 5-[3,5-біс-(4-хлорофеніл)-4,5-дигідропіразол-1-ілметилен]-2-тіоксо-4-

тіазолідинон проявляє багатообіцяючу протизапальну активність у моделі хронічного 

запального процесу, що дає підстави для більш поглибленого вивчення зазначеної сполуки 

як потенційного нестероїдного протизапального лікарського засобу. 

 

 

ВПЛИВ ДЕКАМЕТОКСИНУ НА АКТИВНІСТЬ ЕНЗИМІВ АРГІНАЗО-NO-

СИНТАЗНОЇ ТА АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ 

Коваленко І.В., Онуфрович О.К., Воробець З.Д. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 
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         Відомо, що декаметоксин ([1 ,10-декаметилен- біс (N, N - 

диметилментоксикарбонілметил) аммоніюдихлорид]) володіє широким спектром 

протимікробної дії на грампозитивні (стафілокок, стрептокок, пневмокок) таграмнегативні 

(гонокок, менінгокок) бактерії, найпростіші, гриби роду Candida, хламідії, віруси тощо. На 

основі нього зараз в Україні виготовляється і зареєстровано 13  інших медичних препаратів. 

Оскільки декаметоксин є поверхнево-активною речовиною, він змінює проникність 

мембрани мікробної клітини, що призводить до деструкції та загибелі мікроорганізмів і цим 

визначається його основна бактерицидна дія.Хоча фармакокінетика декаметоксину 

практично не досліджена, однак, можна припустити, що, оскільки, він володіє гідрофільними 

та ліпофільними властивостями, через ранові поверхні, слизові оболонки, шкіру тощо може 

проникати в клітини, кров, розноситись кров’ю до різних органів і тканин і, таким чином, 

спричиняти різноманітні біохімічні ефекти, зокрема щодо регуляторнихNO-синтазноїта 

антиоксидантної систем клітин. У цьому плані біологічна дія декаметоксину практично не 

досліджена.  
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         Виходячи з цього метою роботи було з’ясування стану аргіназо-NO-синтазноїта 

глутатіонової антиоксидантної систем у лімфоцитах крові за дії декаметоксину.  

        Лімфоцити периферичної крові виділяли із свіжо отриманої гепаринізованої крові 

клінічно здорових жінок у градієнті густини фікол-тріумбрасту ( = 1,08 г/см3). У 

лімфоцитах визначали активність аргінази, конститутивної та індуцибельноїізоформNO-

синтази, а також активності ензимів системи глутатіону. 

         Показано, що декаметоксиндозозалежно (10-5–10-2 М) призводить до зростання 

аргіназної активності лімфоцитів крові. При 10-2 М його концентрації аргіназнаактивність 

зростала в 1,4 раза щодо контрольних значень. Активність конститутивної ізоформиNO-

синтази в контролі складала (71,4±6,9), а активність індуцибельноїізоформи (1,58±0,18) 

нмольNADPH(H+)/хв∙мг протеїну. За діїдекаметоксину в концентрації 10-5 М активність 

сNOS знижувалась в 1,25 раза, а активність іNOSзрастала в 10,8 раза. Одночасно 

декаметоксин у високих концентрація (10-3-10-2 М) призводить до зростання в лімфоцитах 

крові ензиматичних активностей глутатіонпероксидази, глутатіонредуктази та глутатіонS-

трансферази, практично не впливаючи при цьому на стан пероксидації ліпідів. Вивчені 

кінетичні властивості даних ензиматичних реакцій.  

          Таким чином, встановлено, що антисептик декаметоксин суттєво впливає на 

регуляторні механізми лімфоцити крові. Стимулює активність аргінази та інгібує активність 

конститутивної ізоформиNO-синтази із одночасною активацією індуцибельноїізоформиNO-

синтази. Також активує всі ензими глутатіонової системи антиоксидантного захисту. 
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Вступ:фармацевтична розробка препарату метформіну у дозуваннях500 мг, 850 мг та 

1000 мг з метою подальшої реєстрації в Україні.  

Основна частина:основні підходи до фармацевтичної розробки готового лікарського 

засобу, активною речовиною якого єметформінугідрохлорид у 3-х дозуваннях: 500 мг, 850 мг 

та 1000 мг. Проведена фармацевтична розробка використана для проведення державної 

реєстрації вказаних лікарських засобів з метою подальшого їх виведення на ринок України. 

Частиною фармацевтичної розробки є проведення дослідження щодо встановлення 

еквівалентності досліджуваного лікарського засобу до референту. У даному випадку, були 

проведені клінічні дослідження, як доказ біоеквівалентності досліджуваного лікарських 

засобів метформіну, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг і Глюкофаж, 

таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 1000 мг виробництва «Мерк СЛ», Іспанія в 

умовах invivo. 

Додаткові дозування 500 мг та  850 мг представлені до реєстрації на підставі 

досліджень invitro шляхом порівняння профілів розчинення препаратів відповідно до вимог 

Настанови СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2018 «Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності», а 

саме теза, що без проведення клінічних досліджень invivo слід оцінити лінійність 

фармакокінетики активної речовини на підставі всіх доступних для загального користування 

опублікованих даних, що стосуються пропорційності дозування. 

Для надання даних щодо лінійності були опрацьовані літературні джерела. 

Завдячуючи опублікованим науковим даним вдалось встановити, що активна речовина 

метформін має лінійність у діапазоні від 500 мг до 1500 мг. Підтвердженням є дані 

досліджень Tucker G.T., Casey C., Phillips P.J. etal щодо розрахунків фармакокінетичної 

пропорційності дозувань метформіну 500 мг і 1500 мг, AUC0-24 для таблеток 500 мг і 1500 мг 
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дорівнюють відповідно 6,71 мкг/мл/год та 18,40 мкг/мл/год. Автори надають розрахунки,що 

різниця між скоригованими відносно дози середніми AUC при порівнянні дозування 1500 мг 

і дозування 500 мг становить мінус 8,59% (при прийомі високого дозування 1500 мг 

біодоступність метформіну є нижчою на 8,59% порівняно з дозуванням 500 мг). Приведені 

дані дозволяють стверджувати, що фармакокінетика метформіну в діапазоні доз 500÷1500 мг 

є лінійною (значення «мінус 8,59%» входить  у межі, які визначені Настановою: «± 25%»). 

Дане ствердження грунтується на положеннях Настанови СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2018:  

«…фармакокінетика вважається лінійною, якщо різниця між відкоригованими відносно дози 

середніми AUC при порівнянні досліджуваного дозування, тобто дозування, що планується 

для дослідження біоеквівалентності, і дозування, для якого розглядається можливість не 

проводити дослідження еквівалентності invivo, становить не більше 25 %. … Лінійність 

підтверджується, якщо відмінності між скоригованими відносно дози AUC знаходяться в 

межах ± 25%». 

Дані щодо лінійності метформіну у діапазоні 500÷1500 мг підтверджують і результати 

інших досліджень. 

Проведення аналізу наступного діапазону терапевтичних доз метформінувід 850 мг до 

2550 мг (дослідження  SambolN.C., ChiangJ., O’ConnerM/ etal), AUC0-∞ для таблеток 850 мг і 

2550 мг дорівнюють відповідно 12,23 мкг/мл/год та 8,13 мкг/мл/год. Автори привели дані 

щодо розрахунку співвідношення (у %) нормованих значень AUC0-t, які складають22,16%. 

Різниця між скоригованими відносно дози середніми AUC при порівнянні дозування 1500 мг 

і дозування 500 мг становить мінус 77,84% (при прийомі високого дозування 2550 мг 

біодоступність метформіну є нижчою на 77,84% порівняно з дозуванням 850 мг). Приведені 

дані дозволяють стверджувати, що фармакокінетика метформінув діапазоні доз 850÷2550 мг 

є нелінійною (значення «мінус 77,84%» не входить  у межі, які визначені Настановою: «± 

25%»). 

На сайті USFDA опублікована інформація щодо значень AUC метформіну при його 

однократному прийомі в дозах свідчить, що AUC для дозувань 500, 1000, 1500 і 2500 мг 

складає відповідно 3501, 6705, 9299 і 14161 нг/мл/год. Проведені розрахунки показують, що 

різниці між скоригованими відносно дози (500 мг) значення AUC складають: для 1000 мг – 

мінус 4,24%, для 1500 мг – мінус 11,47% та для 2500 мг – мінус 19,1%. Таким чином, 

біодоступністьметформіну поступово знижується від дози 500 мг до 2500 мг, але в діапазоні 

500-1000 мг – лише на 4,24% (вказані дані підтверджують висновок, який було зроблено 

стосовно діапазонів лінійності/не лінійності метформіну). 

Відповідно до рекомендацій USFDA щодо вивчення біоеквівалентності лікарських 

засобів метформіну в таблетках негайного вивільнення, до дослідження invivo 

рекомендується дозування 1000 мг, тоді як для дозувань 500 мг і 850 мг є прийнятним доказ 

еквівалентності invitro (тест «Розчинення»), якщо виконуються загальні вимоги. 

Висновки:Наведені вище фармакокінетичні дані та розрахунки свідчать, що в 

діапазоні дозувань метформінувід 500 мг до 1000 мг відмінності між скоригованими 

відносно дози значення AUC знаходяться в межах ± 25%, що у відповідності вимог 

Настанови СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2018 свідчить про лінійність фармакокінетики метформіну в 

цьому діапазоні дозувань та є підставою для відмови від проведення дослідження 

еквівалентності invivoдля додаткових дозувань препарату, активною речовиною якого 

єметформін, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мг та 850 мг.  

Вказане ствердження дозволяє подавати на реєстрацію 3 дозування (500 мг, 850 мг та 

1000 мг) за умови позитивного висновку щодо біоеквівалентності для дозування 1000 мг. 
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Глюкозовмісні розчини для перитонеального діалізу (ПД) застосовуються для 

лікування термінальної стадії ниркової недостатності. Кількісне визначення глюкози є одним 

з важливих показників якості цих розчинів. Відповідно до сучасної концепції забезпечення 

якості, коректність результатів методик кількісного визначення забезпечується прийнятним 

значенням їх невизначеності, що має бути продемонстровано в процесі валідації методики. У 

2000 р. Європейська фармакопея(ЄФ) запропонувала процедурувалідації для 

титриметричних методів, яка застосовується тільки для субстанцій, а у 2009 р. Державною 

фармакопеєю України (ДФУ) була запропонована процедура валідації для готових 

лікарських засобів.  

Монографія на розчини для ПД з'явилася в 3-му виданні ЄФ (1997 р). Методика 

кількісного визначення глюкози (допуски відхилення для  кількісного вмісту ± 5%) без змін 

увійшла в поточне видання ЄФ, з чого можна припустити, що невизначеність результатів 

аналізу не була оцінена. Ця методика базується на редоксиметричному титруванні реакційної 

суміші натрію тіосульфатом після реакції глюкози з мідно-цитратним розчином у лужному 

середовищі при нагріванні. В основі методики лежить замісникове титрування (титрування 

йоду, який виділився після взаємодії надлишку міді (ІІ) цитрату з калію йодидом).Методика 

є досить складною, трудомісткою і часозатратною; вона також використовує елементи  

підвищеної небезпеки (кип'ятіння зі зворотним холодильником, використання сірчаної 

кислоти 25% м/м). 

При виконанні досліджень з апробації методики кількісного визначення глюкози під 

час розробки складу і технології розчинів для ПД були виявлені проблеми з отримання 

коректних результатів аналізу, що може бути пов’язано як з проблемою відтворення 

методики в лабораторії, так і некоректністю самої методики. Для проведення коригувальних 

дій у першому випадку необхідно організувати навчання персоналу, у другому випадку може 

бути необхідним додатково стандартизувати методику (ввести в національну частину ДФУ 

доповнення до методики ЄФ), або ж розробити, валідувати і ввести в ДФУ альтернативну 

методику.  

Метою нашої роботи була експериментальна перевірка коректності результатів 

аналізуза методикою ЄФ, використовуючи підхід ДФУ до валідаціїметодик кількісного 

визначення в готових лікарських засобах з метою прийняття рішення щодо необхідних 

коригувальних дій. 

Для 9 модельних розчинів з концентраціями, рівномірно розташованими в діапазоні 

від 80% до 120% від номінальної концентрації глюкози, були досліджені правильність і 

прецизійність. Лінійність не визначалася, тому що в методиці задана калібрувальна функція. 

Результати досліджень наведені в таблиці нижче. 

Таблиця. Результати вивчення правильності та прецизійності методики ЄФ 

кількісного визначення глюкози у розчинах для ПД 

С, % 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

100%–Zi 2,94 -2,01 0,83 0,03 -0,09 -0,98 -2,06 -2,76 1,82 

C,% – концентрація глюкози, у % від номінальної значення; 100%-Z – відхилення 

значення «знайдено/введено» (Z) від 100%. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що методика має прийнятну 

правильність (Zmean–100%= 0,25%; критерій прийнятності ≤ 0,51%). Прогнозовані вимоги 
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до прецизійності виконуються для числа паралельних титруваньу рутинному аналізі n ≥ 6. 

Таким чином, оцінка невизначеності результатів аналізу, отриманих увалідаційному 

експерименті, відповідає вимогам ДФУ до готових лікарських засобів. Однак, виконання в 

рутинному аналізі шести паралельних визначень є часозатратним; по-друге, прецизійність 

методики є на грані припустимої, оскільки згідно з рекомендаціями 3 ≤ n≤ 6.Треба 

відзначити, що індивідуальні значення 100%-Zi у ряді випадків істотно перевищують 

вимоги не тільки до максимально допустимої величини систематичної похибки (≤0,51%), а й 

повної невизначеності аналізу (As  ≤ 1,6%). При цьому результати паралельних титрування 

мають хорошу збіжність (RSPP = 0,31%). Можна бачити, що для різних концентрацій 

спрямування цих відхилень носить випадковий характер, тобто є неконтрольованим. Це 

можна пояснити тим, що у аналітика є труднощі з коректним визначенням моменту переходу 

забарвлення, тому в одному експерименті результати можуть мати хорошу збіжність й 

одночасно неприйнятно відхилятися від істинного значення. Мабуть, із урахуванням даного 

ефекту, оцінка систематичної помилки для Zmean призводить до недооцінки невизначеності 

результатів аналізу. Виявлене джерело варіювання пов'язане з суб'єктивним фактором, що 

ускладнює його стандартизацію і контроль. 

У зв'язку зі складністю методики і наявністю багатьох чинників, які впливають на 

коректність результатів аналізу, можливість надійного вивчення робасності методики 

видається достатньо сумнівною. При проведенні досліджень в іншій лабораторії не вдалося 

отримати жодного позитивного результату у зв’язку з відсутністю чіткого переходу 

забарвлення при використанні крохмалю іншого виробника і без додавання  ртуті (ІІ) йодиду 

до розчину крохмалю. 

На підставі отриманих експериментальних результатів зроблено висновок про 

високий ризик отримання некоректних результатів при використанні методикикількісного 

визначення глюкози, запропонованій ЄФ. Вочевидь,доцільною є розробка альтернативної 

методики кількісного визначення глюкози, яка була б позбавлена недоліків методики ЄФ, 

для включення в національну частину монографії ДФУ на розчини для ПД. У даний час 

проведені валідаційні дослідження альтернативної методики. 
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Біологічно активні 5-ен-4-тіазолідинони є високоактивними сполуками з різними видами 

фармакологічної дії і мають перспективу як потенційні протиракові, противірусні, 

протимікробні та протизапальні лікарські засоби. З іншої сторони особливості їх структури 

можуть надавати зазначеним похідним властивостей «акцепторів Міхаеля» як «безладних 

інгібіторів», що може бути причиною відсутності селективності при взаємодії з біомішенями та 

аргументом на предмет їх безперспективності для сучасного процесу пошуку ліків.  
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У доповіді буде розглянуто можливі шляхи вирішення цієї невідповідності, серед яких 

«хімічний» та «біологічний». «Біологічний» шлях базується на спрямованому синтезі 

«акцепторів Міхаеля» згідно сучасного поліфармакологічного підходу, при якому 

відсутність селективності за наявності фармакологічного ефекту трактується як перевага. 

Зокрема, «акцептори Міхаеля» в даний час розглядаються як «новий старий інструмент» 

(«newoldtool») для створення протипухлинних агентів.В основу «хімічного» шляху 

покладена гіпотеза про конденсовані гетероциклічні системи (тіопірано[2,3-d]тіазоли, 

тіазоло[4,5-b]піридини, тощо) як циклічні ізостерніміметикифармакологічно активних 5-ен-

4-тіазолідинонів без властивостей «акцепторів Міхаеля». 
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Вступ. Проблема забруднення навколишнього середовища медичними та 

фармацевтичними відходами є одним з ключових питань у вирішенні глобальної проблеми 

гарантування екологічної безпеки по всьому світу. Велика кількість досліджень показує, що 

лікарські речовини, а також їх метаболіти були виявлені в ґрунті, поверхневих, ґрунтових і 

підземних водах, а також у питній воді по всьому світу. Лікарські речовини є біологічно 

активними сполуками та при потраплянні в навколишнє середовище навіть в дуже низьких 

концентраціях здатні шкідливо впливати на живі організми, зазнавати великої кількості 

трансформацій, а також накопичуватись у тканинах рослин та тварин. 
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Потрапляння фармацевтичних забруднювачів у навколишнє середовище відбувається 

декількома шляхами. Так, частіше за все, потрапляння залишків лікарських речовин або їх 

метаболітів відбувається в процесі використання лікарських засобів у вигляді відходів 

каналізаційних стоків як домогосподарств, так і лікарень. Фармацевтична промисловість, яка 

щорічно збільшує випуск лікарських засобів на кілька мільйонів упаковок і розширює їх 

асортимент, також здатна істотно впливати на забруднення навколишнього середовища. 

Причиною забруднення нерідко стає і некоректна утилізація невикористаних медикаментів 

серед населення. 

Питанням розробки методів визначення залишків лікарських речовин або їх активних 

метаболітів займається велика кількість вчених по всьому світу. Зазвичай при розробці 

методів аналізу фармацевтичних залишків у об’єктах навколишнього середовища головним 

завданням є можливість застосування універсальних методів, що дозволяли б проаналізувати 

максимальну кількість речовин в одній пробі. Кожна країна під час регулювання та 

контролю рівня забруднень навколишнього середовища лікарськими речовинами враховує 

національні особливості фармацевтичної галузі, а саме – перелік та обсяги застосування тих 

чи інших лікарських препаратів, властивій її території.  

Метою нашої роботи було проведення аналізу сучасного стану фармацевтичної галузі 

України, рівня законодавчого регулювання забруднень навколишнього середовища 

фармацевтичними відходами та порівняльна оцінка наявних досліджень щодо розробки 

методів контролю залишків лікарських речовин та їх очищення. 

Результати. На сьогодні промислове виробництво фармацевтичної продукції в 

Україні здійснюють близько 110 підприємств. З них фармацевтичні субстанції в Україні 

виробляють 49 зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності. На частку п’яти 

основних компаній-виробників припадає більше 50%, виробленої у країні продукції. Крім 

того, Україна займає 61 місце в рейтингу експортерів фармацевтичної продукції. 

Фармацевтичний ринок в Україні динамічно розвивається та є одним з найбільш 

швидко зростаючих. За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на квітень 2020 року 

в Державному реєстрі лікарських засобів України міститься 13 352 лікарський засіб, із них 

4130 (30,9%) – вітчизняного виробництва, а 9222 (69,1%) – іноземного. 

Однією з особливостей фармацевтичної галузі України, є наявність на ринку 

вітчизняних лікарських препаратів, які є власними розробками та досягненнями українських 

та російських вчених ще за часів СРСР. Необхідність врахування виробництва та 

використання цих речовин у питаннях аналізу забруднень навколишнього середовища не 

викликає сумніву. 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання природних 

ресурсів, зменшення впливу на довкілля та забезпечення екологічної безпеки виробництва, 

на фармацевтичних виробництвах України розробляється та впроваджується Система 

управління навколишнім середовищем згідно вимог ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015). 

Крім того серед фармацевтичних виробників помітно зростає забезпечення ефективної 

роботи газоочисних установок, станцій очистки виробничих стічних вод, моніторинг джерел 

викидів та ретельне сортування відходів, передача їх на утилізацію та знищення. Крім цього, 

контроль за діяльністю промислових виробників лікарських засобів здійснюється на 

державному рівні Держекоінспекцією та регулюється низкою законодавчих актів. 

Під час роздрібної реалізації ліків питання екологічної безпеки регулюється деякими 

положеннями нормативних актів. Так, Наказ МОЗ України №426 від 26.0.2005 рекомендує 

проводити оцінку небезпеки лікарського засобу для довкілля, що може бути включена до 

модулю 1 реєстраційного досьє на лікарський засіб, проте цей пункт наказу має 

рекомендаційний характер. Крім того, Наказом МОЗ України №242 від 24.04.2015 

затверджені правила утилізації та знищення лікарських засобів, що утворилися під час 

роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами.  
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Механізм поводження з медичними відходами, що утворюються на території 

лікувально-профілактичних закладів також регулюються на законодавчому рівні – правила 

затверджені Наказом МОЗ України №325 від 08.06.2015. 

Питання належного збору та утилізації непотрібних залишків лікарських препаратів у 

населення в Україні сьогодні знаходиться на етапі розробки та впровадження, тому цей шлях 

потрапляння фармацевтичних залишків у навколишнє середовище залишається найбільш 

вагомим. 

На сьогодні в Україні немає належної системи моніторингу забруднення 

навколишнього середовища фармацевтичними забруднювачами, а система контролю 

промислових підприємств не в повній мірі зводить до мінімуму негативний вплив на 

навколишнє середовище. В рамках гармонізації з ЄС на етапі розробки знаходиться система 

контролю забруднення навколишнього середовища (в тому числі фармацевтичних відходів), 

яка сьогодні не дає можливості забезпечити належний стан навколишнього середовища в 

нашій країні. 

Але, крім законодавчого регулювання запобіганню забруднень, важливим 

залишається підхід до аналізу рівня забруднень навколишнього середовища 

фармацевтичними залишками, а також можливим методам очищення від них.  

В літературі зустрічаються результати аналізу наявності деяких лікарських засобів в 

об’єктах навколишнього середовища нашої країни, проте жоден з них не включає аналіз 

специфічних для української фармацевтичної галузі речовин. Так, Виставна Ю.Ю. із 

співавторами проводила моніторинг окремих ендокринних руйнівників та фармацевтичних 

компонентів в річках Харківської області, а Єрмакович І.А. зі співавторами розробили метод 

деструкції фармацевтичних залишків у стічних водах. 

Відсутність даних щодо біотрансформаціїї, а також впливу на навколишнє 

середовище та методів аналізу в об’єктах навколишнього середовища специфічних для 

українського виробництва фармацевтичних субстанцій та лікарських засобів визначає 

необхідність розробки методик їх виявлення в об’єктах навколишнього середовища, а також 

вивчення шляхів їх можливих трансформацій та накопичення в навколишньому середовищі. 

В Україні сьогодні відсутні будь-які розроблені та затверджені методи для контролю 

залишків фармацевтичних речовин у навколишньому середовищі, проте наявність великої 

кількості описаних підходів до аналізу фармацевтичних забруднювачів в інших країнах 

дозволяє використовувати напрацювання світових вчених з метою розробки власних, 

національних підходів. 

Все вищенаведене дозволяє стверджувати, що вивчення негативного впливу 

специфічних для українського виробництва фармацевтичних субстанцій, є одним з етапів 

розвитку глобальної системи моніторингу і контролю навколишнього середовища не тільки в 

Україні, а й в усьому світі. Дані такого дослідження допоможуть виявити речовини, 

небезпечні для навколишнього середовища, і направити подальші наукові розробки на 

створення методів моніторингу та очищення навколишнього середовища від шкідливого 

впливу фармацевтичних забруднювачів. 

Висновок. Фармацевтична галузь є однією з найуспішніших галузей економіки в 

Україні. Проаналізувавши стан регулювання питань екологічної безпеки з приводу 

забруднення навколишнього середовища медичними та фармацевтичними відходами на 

законодавчому рівні, можна зробити висновок, що це питання в Україні знаходиться на етапі 

розробки та впровадження. На виробництві лікарських засобів розробляється та 

впроваджується Система управління навколишнім середовищем згідно вимог ДСТУ ISO 

14001:2015 (ISO 14001:2015), зростає забезпечення ефективної роботи газоочисних 

установок, станцій очистки виробничих стічних вод, моніторинг джерел викидів та ретельне 

сортування відходів, передача їх на утилізацію та знищення.  

Проте найважливішим залишається питання вивчення негативного впливу 

специфічних для українського виробництва фармацевтичних субстанцій та розробки 

універсальних методів їх контролю в об’єктах навколишнього середовища з подальшим 
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впровадженням національної системи моніторингу забруднень навколишнього середовища 

фармацевтичними забруднювачами. 

 

 

СПЕКТРАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НОВОГО МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО 

ПОХІДНОГО ТІАЗИНУ 

Мельник Д.О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 
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Новий метиленовий синій – це катіонний барвник похідний тіазину, який знайшов 

своє застосування, як реагент для забарвлення ретикулоцитів, який є доволі близький до 

добре дослідженого метиленового синього. На сьогодні з’являються нові дані про 

можливість його ефективного використання, як протималярійного засобу. 

Новий метиленовий синій аналог метиленового синього, який містить етиламіногрупи 

замість диметиламіногруп в 3- та 7- положеннях, а також додаткові метильні групи в 2- та 8- 

положеннях тіазиновогоцику. Такий барвник в водному розчині перебуває як в вигляді 

катіона, так і димеру. Інтенсивна смуга поглинання в довгохвильовій частині спектру має 

асиметричну форму за рахунок накладання смуг поглинання від катіону та димеру.  

В водних розчинах катіон нового метиленового синього перебуває в рівновазі з 

димером, що описується певним значенням константи рівноваги. Для визначення природи 

всіх піків проведено квантово-хімічне моделювання структури та електронних переходів в 

катіоні та димері метиленового синього за допомогою комп’ютерної програми Gaussian 09. 

Геометрія молекул та електронні переходи розраховані методом теорії функцiонала густини 

(DFT) із застосуванням гiбридногообмiнно-кореляцiйногофукнцiонала електронної густини в 

узагальненому градiєнтномунаближеннi B3LYP зі стандартним набором базисних функцiй 6-

31G(d,p). Розрахунки електронних переходів здійснені TD-DFT методом з використанням 

SCRF підходу для моделювання розчинника. Такий підхід дозволив розрахувати 

теоретичний спектр нового метиленового синього, який формою високоінтенсивної смуги 

поглинання відповідає практичному спектру проте зсунутий в короткохвильову область на 

120 нм. 

Розрахунки показують, що в катіона нового метиленового синього, як і в відомого 

метиленового синього, перша смуга в спектрі поглинання утворена першим синглетним 

переходом S0→S1, основним вкладом в який є конфігурація |ВЗМО → НВМО> із значною 

силою осцилятора (f=0,93). При утворенні димеру молекули нового метиленового синього 

розташовуються строго одна над одною, на відміну від відомого аналога метиленового 

синього, де вони зсунуті приблизна на 2Å вздовж тіазинового циклу, за рахунок взаємодії 

орбіталей двох однакових молекул, змінюється природа електронних переходів. Це 

приводить до зменшення енергетичної щілини і зсуву першого синглетного переходу в 

довгохвильову область. Проте інтенсивність першого синглетного переходу рівна нулю 

через подвоєння всіх орбіталей і зміну симетрії граничних орбіталей, тому в спектрі він не 

проявляється у вигляді піку. Лише четвертий синглетний перехід, утворений за рахунок в 

основному конфігурації |ВЗМО-2 → НВМО> з силою осцилятора f=0,32, може впливати на 

форму першої смуги поглинання. Проте найбільш високоінтенсивним переходом в цій 

області спектру є перехід S0→S16 із великою силою осцилятора f=0,83, який знаходиться на 

31нм в більш короткохвильовій області в порівнянні з S0→S1катіона. Тому разом з 

інтенсивним переходом катіону утворює в реальному спектрі першу смугу поглинання з 

двома вершинами, які розташовуються на відстані 36 нм.  

Розуміння електронних переходів, які відбуваються в новому метиленовому синьому 

та його димері, в порівнянні з класичним метиленовим синів, дозволяють не лише створити 

коректну модель для спектрометричного аналізу інших речовин, а й дозволять зрозуміти 

процеси, які ініціює цей барвник в клітині, коли туди потрапляє. Знання будови димеру та 
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природи елекронних переходів нового метиленового синього допоможуть знайти ефективне 

його використання в тих сферах медицини та хімії, де вже непогано зарекомендував його 

аналог, який вже використовується людьми. 
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Метиленовий синій – це кристалічна речовина, яка застосовується у медицині у формі 

розчину для зовнішнього нанесення. Ця речовина мало розчиняється у водному середовищі 

та етиловому спирті. Головні сфери застосування: – текстильна галузь (органічний барвник, 

ненестійкий до світлового випромінювання); – аналітична хімія (застосовується у визначенні 

хлоратів, перхлоратів, ПАР та катіонів деяких металів); – акваріумістика (служить 

антисептиком при інкубації ікри);  

Метиленовий синій у медицині та ветеринарії. Це давно і добре відомий багатьом 

антисептик зі знезаражувальною і окислювально-відновною дією. Також служить для 

поставок водневих іонів і застосовується як протиотрута при інтоксикаціях, зокрема солями 

ціанідної кислоти, карбон (ІІ) оксидом і сірководнем. У кількох дослідженнях доведено 

ефективність препарату при лікувальних заходах, спрямованих на хворобу Альцгеймера. 

Метиленовий синій – катіонний барвник, який у водному розчині перебуває, як в 

вигляді катіона так і димеру. Інтенсивна смуга поглинання в довгохвильовій частині спектру 

має асиметричну форму за рахунок накладання смуги поглинання від катіону та димеру. 

Через неоднозначну природу першої інтенсивної смуги поглинання, використання в аналізі 

хімічних речовин метиленового синього потребує складну математичну модель для 

розрахунку концентрацій. 

В водних розчинах катіон метиленового синього перебуває в рівновазі з димером, що 

описується певним значенням константи рівноваги. Для визначення природи всіх піків 

проведено квантово-хімічне моделювання структури та електронних переходів в катіоні та 

димері метиленового синього за допомогою комп’ютерної програми Gaussian 09. Геометрія 

молекул та електронні переходи розраховані методом теорiїфункцiонала густини (DFT) із 

застосуванням гiбридногообмiнно-кореляцiйногофукнцiонала електронної густини в 

узагальненому градiєнтномунаближеннi B3LYP зі стандартним набором базисних функцiй 6-

31G(d,p). Розрахунки електронних переходів здійснені TD-DFT методом з використанням 

SCRF підходу для моделювання впливу розчинника. 

Розрахунки показують, що в катіона метиленового синього перша смуга в спектрі 

поглинання утворена першим синглетним переходом S0→S1 основним вкладом в який є 

конфігурація |ВЗМО → НВМО> із значною силою осцилятора (f=0,99). На відміну від 

катіона,в димеру конфігурація електронних переходів за рахунок взаємодії орбіталей двох 

однакових молекул змінюється. Взаємодіючи між собою електронні орбіталі з однаковою 

енергією сильно розщеплюються, що приводить до зменшення енергетичної щілини і зсуву 

першого синглетного переходу в довгохвильову область. Проте перший синглетний перехід 

дуже малоінтенсивний через зміну симетрії граничних орбіталей і в спектрі не проявляється 

окремим піком. Лише четвертий синглетний перехід утворений за рахунок двох конфігурацій 

з більшим вкладом |ВЗМО-1 → НВМО+1> та меншим |ВЗМО → НВМО> із силою 

осцилятора f=1,12 є найбільш інтенсивним в області першої смуги поглинання. Його 

максимум поглинання знаходиться всього на 24 нм в більш довгохвильовій області в 

порівнянні з S0→S1катіона. Крім високоінтенсивного переходу в короткохвильовій області 

знаходиться ще два менш інтенсивні переходи S0→S7 та S0→S17 з невеликою силою 

осцилятора (f=0,26 та f=0,29 відповідно) вони знаходяться на 45нм та 90нм в більш 

короткохвильовій області та створюють невелике плече на першій смузі поглинання 
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метиленового синього. Всі ці чинники утруднюють аналіз спектрів коли метиленовий синій 

використовується в якості реагента при аналізі ПАР, різних катіонів і навіть ДНК. 

Розуміння електронних переходів, які відбуваються в метиленовому синьому та його 

димерній формі дозволяють не лише створити коректну модель для спектрометричного 

аналізу інших речовин, а й дозволять зрозуміти процеси, які можуть відбуватись в клітині 

коли туди потрапляє барвник. Перехід в збуджений стан може запустити механізми вбивства 

клітин. В залежності від структури димеру та типу опромінення, можна контролювати 

апоптознеобхідних тканин. Враховуючи, що основним місцем дії позитивно заряджених 

барвників є мітохондрії, внутрішній негативний потенціал яких приваблює ці барвники та 

індукує їх димеризацію і залежно від внутрішнього мітохондріального потенціалу пухлинних 

клітин можуть виникати різні типи механізмів вбивства клітин. Знання природи електронних 

переходів метиленового синього допоможуть ефективніше використовувати його в 

фотодинамічній терапії,де використовуються переваги поглинання світла, щоб знищити 

швидкозростаючі тканини, такі, як тверді пухлини. 
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Орленко Д. С., Яковенко В. К., Пластун В. Ю. 

Національний фармацевтичний університет 

v.iakovenko@gmail.com 

 

Гіалуронова кислота (в тому числі її водорозчинні солі) є нерозгалуженим 

полісахаридом, найпростішим глікозаміногліканом, що складається з послідовних зв'язків 

глюкуронової кислоти і N-ацетилглюкозаміну та немає сульфатних груп. Гіалуронова 

кислота є необхідним компонентом непошкоджених, здорових ясен і слизової оболонки рота, 

вона діє як бар'єр, надаючи стійкості і еластичності сполучній тканині пародонту. 

Нормалізуючи природну структуру сполучної тканини, гіалуронова кислота прискорює 

процес реконструкції пошкодженої тканини пародонту.  

Об’єктом наших досліджень є комбінований стоматологічний гель, який містить 

гіалуронову кислоту і дві діючі речовини антибактеріальної дії. Ідентифікація гіалуронової 

кислоти як активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ) проводиться різними фізико-

хімічними методами. Найбільш простим вважається метод інфрачервоної спектроскопії з 

використанням перетворення Фур’є, також використовують ядерну магнітно-резонансну 

спектроскопію з високою роздільною здатністю. 

Метою роботи було обґрунтування методу кількісного визначення гіалуронової 

кислоти в складі гелю в присутності інших речовин, розробка аналітичної методики та її 

валідація. 

Базою при розробці методик ідентифікації і кількісного визначення АФІ в складі 

лікарського препарату є специфікація і методи контролю якості самої субстанції. Так, 

гіалуронову кислоту ідентифікують за інфрачервоним спектром пропускання, метод 

спектрофотометрії, але у видимій частині спектру, використовують для кількісного визначення. 

Результати проведених нами досліджень довели, що метод абсорбційної спектрофотометрії не 

дозволяє провести достовірну кількісну оцінку вмісту гіалуронової кислоти в присутності інших 

компонентів лікарського засобу, зокрема метронідазолу бензоату. 

Для кількісного визначення гіалуронової кислоти в складі гелю ми використовували 

метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ). Хроматографування проводили на 

рідинному хроматографі з діодно-матричним детектором. Використовували хроматографічну 

колонку PL-aquagel-OH, Agilent розміром 300 мм × 7,5 мм, з розміром часток сорбенту 8 

мкм, детектування проводили за довжини хвилі 210 нм. Проводили хроматографування 

випробовуваного розчину та розчину порівняння, отримуючи не менше трьох паралельних 

хроматограм.  
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За результатами проведених досліджень встановлено, що для кількісного визначення 

та ідентифікації гіалуронової кислоти в складі гелю можна використовувати метод ВЕРХ. 

Розроблена аналітична методика за всіма валідаційними характеристиками (специфічність, 

лінійність, правильність, збіжність, прецизійність) відповідає вимогам ДФУ. 

 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ ВИМОГ ДО ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

АПТЕЧНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ. КРАЩІ СВІТОВІ ПРАКТИКИ 

Савченко Л. П., Георгіянц В. А. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків 

savchenkolesia@gmail.com 

 

В Україні на сьогоднішній день питання виготовлення та контролю якості лікарських 

засобів (ЛЗ) в аптеках нормуються вимогами ряду монографій Державної Фармакопеї 

України (ДФУ), Наказу МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. та двох Настанов з 

виготовлення нестерильних та стерильних ЛЗ. В деякій мірі вимоги, сформульовані в різних 

підрозділах даних документів повторюються, але існують і суперечності, які викликають 

питання як у виробників ЛЗ, так і у Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками при проведенні перевірок. Оскільки ДФУ є обов’язковим 

документом, вимог якого повинні дотримуватись всі виробники ЛЗ, доцільним було б 

розпочати з оновлення саме її вимог до виготовлення ЛЗ в умовах аптеки. 

Найбільше інформації стосовно виготовлення ЛЗ в аптеках серед нормативних 

документів зарубіжних країн містить Compounding Compendium Фармакопеї США (далі 

Компендіум). В Україні більше десяти років назад спеціалістами Національного 

фармацевтичного університету почалась робота з впровадження її вимог до виготовлення ЛЗ 

в аптеках до монографій ДФУ. Однак, з огляду на оновлення світових стандартів 

виготовлення ЛЗ в умовах аптеки, вони потребують перегляду. Оскільки значну частину 

серед ліків аптечного виготовлення займають нестерильні ЛЗ, першим етапом було вирішено 

розпочати з оцінки можливості адаптації та впровадження в практику виробничих аптек 

України вимог Компендіуму до даних препаратів, що і стало метою роботи. 

Монографія «Нестерильні ЛЗ аптечного виготовлення» Компендіуму описує етапи 

належної практики виготовлення, виконання яких забезпечить отримання якісного продукту. 

На відміну від двох категорій ЛЗ аптечного виготовлення, виділених в Україні 

(екстемпоральні ЛЗ та ЛЗ, виготовлені про запас чи серійно), дана монографія виділяє три 

категорії ЛЗ (прості, середньої складності та складні). Категорія препарату визначається 

наявністю на нього монографії в фармакопеї, даних в наукових статтях, інформації про 

стабільність, складністю виготовлення та розрахунків кількості діючих та допоміжних 

речовин, лікарською формою і т.д. На нашу думку стосовно даного питання було б доцільно 

залишити дві категорії ЛЗ аптечного виготовлення, оскільки це більш характерно та звично 

для нашої країни. 

Вимоги підрозділів монографії Компендіуму в багатьох випадках схожі з існуючими 

вимогами до виготовлення нестерильних ЛЗ в аптеках України. Серед них: загальні 

принципи виготовлення ЛЗ в аптеках, вимоги до приміщень, обладнання та посуду, упаковки 

та підготовки персоналу. Звичайно, перегляду потребують відповідні посилання на 

нормативні документи з врахуванням існуючих вимог в нашій державі. 

Відмінністю монографії Компендіуму є виділення в окремий підрозділ вимог до 

вибору компонентів, їх використання та зберігання. Оскільки в усьому світі посуд, в якому 

зберігаються в аптеках діючі та допоміжні речовини носить назву «контейнер», 

пропонується в майбутньому використовувати саме дане формулювання замість поняття 

«штанглас». Важливим є опис загальних принципів зберігання субстанцій в аптечних 

умовах, які в нашій нормативній базі висвітлені лише частково. Дане питання неодноразово 

виникало при обговоренні проблем, пов’язаних з виготовленням ліків в умовах аптеки і 
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перевагою підрозділу монографії Компендіуму є формулювання даних вимог впровадження 

яких дозволило б вирішити існуючі проблеми. 

Цікавою відмінністю монографії Компендіуму є наявність підрозділу «Критерії 

стабільності та зазначення термінів придатності». На сьогоднішній день нормативна база 

України не містить визначених критеріїв проведення таких досліджень, однак допускає 

можливість збільшення терміну придатності окремих ЛЗ за умови наявності наукових даних. 

Як і в ДФУ, у Компендіумі термін придатності ЛЗ аптечного виготовлення обумовлюється 

видом та складом лікарської форми. Однак, Компендіум встановлює значно ширші терміни 

придатності, особливо для ЛЗ, які не містять воду, що буде позитивною зміною для 

виробників ЛЗ за умови прийняття даних вимог. 

Підрозділ «Документація» описує два необхідних комплекти документів: Master 

Formulation Record та Compounding Record, які можуть бути порівняні з нашими 

технологічними інструкціями та паспортами письмового контролю. Відмінністю є 

необхідність складання Master Formulation Record для кожного ЛЗ, який виготовляється 

вперше. Наступний же документ обов’язково заповнюється в процесі виготовлення кожного 

ЛЗ. На нашу думку, доцільно залишити вимогу створювати перший комплект документів для 

ЛЗ, які готуються про запас чи серійно та для ЛЗ, які досить часто зустрічаються в практиці 

виготовлення. Необхідно також визначитись з назвою такого комплекту документів і його 

обов’язковим змістом. 

Відрізняються вимоги Компендіуму до проведення контролю якості нестерильних ЛЗ 

аптечного виготовлення. За її вимогами саме чітке дотримання прописаних процедур, оцінка 

якості готового продукту та етапів виготовлення і обладнання, яке може привести до 

відхилень в якості ЛЗ забезпечить отримання продукту належної якості. В монографії 

відсутні звичні для нашої країни види внутрішньоаптечного контролю якості, які дійсно 

потребують перегляду та оновлення відповідно до сучасних вимог. 

Таким чином, за умови адаптації деяких вимог монографії «Нестерильні ЛЗ аптечного 

виготовлення» Compounding Compendium Фармакопеї США можуть бути введені до ДФУ, 

що забезпечить оновлення існуючих нормативних вимог відповідно до сучасних світових 

норм. Наступним же кроком буде оновлення інших законодавчих актів для виключення 

майбутніх суперечностей.  

 

 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ СУПРОВІДНИХ ДОМІШОК У 

СУБСТАНЦІЇ НОВОГО АНТИКОНВУЛЬСАНТУ – ЕПІМІДИНІ 

Северіна Г.І., Безрук І.В., Георгіянц В.А. 

Національний фармацевтичний університет 

severina.ai@ukr.net 

Вступ. Незважаючи на відносно широкий асортимент протиепілептичних препаратів 

контроль над нападами досягається лише у 65-70% пацієнтів. Не вирішеною залишається 

проблема і рефракторних форм епілепсії. Пошук нових ПЄП які відповідали б критеріям 

високої ефективності зі сприятливим профілем безпеки, є актуальним питанням. Відповідно 

з вищезазначеним було досліджено та запатентовано субстанцію зі значним спектром 

протисудомної активності та низькою токсичністю - 1-(4-метоксифеніл)-5-[2-[4-(4-

метооксифенілl)піперазин-1-ил]-2-оксо-етил]піразоло[3,4-d]піримідин-4-он, під назвою 

Епімідин: 

Епімідин

 
Невід’ємною частиною фармацевтичної розробки нового АФІ є визначення домішок, які 

можуть негативно впливати на фармако-технологічні параметри, фармако-токсикологічний 
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профіль та бути причиною побічних ефектів АФІ або лікарських форм на їх основі. 

InternationalConferenceonHarmonizaguidelines Q3A містить рекомендації щодо вмісту, 

ідентифікації та кваліфікації домішок у нових АФІ, що виробляються хімічним синтезом. 

Метою представленої роботи є розробка та валідація методики контролю супровідних 

домішок синтезу протисудомного АФІ  - Епімідина методом ВЕРХ. 

Як потенційні домішки синтезуАФІвизначено- етил 5-аміно-1-(4-метоксифеніл)-1H-

піразоло-4-карбокчилат (А) - перший основний інтермедіат синтезу,  1-(4-метоксифеніл)-1,5-

дигідро-4H-піразоло[3,4-d]піримідин-4-он (В) – другий інтермедіат, та 2-хлоро-1-[4-(4-

метоксифеніл)піперазин-1-іл]етанон(C) - алкілуючий агент, який додається на останньому 

етапі синтезу (рис 1). Умови  хроматографування: нерухома фаза - колонка розміром 250×4,6 

мм, заповнена силікагелем октилсилільним для хроматографії Р (ACE C18, розміром 250 х 

4,6 мм, фірми YMC) з передколонкою, з розміром часток 5 мкм, для якої виконуються умови 

придатності хроматографічної системи; рухома фаза А -буферний розчин рН 7,0; рухома 

фаза В - метанол Р; градієнтна програма хроматографування - 0-15 хв 65→25% А, 35→75% 

В; 15-17 хв 25% А, 75% В; 17-18 хв 25→65% А, 75→35% В; 18-25 хв 65% А, 35% В; 

швидкість потоку рухомої фази 1 мл/хв; температура колонки: 45 ºС; детектуванняза 

довжини хвилі 240 нм; об’єм інжекції: 10 мкл. 

Висновок.Вимоги тесту перевірки придатності хроматографічної системи виконано,а 

хроматографічна система вважається придатною. Методика валідована відповідно до вимог 

ДФУ за параметрами специфічність, лінійність, точність, робасність. 

 

 

ДИЗАЙН ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ СРЕДИ ПРОИЗВОДНЫХ 

ХИНАЗОЛИН-4(3Н)-ОНОВ 

Северина А.И., Вассим Мохамад Ель Каял, Амжад Абу Шарк, Георгиянц В. А. 

Национальный фармацевтический университет 

severina.ai@ukr.net 

Введение. Эпилепсия занимает одно из ведущих мест среди неврологических 

заболеваний и в значительной степени влияют на качество ипродолжительность жизни. 

Смертность от эпилепсии сегодня составляет 0,22% от общей смертности в мире.В мировой 

неврологической практике, как и в Украине применяются противосудорожные 

лекарственные средства всех поколений и разнообразной химической структуры. К 

сожалению, в настоящее время не существует ни одного лекарственного средства одинаково 

эффективного при различных формах и степенях судорожных припадков, а главной 

проблемой остается развитие резистентных форм эпилепсии. Поэтому создание новых 

высокоэффективных мишень-ориентированных противоэпилептических препаратов (ПЭП) 

остается приоритетной задачей. Продолжая серию экспериментов относительно поиска 

антиконвульсантов в ряду производных пиримидина, в представленном исследовании 

скаффолдом был выбран его аннелированный аналог – хиназолин-4(3Н)-он. 

Целью исследования является дизайн перспективных антиконвульсантов в ряду 

производных хиназолин-3(4Н)-она (рис. 1). Приоритетным векторов создания новых 

ПЭПявляется структурная модификация известных лекарственных средств с целью 

улучшения их фармакологического профиля и создания оптимальной конформации лиганд-

рецептор. Среди производных хиназолина ранеекак противосудорожное 

иснотворноесредство применялся препарат метаквалон и его аналоги – этаквалон, 

меклоквалон, меброквалон - позитивные аллостерические модуляторы ГАМКА рецептора, со 

значительными побочными эффектами. 

mailto:severina.ai@ukr.net
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Хиназолин-4(3Н)-он

R= CH3; C2H5 ; C3H7;  C4H9; CH2-CH-(CH3)2; 

CH2-CH=CH2;  Cy; CH2-C6H5; CH2-C6H4(Cl)-4;

CH2-C6H3(Cl)2-2,4; CH2-C6H4(OCH3)-2; 
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;
  
 (CH

2
)
2
-C

6
H

4
(Cl)-4; 

(CH2)3-C6H5;  C6H5 ; C6H4(OCH3)-2; C6H4(OCH3)-4.

Метаквалон

Целевые соединения 

Остаток глицина

 
Рис. 1. Дизайн потенциальных антиконвульсантов производных хиназолин-4(3Н)-она: 

гидрофобный (липофильный)домен– красный цвет, электронодонорная группа – 

фиолетовый, донор/акцептор водородных связей  – синий.  

Для оптимизации фармакологического профиля ми провели модификацию его 

структуры по нескольким направления, придерживаясь основных принципов 

современныхфармакофорних моделей создания новых ПЭП: наличие двух ароматических 

колец или их эквиваленты, расположенных на расстоянии; наличие дистальной области, 

содержащей функциональные группы, которые способны образовывать водородные связи; 

наличие элементов необходимых для взаимодействия в сайте связывания - липофильный 

домен, домен водородной связи, электронодонорный фрагмент, а также дистальное арильное 

кольцо. Разработанные хиназолиновые производные обладают всеми перечисленными 

характрестиками (рис. 1). Первым этапом стала замена метилфенильного радикала в 3 

положении на остаток уксусной кислоты, что позволит соединить хиназолиновийскаффолд с 

нейротропным медиатором - глицином. Большинство ПЭП последних поколений содержат в 

своей структуре амидный фрагмент - лакосамиде, ретигабине, руфинамиде, фелбамате, 

леветирацетаме, бриварацитаме и др. Следует отметить, что у метаквалона отсутствует 

домен водородной связи, что и может обуславливать его токсические побочные эффекты. 

Преобразование гидрофильной карбоксильной группы в амидную путем взаимодействия с 

алкил- и ариламинамиприведёт к появлению дополнительного домена водородных связей, 

которые способны стабилизировать конформацию лиганд-рецептор. В случае с 

арилзамещенными производными увеличивается дистальное расстояние между 

ароматическими фрагментами молекулы в сравнении с метаквалоном.Замена 

липофильнойметильнойгрупы во 2 положении хиназолинового цикла на карбонильную 

группуобуславливает появление циклической амидной группы, как еще одногодомена 

водородных связей в активном сайте, а введение тиогруппы, как 

электронодонорногофрагмента, для образования возможных ковалентных связей в сайте 

рецептора.Кроме того, есть сведенья о влиянии атома серы на повышение 

противосудорожной активности как на примере тиопиримидинов, так и, 

собственно,тиохиназолинов.Еще одним направлениеммодификации стало введение в 

структуру хиназолин-2,4-дионов замещенныхбензильныхи арилацетамидных фрагментов в 

первое положение цикла. Целью такогозамещениястало введение как дополнительного 

гидрофобного домена, так и создание дополнительного дистального региона с функционалом 

для возможных водородных связей, а также последующее определение роли циклического 

NHCOфрагментав реализации противосудорожного действия. 
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R1=  Н; 4-Cl; 2,4-Cl; 2,4-CH3; 2,6-CH3; 2,4-F;

        3-NO2; 3,4-OCH3; 4-OCH3; 2-OCH3; 4-OCH3.

R
1

R
1

 
Рис. 1. Дизайн противосудорожных средств производных хиназолин-2,4-диона 
Заключение. На основании детального логико-структурного анализа литературных 

данных и в соответствии с принципамифармакофорной концепции создания новых ПЭП 

сформирована база потенциальных противосудорожных веществ в ряду ацетамидных 

производных хиназолин-4(3Н)-она. 
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На наш час методики контролю якості (МКЯ) для субстанцій та готових лікарських 

засобів (ГЛЗ) згідно вимог Державної фармакопеї України (ДФУ) намагаються привести до 

максимальної відповідності з провідними фармакопеями світу. Проте для деяких досить 

розповсюджених на фармацевтичному ринку України лікарських засобів (ЛЗ) монографії у 

ДФУ відсутні. Одним з таких ЛЗ є пароксетину гідрохлорид, який відноситься до 

селективних інгібіторів зворотного захвату серотоніну (СІЗЗС) і включений до уніфікованого 

клінічного протоколу лікування депресії в якості ЛЗ першої лінії. Звичайно, можна 

використовувати валідовані методи, надані в Європейській фармакопеї (ЄФ), Фармакопеї 

США (USP) або Британській фармакопеї (БФ), проте слід розуміти, що у цьому випадку не 

враховуються національні особливості, а отже проведення контролю якості ЛЗ на базі 

окремих контрольно-аналітичних лабораторій може бути ускладненим або зовсім 

неможливим через відсутність необхідного устаткування.  

Мета дослідження. Розробити спектрофотометричну методику для кількісного 

визначення пароксетину гідрохлориду у складі таблеток для подальшого застосування в 

лабораторіях контролю якості, з можливістю включення її до переліку аналітичних методик 

при розробці відповідної монографії. 

Матеріали та методи. У роботі використовували СЗ пароксетину гідрохлориду (с.02), 

таблетки пароксетину гідрохлориду 20 мг (с. 190114-001, виробник Medochemie Ltd., Кіпр), 

аналітичні ваги , спектрофотометр «Specord 200» (виробник «Analitik Zena», Німеччина), 

посуд класу А, реактиви, що відповідають вимогам ДФУ. 

Отримані результати. Загальні фармакопейні статті на субстанцію, надані в 

Європейській фармакопеї, Британській фармакопеї та Фармакопеї США практично ідентичні 

і пропонують для ідентифікації речовини використовувати інфрачервону 

спектрофотометрію, рідинну хроматографію (ВЕРХ) та реакцію на хлориди. Для кількісного 

визначення пропонується метод ВЕРХ. 

Пароксетину гідрохлорид – (3S-транс)-3-((1,3-бензодіоксол-5-ілокси)метил]-4-(4-

флуорофеніл)піперидину гідрохлорид за фізико-хімічними ознаками є порошок білого 

кольору, розчинний у метанолі (молярна частка складає 0,0009581 при 20,45 °C) і воді (5,4 

мг/мл в перерахунку на гемігідрат при 25 °C), молярна маса пароксетину гідрохлориду 

складає 365,8 г/моль, пароксетину гідрохлориду гемігідрату – 374,8 г/моль. 

Розробку спектрофотометричної методики проводили на стандартному зразку 

пароксетину гідрохлориду гемігідрату. Для розробки спектрофотометричної методики 
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кількісного визначення необхідною умовою є обрання розчинника, аналітичної довжини 

хвилі і концентрації розчину. Нами встановлено, що 0,004% метанольний розчин 

пароксетину гідрохлориду гемігідрату характеризується наявністю максимумів поглинання 

за довжин хвиль 236 нм, 266 нм, 272 нм і 295 нм (Рис.1).  

 
Рис.1.УФ-спектр 0,004% метанольного розчину пароксетину гідрохлориду гемігідрату 

Як аналітична хвиля поглинання обраний пологий специфічний максимум за довжини 

хвилі 295 нм. Встановлено, що підпорядкування основному закону світлопоглинання 

метанольних розчинів пароксетину гідрохлориду гемігідрату у наведеному максимумі 

спостерігається в ділянці концентрацій речовини від 0,01 мг/мл до 0,08 мг/мл. 

Експериментально доведено, що 0,004% метанольний розчин СЗ пароксетину 

гідрохлориду гемігідрату стійкий протягом 60 хв. Діючою речовиною таблеток є 

пароксетину гідрохлорид, тому вміст активного фармацевтичного інгредієнту визначали 

спектрофотометрично методом стандарту з перерахунком на стандартний зразок 

пароксетину гідрохлориду гемігідрату. Встановили, що кількісний вміст пароксетину 

гідрохлориду в перерахунку на безводну речовину згідно вимірювань складає 21,7823 мг на 

таблетку, що відповідає 98,3% від зазначеної кількості пароксетину гідрохлориду в таблетці 

22,22 мг в нормативній документації і не перевищує допустимих відхилень(±10%).  

Висновки. Розповсюдженість ЛЗ на фармацевтичному ринку України при відсутності 

відповідної статті у ДФУ є вагомою підставою для розробки альтернативних МКЯ, 

максимально придатних для стандартизації пароксетину гідрохлориду в ЛЗ в умовах нашої 

країни. Особливу увагу слід приділити інструментальним методам, зокрема 

спектрофотометрії в УФ-ділянці. 
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Вступ. Основними способами для одержання нових матеріалів з заданим комплексом 

фізико-хімічних властивостей залишаються: вивчення діаграм фазових рівноваг 

багатокомпонентних систем; встановлення кристалічної структури сполук, які утворюються 

в них; комплексне дослідження властивостей сплавів. Серед інтерметалічних сполук, які 

останнім часом активно вивчаються, велику увагу приділяють сполукам, що утворюються в 

системах, які містять у своєму складі рідкісноземельні метали та Літій. 
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Мета роботи. Систематичне вивчення потрійних систем Tb-Li-Sn і Tb-Zn-Sn, 

встановлення існування нових інтерметалічних сполук та дослідження їх кристалічної 

структури. 

Матеріали і методи: Сплави виготовляли методом тигельного синтезу, 

використовуючи метали наступної чистоти: Тербій – 0,9999, Літій – 0,999, Цинк - 0,999, 

Олово – 0,9999 масових часток основного компоненту. Наважки чистих металів у 

стехіометричному співвідношенні Tb25Li20Zn5Sn50 були спресовані в таблетки, укладені в 

танталовий тигель і поміщені в піч з термопарою. Швидкість нагріву від кімнатної 

температури до 670 К склало 5 K в хвилину. При цій температурі сплав був витриманий 

протягом 2 діб, а потім температура була збільшена з 670 до 1070 К протягом 10 годин. Тоді 

сплав, відпалений при температурі 670 К протягом 120 годин, повільно охолодили до 

кімнатної температури. 

Оскільки Літій неможливо визначити за допомогою рентгенівських спектральних 

мікроаналізаторів, то його вміст у сплавах визначали за допомогою методу полуменевої 

фотометрії, використовуючи полуменевий фотометр CarlZeiss Flapho-4. Для 

експериментального визначення вмісту Літію сплав масою до 150 мг попередньо розчиняли 

в 25 мл 1М HCl, а потім приготований розчин досліджували за допомогою полуменевого 

фотометра Flapho-4, використовуючи інтерференційний фільтр (671 нм). Виміряне значення 

вмісту Літію у виготовленому розчині вимірювали в мг/л, що дало змогу перерахувати в 

атомні або масові відсотки лужний метал у сплаві. 

Кристалічну структуру нової тернарної сполуки, відібраної зі вищезгаданого сплаву 

було досліджено на автоматичному монокристальному дифрактометрі XCALIBUR3 CCD 

(MoKα-випромінювання). Обробка масиву та уточнення структури здійснювали за 

допомогою програми SHELX–97. Проведений експеримент показав, що сполука TbLi1-

xZnxSn2 утворюється в результаті часткового заміщення атомів Літію на атоми Цинку в 

позиції 4с. 

Результати дослідження. Отримані монокристалічні дані показують, що сполука 

TbLi1-xZnxSn2 належить до ромбічної просторової групи Сmcm і кристалізується в 

структурному типі CeNiSi2 (символ ПірсонаoS16). Параметри комірки мають наступні 

значення: a = 0,4431(1) нм, b = 1,7623(5) нм, c = 0,4381(1) нм.  

Розрахунки електронної структури були використані для з'ясування причин і 

можливості взаємного заміщення Літію та перехідних металів. Позитивні щільності заряду 

спостерігаються навколо рідкісноземельних атомів і атомів Li та Zn, негативна щільність 

заряду в безпосередній близькості від атомів Sn. Беручи до уваги ці дані, а також близькість 

радіусів Цинку і Літію в інтерметалічній сполуці, можна зробити висновок, що ніщо не 

заважає їх взаємному заміщенню. 

Висновок. Методом монокристалу досліджено кристалічну структуру нової тетрарної 

сполуки TbLi1-xZnxSn2 (x = 0,21) (структурний тип CeNiSi2, просторова група Cmcm). Густина 

станів в області рівня Фермі свідчить про металічний тип зв’язку у дослідженій фазі. 
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Вступ. Тіазолідиновий каркас є одним з найбільш привабливих структурних 

фрагментів у сучасній фармацевтичній та медичній хімії, враховуючи його значний 

фармакологічний потенціал зумовлений афінітетом до різноманітних біомішеней. Так, серед 



144 

похідних на основі 4-тіазолідинону було ідентифіковано високоактивні протиракові, 

протизапальні, антитрипаносомні та інші агенти. Варто відзначити, що поєднання 

тіазолідинового каркасу з іншими гетероциклами є виправданим шляхом до створення 

лікоподібних молекул у контексті гібрид-фармакофорного підходу, який дозволяє досягти 

нового фармакологічного профілю, потенціювання дії та зниження токсичності. Враховуючи 

вищенаведене нами був здійснений синтез нових неконденсованих систем на основі 

похідних 4-тіазолідинону з піразольним фрагментом у молекулах. 

Мета роботи. Розробити препаративні методи синтезу нових похідних тіазолідинону 

з піразольним фрагментом у молекулах та пошук серед них потенційних біологічно активних 

сполук.  

Результати. Вихідними реагентами для синтезу цільових сполук було використано 5-

етоксиметилен-2-тіоксотіазолідин-4-они, одержаних у реакції взаємодії відповідних похідних 

4-тіазолідинону зтриетилортоформіатом та в присутності оцтового ангідриду. Реакцією5-

етоксиметилен-2-тіоксотіазолідин-4-онівз 3-метил-5-оксо-1-фенілпіразолідин-4-

карбальдегідом в середовищі етанолу синтезовано похідні 5-(3-метил-5-оксо-1-

фенілпіразолідин-4-ілметилен)-4-тіазолідинону.Структура синтезованих сполук 

підтверджена методом спектроскопії ЯМР та рентгеноструктурного аналізу. Для 

синтезованих сполук проводиться скринінг протипухлинної активності. 

Висновки.Синтезовано серію неописаних в хімічній літературі похідних5-(3-метил-5-

оксо-1-фенілпіразолідин-4-ілметилен)-4-тіазолідинону як потенційних біологічно активних 

сполук. 
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Thyme (Thymus vulgaris Linn, the Labiatae family) contains many phenolic antioxidants of 

different chemical groups (zeaxanthin, lutein, apigenin, naringenin, luteolinandthymol) [Zeghad and 

Merghem, 2013; Dauqan and Abdullah, 2017]. 

Fresh Thyme herb has one of the highest antioxidant activities among herbs. Thymol is the 

main phenolic component that are primaril responsible for its antioxidative and antimicrobial 

activity [Aouam I. Et al., 2019]. 

Thyme is also a good source of vitamins (Vitamin A, Vitamin C, Vitamin A the B-complex 

vitamins, Vitamin K, Vitamin E and folic acid) [Dauqan and Abdullah, 2017]. 

Extracts from Thyme have been used in traditional medicine for the treatment of different 

respiratory diseases like asthma and bronchitis due to such properties such as antispasmodic, 

antitussive, antimicrobial, and antioxidativeones [Kulišić et al., 2005; Zeghad and Merghem, 2013]. 

Such flavonoid like quercetin luteolin, apigenin, kaempfrol, chrysine were revealed in thyme 

herb [Zeghad and Merghem, 2013].  

Flavonoids have antioxidant, radical scavenging, and metal chelating properties [Zeghad and 

Merghem, 2013]. Therefore, total flavonoid content could be considered as a quality index of herbal 

preparations. 

The primary task was to choose ethanol concentration which maximally extracts flavonoids 

from the herb of Thymus vulgaris. The secondary task was to modify the analytical procedure of the 

determination TFC with regard to a volume of the tincture for analysis. 

Materials and methods  

Determination of total flavonoid content (TFC)  

The TFC of tinctures were estimated by a colorimetric assay, which was described in previous 

studies [Hudz N et al., 2019]. Quercetin and rutin calibration curves were prepared for the study of 

mailto:natali_gudz@ukr.net
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linearity of the elaborated procedure. Finally, the results were calculated as quercetin and rutin 

equivalents per 1 L of a tincture. 

Results. As result of performed studies it was establish that 70 % ethanol maximally 

extracted flavonoids and 40 % did at the least amounts of flavonoids. Quercetin was stated as a 

phenolic compound by Köksal E. et al. Moreover, this marker was used in the analytical procedure 

used by Zeghad and Merghem, 2013.  

The flavonoid contents in the tinctures of T. Vulgaris in terms of rutin and quercetin 

equivalents are presented in table 1. 

Table 1. The TFC in the tinctures of Thymus vulgaris depending on ethanol concentration  

№  Ethanol 

concentration  

Rutin equivalents, mg/L  Quercetin equivalents, mg/L  

TFC±SD  TFC±SD  

1  70  1866.9±71.9  602.60±23.0  

2  55  1550.4± 36.0  500.43±11.6  

3  40  1021.6± 50.4  329.75±16.3  

 

Conclusions. The analytical procedure of the determination of the total flavonoid content in 

the tinctures of Thymus vulgaris was elaborated. It was revealed that 70 % ethanol maximally 

extracted flavonoids and 40 % did at the least amounts of flavonoids.  

Thyme tincture could be used as a component of herbal medicinal products with 

antioxidants and antimicrobial properties, for example for the preparation of teeth elixirs and sprays 

for the treatment of sore throat. 

Acknowledgment: Co-author Nataliia Hudz thanks the International Visegrad Fund for the 

scholarship for the research related to the development of herbal preparations and performed in 

University of Opole (Poland).  
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СЕКЦІЯ 4 

 

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН І РОЗРОБКА 

ФІТОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
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ФАРМАКОЛОГІЧНІ ТА ХРОМАТОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНАЦІЇ 

РОСЛИННОГО ЕКСТРАКТУ ТА СЕЛЕКТИВНОГО АГОНІСТУ β2-

АДРЕНОРЕЦЕПТОРІВ 

Безрук І.В., Вишневський І. А., Губарь С. М., Штриголь С.Ю., Георгіянц В.А. 

Національний Фармацевтичний Університет 

vania.bezruk@gmailcom 

 

Вступ. Захворювання органів дихання є розповсюдженою патологією серед 

мешканців України. Однією з найрозповсюдженіших скарг при запаленнях транхеобхіальної 

системи є кашель. Для лікування кашлю різного походження, була розроблена нова 

комбінація, яка містить в собі екстракт листя плюща та бронхорозширювальний компонент – 

сальбутамол сульфат. У зв’язку з тим, що екстракти рослин містять велику кількість речовин 

можливі певні взаємодії між компонентами. Для доведення стабільності досліджуваної 

комбінації необхідне проведення кількісного визначення компонентів.  

Мета. Проведення визначення активності нової комбінації сальбутамолу сульфату та 

екстракту листя плюща та дослідження довгострокової стабільності протягом 24 місяців. 

Матеріали та методи. Фармакологічні дослідження протикашльової, 

бронхоспазмолітичної та муколітичної активності було виконано в науково-науковому 

тренінговому центрі медико-біологічного розвитку Навчально-наукового інституту сучасних 

фармацій. Для дослідження стабільності компонентів було використано високоефективну 

рідинну хроматографію. 

Результати. Під час проведення фармакологічних досліджень було помічено, що 

комбінація сальбутамолу сульфату та екстракту плюща чинить синергічну дію та вдало 

доповнюють один одного в протикашльовій, бронхоспазмолітичні та муколітичній діях. 

Зазначена комбінація виявляє виразні фармакологічні властивості, які не є типовими для 

препаратів показаних при бронхолегеневій патології, дана перевага полягає в політропності 

дії компонентів. Хроматографічні дослідження компонентів встановили, що зміни в 

кількісному складі складових, під час всього терміну зберігання (24 місяці), були менші за 

5% від номінального вмісту речовин. Отримані результати свідчать про відсутність взаємодії 

між компонентами. 

Висновки. На даному етапі дослідження є підстави вважати, що використання 

комбінації плюща із сальбутамолом дозволить уникнути поліпрагмазії та забезпечить високу 

ефективність при лікуванні кашлю. Також комбінація може бути ефективною впродовж 24 

місяців. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДХАРКУВАЛЬНОЇ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ДІЇ 

КОМБІНОВАНОГО СИРОПУ 

Бондаренко А.С., Малоштан Л.М., Гладух Є.В. 

Національний фармацевтичний університет 

tfp@nuph.edu.ua 

 

Вступ. Питання профілактики та раціональної терапії гострих респіраторних 

захворювань (ГРЗ), їх основних проявів та ускладнень є однією з актуальних та важко 

вирішуваних проблем сучасної системи охорони здоров’я. В Україні щорічно на ГРЗ хворіє 

від 10 до 14 млн осіб, що становить 25-30% усієї та близько 75-90% інфекційної 

захворюваності в країні. Для лікування гострих респіраторних захворювань в даний час 

найчастіше рекомендують застосовувати багатокомпонентні збори рослин, які мають 

комплексну дію на організм, тобто пом’якшуючу, бактерицидну, протизапальну, 

загальнозміцнюючу, спазмолітичну, імуностимулюючу, а також дією, яка поліпшує 

дренажну функцію трахеобронхіального дерева. Діти особливо часто хворіють на запальні 
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захворювання верхніх дихальних шляхів, тому близько 80 % лікарських форм 

відхаркувальної дії становлять сиропи для дітей. 

Метою роботи було вивчення біологічної активності комбінованого сиропу 

«Планхесал», отриманого на кафедрі технологій фармацевтичних препаратів Національного 

фармацевтичного університету. Водний витяг для одержання сиропу був виготовлений 

одночасною екстракцією подорожника великого листя, плюща та шавлії листя в екстракторі 

серії Timatic Micro (Technolab, Italy) за певних умов. 

Матеріали та методи дослідження. Вивчення відхаркувальної дії сиропу проводили 

на моделі ізольованої трахеї щура. Щурів масою 230-250 г підготовляли кровопусканням з 

черевної аорти. Трахею звільняли від прилеглих тканин, видаляли між гортанню та її 

біфуркацією, фіксували до пластини (9×3,7×0,3 см), потім пластинку поміщали в 

пластиковий бокс ємністю 350 мл з 250 мл розчину Тіроде (склад розчину Тіроде  натрію 

хлориду 8,0 г; калію хлориду 0,2 г; кальцію хлориду 0,2 г; натрію гідрокарбонату 1,0 г; 

магнію хлориду 0,1 г; натрію фосфату однозаміщеного 0,05 г; глюкози 1,0 г; води очищеної 

до 1 л) і розміщали на 0,1-1 см нижче поверхні розчину. Розчин Тіроде насичували 

карбогеном з підтриманням постійної температури 37°С. Досліджуваний сироп і препарати 

порівняння – «Сироп з подорожником» (Dr. Theiss Naturwaren GmbH, Німеччина) і «Гербіон 

сироп плюща » (КРКА, Ново Место, Словенія) додавали в розчин Тіроде, в якому 

знаходилась трахея. Активність ворсинок трахеї визначали часом пересування макових 

зерен. Зерна маку поміщали на протилежну гортанну ділянку слизової трахеї на відстані 5 

см. Базову активність ворсинок визначали в 10 спостереженнях при використанні 

збільшувальної підставки (×20). Потім в певні інтервали часу реєстрували швидкість 

пересування зерен маку. 

Протизапальну активність сиропу відхаркувального вивчали методом онкометріі. 

Щурам під апоневроз лапки вводили 10%-ву суспензію каоліну в якості флогогену Величину 

набряку вимірювали за кількістю витісненої з капсули онкометра води при зануренні в неї 

лапки. Вимірювання об'єму проводили у вихідному стані через 1, 2 і 3 години після введення 

каоліну. Ступінь набряку відображала інтенсивність запалення, а зниження набряку під 

впливом досліджуваних речовин їх протизапальну активність. Досліди проводили на білих 

безпородних щурах – самцях масою 150-160 г.  

Результати дослідження. У ході експерименту встановлено, що найбільшу 

активність у зменшенні часу просування макового зернятка по ворсинчастому епітелію 

трахеї щурів проявив розроблений сироп «Планхесал» (співвідношення 10 мл сиропу на 250 

мл інкубаційної суміші) і склав 10 хв. Сиропи порівняння проявили аналогічну активність, 

час руху склав також 10 хв. Тому для вивчення дії сиропів на статистично значущій кількості 

тварин (по 8 щурів в групі) ми вибрали для оригінального сиропу і сиропів порівняння дозу 

10 мл на 250 мл інкубаційної суміші. Статистичну обробку результатів усіх серій дослідів 

проводили з використанням методу варіаційної статистики з використанням коефіцієнта 

Стьюдента. У двох досліджуваних групах відмінності по відношенню до контролю були 

статистично достовірні.  

Таким чином, розроблена оригінальна композиція у вигляді сиропу не поступається за 

активністю (відхаркувальна дія) офіційним препаратам – «Сироп з подорожником» і 

«Гербіон сироп плюща». 

При визначенні протизапальної дії сиропу «Планхесал» встановлено, що оптимальна 

доза сиропу відхаркувального становить 0,2 мл на тварину масою 200 г (або 1 мл на 1 кг 

маси тварин). Результати піддавали статистичній обробці за методом Стьюдента. 

Достовірних відмінностей не спостерігалося (Р>0,05). Відмінності з контролем достовірні (-

13%). По відношенню до «Сиропу з подорожником» спостерігається лише тенденція до 

зниження об’єму лапок (Р>0,05). Через 2 години «Сироп з подорожником» недостовірно 

знижував об’єм до 1,48±0,06 (Р>0,05). Досліджуваний сироп достовірно по відношенню до 

контролю знижував об’єм лапок до 1,42±0,05, однак по відношенню до «Сиропу з 

подорожником» спостерігалася лише недостовірна тенденція до зниження об’єму лапок. 
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Через 3 години після введення каоліну «Сироп з подорожником» достовірно знижував об’єм 

до 1,58±0,04 (Р<0,05), що є на 7 % менше у порівнянні з контрольною групою тварин. 

Досліджуваний сироп достовірно знижував об’єм лапок до 1,46±0,04, як по відношенню до 

контролю (-14%), так і до «Сиропу з подорожником» (Р<0,05. Таким чином, досліджуваний 

сироп «Планхесал» має протизапальну дію, що перевершує ефект «Сиропу з подорожником» 

у дозі 1,5 мл/кг маси тіла тварини. 

Висновки. Вивчено біологічну дію комбінованого сиропу «Планхесал», що містить 

об’єднаний видний витяг подорожника великого листя, плюща та шавлії листя. 

Досліджуваний сироп «Планхесал» не поступається за активністю офіційним препаратам 

«Сиропу з подорожником» і «Гербіон сироп плюща». Сироп у дозі 1,5 мл/кг має 

протизапальну дію, що перевершує такий ефект «Сиропу з подорожником». Проведені 

дослідження дозволяють прогнозувати певні фармакологічні властивості розробленого 

сиропу та будуть використані в подальшому при опрацюванні складу та технології  

лікарського засобу. 

 

 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЕКСТРАГЕНТУ ДЛЯ ЕКСТРАКЦІЇ БАР З ЛИСТЯ 

ЖУРАВЛИНИ ВЕЛИКОПЛІДНОЇ 

Власова І. К., Кошовий О.М. 

Національний фармацевтичний університет 

gnosy@nuph.edu.ua, innavlasova.ukraine@gmail.com 

 

Вступ. У харчовій та фармацевтичній промисловості в основному використовують 

плоди журавлини, які містить у своєму складі мікро- та макроелементи, вітаміни, 

флавоноїди, фенольні кислоти, антоціани, органічні кислоти та інших речовин. Тоді як і інші 

частини рослини містять значну кількість БАР, зокрема листя, але нажаль їх використання у 

офіційній медицині недостатньо обґрунтоване. Листя журавлини великоплодної, згідно 

попередніх досліджень, також містять значну кількість фенольних сполук (рутин, кверцетин, 

мірицетин-3-рамнозид, ізокверцитрин, гіперозид, мірицетин, мірицетин-3-галактозид тощо), 

органічних кислот, сапонінів (урсолова та олеанова кислоти), та можуть бути сировиною для 

створення нових лікарських засобів. На фармацевтичному ринку України не має жодного 

вітчизняного галенового або новогаленового лікарського засобу на основі листя журавлини, 

тому доцільно визначити оптимальний екстрагент, який забезпечує максимальну екстракцію 

БАР та буде використаний у технологічному процесі для отримання нових лікарських 

засобів. 

Метою роботи було дослідити вплив концентрації спирту етилового на екстракцію 

загальної кількості фенольних сполук з листя журавлини великоплодної. 

Матеріали та методи дослідження. Об’єктами дослідження було рідкі екстракти з 

листя журавлини, яке було заготовлено у вересні 2019 року у Обухівському районі Київської 

області. Для екстракції був використаний спирт етиловий у різних концентраціях 20 %, 40 %. 

50 %, 70 % та 96 %. 

Екстракти з листя журавлини були одержані спиртом етиловим у відповідній 

концентрації при співвідношення 1:10, настоювались протягом 2 діб, а після були очищені 

фільтрацією. Кількісний вміст фенольних сполук у одержаних екстрактах визначали 

спектрофотометричноу перерахунку на галову кислоту за довжини хвилі λ = 270 нм. В 

екстрактах, які були одержані спиртом етиловим у різних концентраціях, кількісний вміст 

суми фенольних сполук у сухому залишку склав для 20 % - 3,09±0,03 %; для 40 % - 4,75±0,04 

%; для 50 % – 4,78±0,02 %; 70 % - 4,81±0,03 %; 96 % - 3,00±0,05 відповідно. 

Висновки. Таким чином, спирт етиловий у концентрації від 50 до 70 % забезпечує 

найбільшу екстракцію фенольних сполук з листя журавлини великоплодної. Отримані 

результати будуть використані при розробці технологічної схеми одержання екстрактів з цієї 

сировини. 
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ХЛОРОФОРМНИХ ЕКСТРАКТАХ ЧЕРВОНОГО ТА ЗЕЛЕНОГО РОЙБУША 
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Ключові слова: Aspalathus linearis, ройбуш, жирні кислоти, газова хроматографія, 

мас-спектрометрія 

Вступ. Aspalathus linearis (Burm.f.) R. Dahlgren – це чагарник з родини Fabaceae, який 

є ендемічною рослиною на території гірського масиву Седерберг у Західно-Капській 

провінції ПАР. З голчастих листків рослини отримують напій під назвою «Ройбуш», який 

зазвичай вживають як чай, але від класичного чаю, всі види якого отримують з рослини 

Camellia sinensis (Theaceae), такий напій відрізняється відсутністю кофеїну і низьким рівнем 

танінів. Під назвою «Ройбуш» дуже часто згадують і саму рослину [1,2]. 

Існують два типи сировини ройбуша – зелений і червоний (останній також часто 

називають ферментованим). Обидва типи отримують з одного виду рослини – Аспалатуса 

лінійного, проте вони відрізняються ступенем ферментації, найбільш ферментованим з яких 

є червоний ройбуш. 

На сьогоднішній день хімічний склад і біологічна активність компонентів рослини 

були інтенсивно вивчені. Найбільш важливими речовинами, виділеними з ройбуша є 

флавоноїди аспалатин і нотофагін – дигідрохалконові С-глікозиди, перший з яких виявлений 

тільки в даній рослині [3]. Ці речовини показали в різних фармакологічних дослідженнях 

потужну гіпоглікемічну, антиоксидантну та антимутагенну дії [4-6]. 

На сьогодні, літературних даних щодо вмісту жирних кислот у складі ройбуша, ми не 

знайшли, тому метою нашої роботи є якісне і кількісне визначення жирних кислот, у 

хлороформному екстракті і висушеній сировині червоного і зеленого ройбуша методом 

газової хромато-мас-спектрометрії. 

Робота є актуальною, оскільки ще не було опубліковано даних щодо 

жирнокислотного складу у Аспалатусі лінійному. Крім того, таке дослідження дозволить 

більш детально вивчити різницю у складі жирних кислот рослини до і після процесу 

ферментації, що допоможе краще зрозуміти біохімічну суть цього процесу в даній рослині. 

На основі цих даних також можна визначити, який тип сировини краще підходить для 

використання у медичних цілях. 

Матеріали та методи. Об'єктами дослідження стали листки червоного і зеленого 

ройбуша і, отримані з них, хлороформні екстракти. Для дослідження використовували 

сировину ТМ «Османтус», досить низької якості, з невеликим переважанням листків над 

гілками у складі. 

Хлороформні екстракти з обох типів сировини були отримані методом вичерпної 

екстракції в апараті Сокслета. Потім екстракти були сконцентровані методом прямої 

перегонки на водяній бані з подальшим досушуванням під вакуумом з використанням 

водоструминного насоса. 

Дослідження вмісту ліпофільних речовин проводилося методом газової хроматографії 

з мас-спектрометричною детекцією [7-8]. Для проведення дослідження були отримані проби 

наступним чином: рослинну сировину перетирали до порошкоподібного стану в скляній 

ступці. Наважку сировини і екстракту масою 500 мг поміщали в скляну віалу та додавали 

реакційну суміш об’ємом 3,3 мл на пробу, яка складалася з метанолу, толуолу та сірчаної 

кислоти у співвідношенні за об’ємом 44:20:2. Далі додавали розчин внутрішнього стандарту 

у гептані об’ємом 1,7 мл. Хроматографічне розділення проводили на газовій хромато-мас-

спектрометричній системі Agilent 6890N/5973 inert (Agilent technologies, USA). Колонка 

капілярна HP-5ms (30mm×0,25mm×0,25mkm, Agilent technologies, USA). Температура 

випаровувача – 250ºС, температура інтерфейсу – 280ºС. 

mailto:nasennish@gmail.com
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Ідентифікацію метилових ефірів жирних кислот досліджуваної суміші проводили 

шляхом порівняння часів утримування стандартної суміші метилових ефірів жирних кислот 

бактерій (Supelco, USA) та з використання бібліотеки мас-спектрів NIST 02. Кількісний 

аналіз проводили шляхом додавання розчину внутрішнього стандарту в досліджувані проби. 

В якості внутрішнього стандарту використовували розчин ундеканової кислоти.  

Результати та їх обговорення. У результаті дослідження вмісту жирних кислот у 

пробі сировини червоного ройбуша було зафіксовано 48 речовин, у пробі хлороформного 

екстракту червоного ройбуша – 54 речовини, у пробі сировини зеленого ройбуша – 21 

речовину, та у пробі хлороформного екстракту зеленого ройбуша – 52 речовини. Слід 

зазначити що кількість зафіксованих речовин включає усі ліпофільні речовини які могли би 

бути у складі рослини, однак з усіх них ми досліджували лише жирні кислоти. 

Для того щоб впевнитися у правильності ідентифікації зафіксованих жирних кислот, 

ми користувалися показником якості (Qual). Він вказує на те, наскільки точно досліджувана 

речовина була співставлена з відповідною речовиною з бібліотеки, і зазвичай, правильно 

ідентифікованими вважаються речовини з показником якості більше 90%, хоча деякі 

дослідники вважають речовини з показником якості від 50% і вище правильно 

ідентифікованими. Незважаючи на це, бувають випадки, коли речовини з показником якості 

більше 90% ідентифікуються неправильно. Для остаточних результатів, ми обирали 

речовини с показником якості 50% і більше. Остаточні результати дослідження наведені у 

таблиці 1. 
Таблиця 1. 

Порівняння кількісного і якісного складу жирних кислот у складі усіх дослідних проб 

Дослідна проба→ 

Жирна кислота↓ 

Червоний 

ройбуш 

CHCl3 

екстракт 

червоного 

ройбуша 

Зелений 

ройбуш 

CHCl3 

екстракт 

зеленого 

ройбуша 

Насичені 

Ундецилова кислота стандарт стандарт стандарт стандарт 

Лауринова кислота 0.09 2.62 - 4.20 

Міристинова кислота 0.13 9.47 - 11.31 

14-метилпентадеканова кислота 1.27 56.94 - - 

Пальмітинова кислота - - 1.03 35.80 

Маргаринова кислота 0.05 1.75 - 1.46 

Стеаринова кислота 0.48 22.70 0.35 16.35 

Арахінова кислота 0.13 8.22 0.12 6.84 

Бегенова кислота 1.15 38.71 1.50 26.26 

Трикозанова кислота 0.10 2.63 - - 

Лігноцеринова кислота 0.39 19.58 0.26 13.54 

Пентакозанова кислота - 3.30 - - 
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Церотинова кислота 0.10 9.14 - 6.04 

Ненасичені 

11-гексадеценова кислота - 0.87 - - 

8,11-октадекадієнова кислота 0.70 - - - 

10,13-октадекадієнова кислота - - - 19.07 

α-Ліноленова кислота 0.91 51.01 - 20.28 

Олеїнова кислота 0.06 2.28 - 1.68 

Лінолева кислота - 33.09 0.36 - 

Двохосновні 

Суберинова кислота 0.05 - - - 

Азелаїнова кислота 0.15 - - - 

Брассилова кислота - - 0.66 - 

Октадекандіоєва кислота 0.53 - 0.84 - 

Феллогенова кислота 1.38 - 2.11 9.96 

Висновок. Як видно з таблиці 1, в усіх дослідних пробах було ідентифіковано 12 

насичених жирних кислот, 6 ненасичених та 5 двохосновних. У кожній пробі переважали 

наступні жирні кислоти з трьох групи (табл. 2) 

Таблиця 2.  

Розподіл жирних кислот, яких було найбільше у різних пробах ройбушу 

Проби Насичені 

кислоти 

Ненасичені 

кислоти 

Двохосновні 

кислоти 

червоний 

ройбуш 

сировина  14-метилпентадеканова 

(1,27 мг/г) 

α-ліноленова (0,91 

мг/г) 

феллогенова 

(1,38 мг/г) 

екстракт  14-метилпентадеканова 

(56,94 мг/г) 

 

α-ліноленова 

(51,01 мг/г) 

двохосновні 

відсутні 

зелений 

ройбуш 

сировина  бегенова (1,5 мг/г) 

 

лінолева (0,36 

мг/г) 

феллогенова 

(2,11 мг/г) 

екстракт  пальмітинова (35,80 

мг/г) 

α-ліноленова 

(20,28 мг/г) 

феллогенова 

(9,96 мг/г) 
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Можна зробити висновок, що під час ферментації відбувається ізомеризація 

пальмітинової кислоти на 14-метилпентадеканову, збільшується кількість поліненасичених 

жирних кислот, у процесі екстракції хлороформом відбувається розклад двохосновних 

кислот. Отже зважаючи на отримані дані, сировиною вибору для використання у 

фармацевтичній промисловості є червоний ройбуш, оскільки він містить більшу кількість 

ліпідів у складі з великим відсотком вмісту поліненасичених жирних кислот. 

Отримані у ході дослідження дані можуть надалі бути використані у біохімічних 

дослідженнях процесу ферментації у Аспалатусі лінійному, та у фармацевтичній галузі для 

вибору сировини, яка більше підходить для використання у медичних цілях і з метою 

максимального використання усіх груп біологічно-активних речовин з сировини. 
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Вступ. Пошук нових джерел біологічно активних речовин рослинної природи є 

актуальною задачею фармацевтичної науки. Маруна дівоча – багаторічна рослина родини 

Айстрові, яка здавна використовується у медицині як жарознижувальний та антимігренозний 

засіб. Попередньо нами було досліджено фармакогностичний профіль трави маруни дівочої, 

визначено основні групи БАР, серед яких сесквітерпенові лактони, фенольні сполуки та 

ефірна олія. На основі отриманих даних отримано екстракти з протизапальною та 

анальгетичною дією. В останні роки з метою розширення сировинних запасів науковці все 

частіше звертають увагу на перспективні сорти лікарських видів рослин. Сорти маруни 

дівочої культивуються в багатьох країнах світу. В Україні культивуються близько 10 сортів 

маруни дівочої, серед яких найбільш поширені наступні: ‘Altus Simpliflowered’, ‘Aureum’, 

‘Golden Ball’, ‘Phlora Pleno’, ‘Snow Ball’, ‘Snow Dwar’, ‘White Gem’, ‘Tetra Weiss’. Найбільш 

численно представленим та невибагливим до кліматичних умов є сорт ‘White Gem’, 

фітохімічний профіль якого раніше не вивчався. 
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Метою роботи було порівняльне дослідження якісного складу та кількісного вмісту 

фенольних сполук у маруні дівочій та сорті ‘White Gem’. 

Об’єктом дослідження були зразки трави маруни дівочої та сорту ‘White Gem’, 

заготовлені на території ботанічного саду НФаУ (м.Харків, Україна). Якісний склад та 

кількісний вміст фенольних сполук досліджували методом тонкошарової хроматографії 

(ТШХ) та спектроскопії з використанням уніфікованих методик ДФУ. Вміст суми 

гідроксикоричних кислот обчислювали в перерахунку на хлорогенову кислоту, флавоноїдів – 

на гіперозид. 

У результаті аналізу хроматографічного профілю трави маруни дівочої та сорту‘White 

Gem’ ідентифіковані зони на рівні хлорогенової та цикорієвої кислот, лютеоліну та 

лютеолін-7-глікозиду у порівнянні із зонами стандартних зразків. На хроматограмі 

ідентифіковані зони флавоноїдів більш інтенсивні у сорті ‘White Gem’. Вміст суми 

гідроксикоричних кислот у траві маруни дівочої склав 3,99 ± 0,02 %, а у сорті ‘White Gem’ у 

1,1 рази більше, а саме 4,38 ± 0,03 %. Вміст суми флавоноїдів у маруні дівочій склав 

1,71± 0,01 %, у сорті ‘White Gem’ – 3,03 ± 0,02 % відповідно. У сорті ‘White Gem’ вміст суми 

флавоноїдів перевищує у 1,8 разів вміст у маруні дівочій, що корелює із даними ТШХ 

аналізу. 

Аналіз якісного складу маруни дівочої та її сорту ‘White Gem’ виявив наявність 

сполук фенольної природи, а саме флавоноїдів та гідроксикоричних кислот. Результати 

кількісного визначення показали, що вміст флавоноїдів та гідроксикоричних кислот домінує 

у сорті ‘White Gem’. Отримані дані свідчать про перспективність подальшого 

фармакогностичного аналізу сортів маруни дівочої та створення лікарських субстанцій на їх 

основі. 
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Одними із найважливіших компонентів комплексу біологічно активних речовин 

рослин є жирні кислоти. Вони знаходяться в надземних і підземних органах практично всіх 

квіткових рослин. Умови зовнішнього середовища активно впливають на обмінні процеси 

рослини, тобто можуть суттєво змінювати біосинтез і накопичення в них жирних кислот. У 

рослинному світі ідентифіковано понад 200 жирних кислот.  

Одним з потенційних джерел надходження жирних кислот до організму людини є 

лікарські рослини та фітозасоби на їх основі. Однією з таких рослин є коронарія зозуляча 

(Coronaria cuculi L.). 

В народній та науковій медицині широко застосовують коронарію зозулячу. Сировину 

коронації внутрішньо використовують для лікування бронхіту, ниркової хвороби, при різних 

маткових кровотечах; в якості засобу від ревматизму і як потогінний препарат. 

З огляду літератури відомо, що зовнішньо сировину коронації можна застосовувати 

для приготування різних компресів від корости, і навіть для промивання ран. Терапевтична 

активність лікарської рослини обумовлена наявністю в ній різноманітних за складом і дією 

БАР. 

Метою наших досліджень було встановлення жирнокислотного складу в траві 

коронарії зозулячої. 

Обꞌєктом дослідження була трава коронарії зозулячої, заготовлена в Івано-

Франківській області в 2019 році. Сировину заготовляли під час цвітіння рослини (червень).  

Дослідження жирних кислот проводили методом перетворення тригліцеридів жирних 

кислот на метилові ефіри жирних кислот і подальшому їх газохроматографічному 
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аналізуванні. Хроматограф газовий лабораторний «Купол 55» з полуменево-іонізаційним 

детектором і програмуванням температури, термостатом на температури не нижче 2000С, з 

випарником на температури не нижче 3000С. Колонка газохроматографічна з нержавіючої 

сталі або скляна довжиною 1,5 - 2 м, внутрішнім діаметром 2 - 4 мм. На хроматографі 

встановлювали наступні умови аналізу: 

➢ температура термостату колонок – 180 - 1900С; 

➢ температура випарника – 2500С; 

➢ температура печі детектора – 2000С; 

➢ швидкість потоку газу носія (азот) – 30 - 40см3/хв; 

➢ об’єм проби – 1 мм3 розчину метилових ефірів кислот в гексані; 

➢ час виходу метилолеату не більше 15 хв. 

Результати визначення жирних кислот трави коронарії наведено на рис. 1 та табл. 1. 

 

 

Рис. 1. Хроматограма метилових ефірів ідентифікованих методом ГРХ в траві 

коронарії зозулячої: 1 - пентадеканова, 2 - пальмітинова, 3 -гептадеканова 4 - олеїнова, 5 -

лінолева, 6 – ліноленова, 7 - ейкозанова, 8 - бегенова, 9 – ерукова,  10 - трикозанов, 11 - 

лігноцеринова, 12 – нервонова 

Таблиця 1. Якісний та кількісний вміст жирних кислот трави коронарії зозулячої 

№ 

з/п 
Назва кислоти 

час (t), 

г.:хв.:с., мс 

Висота 

піка 

Концентрація,  

% 

1. Пантедеканова 5:01,30 1879 0,7620 

2. Пальмітинова 6:09,70 9238 5,0149 

3. Гептадеканова 8:58,10 980 0,8154 

4. Олеїнова 12:16,90 644 0,5878 

5. Лінолева 14:44,80 5606 8,1623 

6. Ліноленова 18:19,60 3062 3,9303 

7. Екозанова 18:29,50 3056 4,8280 

8. Бегенова 30:54,10 1308 4,1256 

9. Ерукова 35:03,40 2034 7,6838 

10. Трикозанова 1:01:09,90 1248 6,5915 

5 

1 

2 

3 

4 
6 

7 

8 

9 

10 
11 12 
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11. Лігноцеринова 1:09:47,00 4756 2,8825 

12. Нервонова 2:19:14,50 1281 17,0102 

За результатами табл. 1. виявлено 7 насичених та 5 ненасичених жирних кислот. 

Серед насичених у траві виявлено пентадеканова, пальмітинова, гептадеканова, олеїнова, 

ейкозанова, бегенова, лігноцеринова кислоти, із ненасичених кислот: ліноленова, лінолева, 

ерукова, трикозанова, нервонова. У великих кількостях містяться нервонова – 17,01 %, 

лінолева кислоти – 8,16 %, ерукова – 7, 68 % та трикозанова – 6, 59 % відповідно до 

загального вмісту кислоти). 

Висновки. Вперше встановлено якісний склад та кількісний вміст жирних кислот в 

траві коронарії зозулячої. У досліджуваній сировині виявлено 12 жирних кислот. 

 

 

ВИВЧЕННЯ ПОВЕРХНІ ЛИСТКА ПАРИЛА ЗВИЧАЙНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ 

СКАНУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ 

Гузьо Н. М., Грицик А. Р. 

Івано-Франківський національний медичний університет 
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Вступ. До роду Парило (Agrimonia L.) родини Розові (Rosaceae) належить 10 видів, 

які поширені в помірній зоні Північної півкулі, Південній Америці, а також в горах під 

тропіками. В Україні зростає 4 види рослин роду Парило. В Україні найбільш 

розповсюдженим є парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.). 

Одним з методів стандартизації лікарської рослинної сировини є дослідження її 

морфолого-анатомічної будови.  

Мета роботи. З метою поглибленого вивчення парила звичайного нами проведено 

мікроскопічне дослідження поверхні листка методом скануючої електронної мікроскопії 

(СЕМ). 

Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. При розгляді мікропрепарату поверхні листка встановлено гіпостоматичну 

будову листка. Листок зверху вкритий епідермою з основними клітинами різних типів. 

Продихові комплекси аномоцитного типу, знаходяться тільки на нижній поверхні. 

Адаксіальна поверхня листової пластинки сітчасто-гребінчаста, в області провідних пучків 

гребінчасто-зморшкувата (рис. 1). 

         
Рис. 1. Загальний вигляд рельєфу адаксіальної поверхні листкової пластинки 

Agrimonia eupatoria L.  

Проекції та обриси епідермальних клітин варіюють: над мезофілом спостерігаються 

клітини з розпластаними проекціями та звивистими обрисами, а в області провідних пучків – 

з витягнутими проекціями та прямими обрисами. Кутикула гладенька. Наявне опушення, 

сформоване трихомами, які рівномірно розміщені по всій поверхні листкової пластинки (рис. 

2). 
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Рис. 2. Рельєф адаксіальної поверхні та базальна частина трихоми листкової 

пластинки Agrimonia eupatoria L. 

Абаксіальна поверхня листової пластинки повстисто опушена. Опушення сформоване 

довгими простими волосками. Поверхня волосків вкрита "лусочками" воску. Рельєф 

поверхні горбкуватий, в області провідних пучків гребінчасто-зморшкуватий. Проекції та 

обриси епідермальних клітин розпластані та звивисті, а в області провідних пучків – 

витягнуті та прямі. Загальний вигляд абаксіальної поверхні листкової пластинки Agrimonia 

eupatoria L. зображено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Загальний вигляд абаксіальної поверхні листкової пластинки Agrimonia 

eupatoria L. 

Продихи аномоцитні, розміщені рівномірно по всій поверхні листкової пластинки, 

дещо вище рівня епідермальних клітин. Кутикулярні валики чіткі. На обох епідермах 

спостерігаються кристали воску. Розміщення продихів на абаксіальній поверхні листкової 

пластинки наведено на рис. 4. 

 
Рис. 4. Продихи абаксіальної поверхні листкової пластинки Agrimonia eupatoria L. 
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Середня жилка на абаксіальній поверхні листкової пластинки опушена довгими 

простими волосками (рис. 5). 

 
Рис. 5. Середня жилка на абаксіальній поверхні листкової пластинки  Agrimonia 

eupatoria L.  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  Методом скануючої електронної 

мікроскопії встановлено мікроскопічні діагностичні ознаки поверхні листка парила 

звичайного: гіпостоматична будова листка; продихові комплекси аномоцитного типу, 

знаходяться тільки на нижній поверхні. Адаксіальна поверхня листка має опушення, 

сформоване трихомами, які рівномірно розміщені по всій поверхні листкової пластинки. 

Абаксіальна поверхня – повстисто опушена довгими простими волосками. 

Результати дослідження будуть використані при встановленні доброякісності цільної 

та подрібненої рослинної сировини, а також при розробці проекту методу контролю якості 

(МКЯ) на сировину та інструкції із заготівлі та сушіння трави парила звичайного. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ У 

СИРОВИНІ ЦЕЛОЗІЇ ГРЕБІНЧАСТОЇ 

Дейнека А. С., Процька В. В., Журавель І.О. 
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Розширення сировинної бази та пошук нових джерел ЛРС є актуальним напрямком 

вітчизняної фармацевтичної науки. Великої уваги заслуговують культивовані рослини, 

оскільки мають забезпечену сировинну базу. Целозія гребінчаста (Celosia cristata L.) є одним 

із 60 представників роду Целозія (Celosia L.), яка була завезена у Європу у середині XVI 

століття. Це багаторічна трав’яниста рослина із соковитими прямими ребристими стеблами 

зеленого або буро-зеленого кольору. Листки зеленого кольору із пурпурними вкрапленнями 

або повністю бурі, розташовуються на коротких черешках. Листова пластинка овально-

ланцетної або лінійно-ланцетної форми із загостреною верхівкою. Квітки дрібні, сріблясті, 

зібрані у верхівкове суцвіття волоть, що нагадує півнячий гребінь. Забарвлення квіток 

залежить від сорту і може бути від жовтого із золотистим відтінком до бордового. Плід – 

кулеподібна коробочка із численними дрібними, чорними, блискучими насінинами. За 

даними літератури хімічний склад рослини представлений флавоноїдами, танінами, 

сапонінами, амінокислотами, вітамінами та мікроелементами. Проте, комплексних 

систематичних досліджень цієї рослини не проводилось. 

Метою роботи було визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у 

коренях, стеблах, листі, квітках та насінні целозії гребінчастої. 
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Для досліджень було взято висушену та подрібнену до розміру часток, що проходять  

крізь сито з діаметром отворів 2 мм. Сировину заготовляли у Харківській області у 2018-

2019 р. 

Кількісний вміст гідроксикоричних кислот визначали методом абсорбційної 

спектрофотометрії за довжини хвилі 525 нм у перерахунку на хлорогенову кислоту та 

абсолютно суху сировину відповідно до уніфікованої методики ДФУ, яка викладена у 

монографії «Кропиви листя». 

Попередньо методами хроматографії на папері та у тонкому шарі сорбенту в усіх 

зразках сировини було ідентифіковано кофейну, коричну та хлорогенову кислоти. 

Отримані у ході проведення експерименту результати показали, що максимальна 

кількість гідроксикоричних кислот (2,45±0,06 %) накопичувалась у листі целозії 

гребінчастої. Вміст цих сполук у квітках  був у 1,8 разів нижчим у порівнянні з їх вмістом у 

листі целозії гребінчастої і становив 1,35±0,03%. Вміст гідроксикоричних кислот у стеблах 

(0,53±0,01 %) відмічався у 4,6 разів нижче, ніж у листі. У коренях та насінні цієї рослини їх 

вміст був майже на одному рівні і складав 0,21±0,01 % та 0,27±0,01 % відповідно. 

Результати визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот свідчать про 

перспективність листя та квіток целозії гребінчастої як сировини для розробки лікарських 

засобів. Ці дані будуть використані при стандартизації сировини целозії гребінчастої. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ РОДУ GALIUM L. В МЕДИЦИНІ 
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Рід підмаренник (Galium L.) є одним з найбільших родів родини маренові (Rubiaceae 

Juss.). На території України зустрічається близько 70 видів. В народній медицині рослини 

використовуються як жовчогінні, седативні, кровоспинні засоби. Окремі види (G. verum, 

G. vernum) мають здатність нормалізувати рівень тромбоцитів у крові, що використовується 

при лікуванні тромбоцитопенії. 

Відомо, що види роду містять іридоїди, представлені іридоїдами С10-типу, а саме 

підгрупами асперулозиду, логаніну та монотропеїну. Це дезацетиласперулозид, 

асперулозидова кислота, асперулозид, монотропеїн, 10-дезацетиласперулозидова кислота, 

скандозид, геніпозидова кислота та 6-О-ацетилскандозид. У окремих видах виявлено 

тритерпенові сапоніни типу олеанану: олеанолову кислоту, момордін, рівалозіди А, B, C, D, 

E; урсолова кислота та урсоловий альдегід. Серед гідроксикоричних кислот найчастіше 

зустрічаються хлорогенова, 3п- та 5п-кумароїлхінна, ізохлорогенові (а,в,с) кислоти. Серед 

кумаринів ідентифіковано умбеліферон та скополетин. Найбільш поширеними серед 

флавоноїдів є: рутин та ізорутин, гіперозид, ізоройфолін, цинарозид, лютеолін-7-

арабінозилглюкозид, палюстрозид, діосметин-7-ксилозилглюкозид, космосіїн, лютеолін-7-

арабінозилглюкозидо-4'-глюкозид, діосметину-7-глюкозид. Кореневища та корені видів 

накопичують антраценпохідні групи алізарину: алізарин та рубіретринову кислоту, луцидин 

та його примверозид, рубіадин, пурпурин, псевдопурпурин та 3-примверозид рубіадину.  

Проведеними нами дослідженнями у 21 виді роду вперше виявлено флавоноїди: 

кемпферол-3-О-рутинозид, лютеолін-7-О-галактозид, лютеолін-7-О-софорозид, лютеолін-7-

О-диглюкозид, ізорамнетин-3-O-глюкорамнозид, кверцетрин, кверцетин-3-O-

рамноглюкозид-7-O-глюкозид (вперше встановлено для роду Galium), галокатехін, 

епігалокатехін, епікатехін, катехіну галат, епікатехіну галат; ароматичні кислоти: бензойну, 

п-гідроксибензойну, саліцилову, ванілінову, бузкову, гентизинову, фенілоцтову, 

розмаринову, 4-гідроксіацето-3-метоксикоричну, 4-О- та 5-О-кофеїлхінні, 3,4-, 3,5- та 4,5-O-

дикофеїлхінні кислоти; фенольні сполуки різних груп: бензальдегід, коричний альдегід, 

бензиловий спирт, β-фенілетиловий спирт, 2-метокси-4-вінілфенол, елеміцин, етил-п-
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гідроксицинамат та ванілін; сапоніни: еускафову та торментинову кислоти, уваол, бетулін та 

лупеол. Ідентифіковано компоненти ефірних олій видів, карбонові та амінокислоти. 

Встановлено, що послідовно отримані ліпофільні (отримані шляхом екстракції трави 

видів хлороформом) та фенольні (шляхом екстракції шроту сумішшю етилацетат-96 % 

етанол (8:2)) комплекси містять значну кількість ліпофільних сполук і проявляють високу 

антимікробну і протигрибкову активність. Дослідження проводились по відношенню до 26 

музейних та клінічних штамів бактерій та 17 штамів грибів. Найбільш перспективними для 

подальших досліджень з метою створення на їх основі нових високоефективних рослинних 

антимікробних і протигрибкових лікарських засобів є комплекси з трави підмаренника 

пухнастоногого (G. dasypodum Klokov), підмаренника чіпкого (G. aparine L.) та підмаренника 

справжнього (G. verum L.). При дослідженні кореляційної залежності між вмістом окремих 

груп сполук у отриманих субстанціях і рівнем їх протигрибкової активності встановлено, що 

існує пряма залежність між вмістом терпенів, суми терпенових сполук і жирних кислот, 

сквалену, дієнових сполук та хлорофілів у ліпофільних комплексах і ступенем їх активності 

по відношенню до Candida (C.) albicans ATCC 885/653, C. parapsilosis 488/10, С. rugosa 

Скляр 27, С. tropicalis F-195, C. tropicalis 195, С. glabrata 1712, Zygosaccharomyces spp. 40 

b/2; між вмістом суми спиртів та інгібувальною активністю по відношенню до C. parapsilosis 

488/10, С. tropicalis F-195, С. tropicalis 195; між вмістом пальмітинової кисл оти та 

активністю по відношенню до C. parapsilosis 488/10, С. tropicalis F-195, C. tropicalis 195, 

С. glabrata 1712; між вмістом терпенів, дієнових сполук та каротиноїдів і протигрибковою 

активністю ліпофільних комплексів по відношенню до штамів Aspergillus niger 704; між 

вмістом суми терпенових спиртів та Pichia anomala 40; між вмістом спиртів аліфатичних та 

активністю комплексів по відношенню до штаму Geotrichum candidum Скляр 9. Водні та 

водно-спиртові екстракти з G. verum і G. aparine також проявляють антимікробну дію, але 

значно поступаються за рівнем активності ліпофільним та фенольним комплексам. 

Проведені дослідження виявили жовчогінну, цитотоксичну та нейротропну дію 

екстрактів з трави G. verum. 

Виявлено, що екстракти, водорозчинні полісахариди (ВРПС), пектинові речовини та 

сумарний вуглеводний комплекс з трави G. verum і G. aparine, який містить суму ВРПС і 

пектинових речовин, значною мірою стимулюють трансформаційну активність 

мононуклеарних клітин периферичної крові в реакції бластної трансформації лімфоцитів. 

Більш виражену активність проявляють екстракти з трави G. verum. 

Встановлено, що імуномодулююча активність спиртових екстрактів трави G. verum і 

G. aparine прямо пропорційна вмісту гідроксикоричних кислот в них. Вперше виявлено 

синергічну дію (ВРПС) і фенольних сполук у складі водних екстрактів трави G. verum і 

G. aparine, що свідчить про недоцільність вилучення ВРПС з водних екстрактів при 

отриманні субстанцій імуномодулюючої дії. Сумарні вуглеводні комплекси з трави G. verum 

і G. aparine мають вищий рівень імуномодулюючої дії, ніж окремо ВРПС та пектинові 

речовини. Отримані дані свідчать про доцільність комплексної переробки ЛРС з метою 

отримання імуномодулюючих засобів. 

При дослідженні гострої токсичності встановлено, що всі субстанції належать до V 

класу токсичності. Встановлено відсутність субхронічної токсичності ліпофільних і 

фенольних комплексів з трави окремих видів. 

Отримані дані свідчать про перспективність розробки лікарських засобів 

антимікробної та імуномодулюючої дії з трави видів роду підмаренник. 
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Невеликий південноамериканський рід фейхоа (Acca) відноситься до сімейства 

миртових (Myrtaceae Juss). Він включає всього три види, з яких в культурі поширений тільки 

один - фейхоа (Acca selloviana Berg). 

Фейхоа (Acca selloviana Berg) представляє собою вічнозелений чагарник з сірувато-

жовтими гілками, висотою 2-3 м. Листки супротивні, жорсткі, опушені, зеленого кольору, 

сріблясто-сірі знизу, з характерним запахом. Мають дуже дрібні залозки, що містять ефірні 

масла. Пуп’янки круглі, великі, діаметром 15-17 мм. Квітки з великим числом (до 120) 

яскраво-червоних тичинок довжиною 1,5-2 см, з біло-рожевими пелюстками. Квітка велика, 

зазвичай чотирьохпелюсткова, зав'язь чотирьохгніздова. Пелюстки містять значну кількість 

цукру, мають солодкий смак, що дозволяє їх використовувати для виготовлення спеціальних 

напоїв. Плід фейхоа – ягода округлої, широко округлої, подовжено-овальної, яйцеподібної 

або дзиґуватої форми, довжиною 2–7 см, діаметр – від 1,5 до 3–5 см, вага – 15–120 г. Шкірка 

товста, з поверхні гладенька або слабко-ямкувато-горбкувата, спочатку тьмяно-зелена, 

шорстка, білоповстиста, при дозріванні – жовтувато-зелена з восковим нальотом або темно-

зелена з антоціановим нальотом. М’якуш соковитий, кремово-білий, містить кам’янисті 

клітини, має 4 багатонасінних гнізда. Присмак м’якуша приємний, своєрідний із сунично-

ананасовим ароматом, кислувато-солодкий. Насінини дрібні (1,5–2 мм), ниркоподібні, 

світло-жовті, що оточені білою пульпою. 

Дослідження хімічного складу плодів фейхоа свідчать про вміст флавоноїдів у шкірці 

і м'якоті. У м’якоті плодів фейхоа містяться: вітаміни, макро- та мікроелементи, білки та 

амінокислоти, жири та жирні кислоти, вуглеводи, стероли та пуринові з’єднання, органічні 

кислоти, ефірні олії. Слід особливо звернути увагу на високий вміст вітаміну В9, вітаміну С, 

калію, заліза та йоду.  

Плоди фейхоа абсолютно не алергенні та чудово підходять для лікування і 

профілактики багатьох захворювань: йододефіциту, запальних процесів шлунково-

кишкового тракту, атеросклерозу, авітамінозів, анемії. Плоди фейхоа використовують для 

зміцнення імунітету, підвищення опірності організму до простудних і вірусних захворювань, 

як протизапальний засіб для лікування шкірних  захворювань. Ефірні олії з плодів та листків 

фейхоа використовують в ароматерапії, для інгаляцій як протизапальний та антимікробний 

засіб. 

Висновки. Аналіз літературних джерел свідчить про те, що плоди фейхоа є про 

достатньо вивченою сировиною та можуть широко використовуватись у медицині та 

фармації для профілактики і лікування багатьох захворювань. Але інші види сировини 

рослини: квітки, листя, кора, корені – на сьогодні вивчені недостатньо та потребують більш 

поглибленого фітохімічного дослідження. 
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навантаження, шкідливі звички, високий вміст вуглеводів та жирів, що легко засвоюються, 

зниження вмісту біоантиокисників у раціоні людини призводить до утворення в організмі 

вільних радикалів та активних форм кисню. В результаті виникнення оксидативного стресу 

збільшується кількість захворювань серцево-судинної, нервової, кровотворної систем, 

бронхолегеневих патологій, прискорюються процеси старіння. 

На сьогодні велику увагу приділяють визначенню антиоксидантної активності (АОА) 

лікарських препаратів та лікарської рослинної сировини (ЛРС). АОА дозволяє оцінити 

інтегральну складову, яка характеризує потенційну можливість проявлення антиоксидантної 

дії всіх біологічно активних речовин (БАР), які присутні в досліджуваному об’єкті, 

враховуючи їх вплив один на одного. Серед природних антиоксидантів, які поєднують 

низьку токсичність зі здатністю ефективно інгібувати процеси вільнорадикального 

окиснення в живих організмах, провідну роль відіграють фенольні сполуки. Природні 

антиоксиданти фенольного класу, які містяться в лікарських рослинах, обумовлюють їх 

антиоксидантну, протизапальну, антимікробну, спазмолітичну і нейропротекторну дію – це 

фенолкарбонові та гідроксикоричні кислоти, антоціани, дубильні речовини, вітаміни Е і С, 

каротиноїди, флавоноїди. Деякі флавоноїди за АОА в декілька разів перевищують 

аскорбінову кислоту та токофероли. 

До водорозчинних антиоксидантів, які є найбільш відомими, відносять глутатіон та 

аскорбінову кислоту, що знаходяться у водній фазі клітини, хлоропластах, мітохондріях та 

інших структурах, а також у міжмебранному просторі клітинних органел. Здатність 

фенольних антиоксидантів гальмувати радикальні процеси окиснення здійснюється за 

рахунок гідроксильної групи, яка приєднана до ароматичного ядра. Взаємодія фенольних 

антиоксидантів з органічними радикалами призводить до утворення феноксильних 

радикалів, які беруть участь в реакціях диспропорціонування і утворюють хінолідні 

перекиси. Розпад хінолідних сполук призводить до утворення хінонами форм молекул, які не 

виявляють антиоксидантних властивостей і відновлюються за допомогою інших 

антиоксидантів, зокрема, аскорбінової кислоти. Це вказує, шо взаємодія антиоксидантів між 

собою може бути синергічною, антагоністичною або адитивною. Синергізм полягає в тому, 

що ефект дії суміші антиоксидантів є вищим, ніж сума ефектів кожного окремо; антагонізм – 

у зниженні загального ефекту дії антиоксидантів у порівнянні із сумою ефектів кожного з 

них окремо; при адитивності сума ефектів кожного антиоксиданта дорівнює дії їх суміші. 

Поліфенольні сполуки, такі як епігалокатехін галат, кверцетин, епікатехін галлат, 

епікатехін та ціанідин характеризуються адитивним ефектом з α-токоферолом, який виконує 

функцію вільнорадикальної пастки. 

За даними наукових першоджерел, оцінка АОА різноманітних флавоноїдів показала, 

що найбільшу АОА після теофлавіну має кверцетин та ціанідин. Нижчу АОА має рутин, а 

найменшою активністю характеризуються флавони та їх глікозиди. Величина АОА 

флавоноїдів знижується по мірі зменшення числа вільних фенольних гідроксильних груп в 

молекулах: кверцетин>рутин>лютеолін>апігенін>7-гідроксифлавон. Для вивчення 

антиоксидантних властивостей різних біологічних об'єктів застосовуються методи: 

фотометричні, спектроскопічні, біологічні, флуоресцентні, електрохімічні, 

хемілюмінесцентні. Для визначення антиоксидантів фенольного типу, завдяки наявності в їх 

структурі гідроксильних радикалів, що легко окиснюються, а також хромофорних груп, 

застосовуються спектроскопічні, хроматографічні, електрохімічні і хімічні методи. Найбільш 

експресними та доступними є електрохімічні методи. Одним із таких є потенціометричний 

метод, в основі якого лежить зміна окисно-відновного потенціалу системи при додаванні 

антиоксиданта. 

Метою роботи стало дослідження якісного та кількісного складу БАР у рослинних 

екстрактах та встановлення їх АОА за допомогою потенціометричного методу. 

Об’єктами дослідження стали сухі й густі екстракти із рослинної сировини перстачу 

сріблястого, перстачу прямостоячого, берези повислої, буркуну білого, хвоща польового, які 

отримували у лабораторних умовах методом мацерації протягом 10 днів при температурі 15-
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20 0С. Одержані екстракти зі специфічним смаком та гіркуватим присмаком; добре розчинні 

у воді та водних сумішах з етиловим спиртом. 

Проведені якісні реакції підтвердили наявність у досліджуваних екстрактах таких 

груп БАР, як флавоноїдів; дубильних речовин, що гідролізуються,  та конденсованої групи; 

алкалоїдів, які виявлено в траві хвоща польового. Фенольні сполуки, що розглядаються в 

даній роботі, є класичними антиоксидантами, функції яких здійснюються різними 

механізмами. 

Вміст фенольних сполук, визначений спектрофотометричним методом, у перерахунку 

на галову кислоту, в екстракті трави перстачу сріблястого складає 9,79 %±0,04; в екстракті 

кореня перстачу прямостоячого – 17,48 %±0,03; в екстракті листя берези – 1,28 %±0,03; в 

екстракті трави буркуну білого – 1,82 %±0,06; в екстракті трави хвоща польового – 

2,38 %± 0,03. Достовірність отриманих результатів дослідження вмісту фенольних сполук 

перевіряли методом математичної статистики. 

У кожному об’єкті визначали основну групу БАР за рекомендаціями ДФУ для ЛРС: в 

екстракті перстачу прямостоячого коренів – таніни у перерахунку на пірогалол при довжині 

хвилі 760 нм з фосфорно-вольфрамовою кислотою, в екстракті берези пониклої листя – 

флавоноїди у перерахунку на гіперозид при довжині хвилі 425 нм (комплексоутворюючий 

реагент AlCl3) за питомим поглинанням гіперозиду (500), в екстракті буркуну лікарського 

трави – кумарини (національна частина монографії, при довжині хвилі 275 нм, у перерахунку 

на кумарин (0,015 г на 50 мл хлороформу), в екстракті хвощу польового трави – флавоноїди у 

перерахунку на кверцитрозид при довжині хвилі 425 нм (комплексоутворюючий реагент 

AlCl3) за питомим поглинанням гіперозиду. 

Для оцінки антиоксидантної активності використовували близько 0,02 г (точна 

наважка) екстрактів досліджуваних об’єктів, які розчиняли у дистильованій воді, об’ємом 

25 см3, ретельно перемішуючи. АОА екстрактів-концентратів визначали за допомогою 

потенціометричного аналізатора потенціометричним методом із застосуванням 

електрохімічного осередку, заповненого фосфатним буферним розчином (рН = 7,4). 

Медіаторна система – К3[Fe(CN)]6/К4[Fe(CN)]6; електроди – ЭВЛ-1М4 (Ag/AgCl) та ЭПЛ-02 

(Pt); вольтметр – В234. Джерелом інформації про концентрацію антиоксидантів служила 

зміна потенціалу платинового електроду. При введенні в розчин з даною медіаторною 

системою, речовин, які мають антиоксидантні властивості, протікає хімічна реакція між 

окисненою формою медіатора та антиоксидантом. 

Кількісне визначення АОА визначали шляхом порівняння зі стандартним зразком 

галової кислоти в інтервалі концентрацій 0,021-1,7 мг/см3, задана концентрація стандартних 

розчинів використовувалася для визначення Сх. Інтегральне значення АО в одному грамі 

досліджуваних речовин (мг/г) визначали за формулою: 

, 

де: Сх – значення антиоксидантної активності за градуювальною прямою, мг/см3; 

Vмк – загальний об’єм зразка, що аналізується (об’єм мірної колби), см3; 

Vа – об’єм зразка, взятого для аналізу, см3; 

Vм.к/Vа – розведення, см3; 

m – маса зразка, що аналізується, г. 

Визначено, що кількість антиоксидантів в екстракті трави перстачу сріблястого, 

визначених потенціометричним методом складає 207,32 мг/г, в екстракті кореня перстачу 

прямостоячого – 422,89 мг/г, в екстракті листя берези повислої – 228,3 г/г, в екстракті трави 

буркуну білого – 230,5 мг/г, в екстракті трави хвоща – польового 231,6 мг/г. 

У результаті оцінки АОА екстрактів, взятих для аналізу, виявлено, що екстракт берези 

повислої, буркуну білого та хвоща польового містить майже однакову кількість 

антиоксидантів. Перспективним джерелом антиоксидантів є корінь перстачу прямостоячого. 

Встановлено, що АОА екстракту трави перстачу сріблястого в 2,39 рази менша, а екстракту 

кореня перстачу прямостоячого менша в 1,35 рази у порівнянні з галовою кислотою. 
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Використовуючи програми Excel, визначено коефіцієнт кореляції між вмістом 

фенольних сполук у досліджуваних об’єктах та їх АОА, який становить 0,81, що вказує на 

позитивну залежність між вмістом фенольних сполук та їх АОА. 
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Вступ. Нагідки лікарські (Календула) – добре знайома лікарська рослина на території 

України. Нагідок квітки використовуються протягом багатьох століть у народній та 

офіціальній медицині завдяки широкій фармакологічній активності. У своєму складі 

сировина містить:  флавоноїди: від 0,3 до 0,8% (ізорамнетин, кверцетин, ізокверцетин, 

нарцисин, неогесперідозин, рутин); терпеноїди (тритерпенові сапоніни від 2 до 10%, 

тритерпенові спирти 1,2%, зокрема глікозиди олеонолової кислоти - календулозиди A-H 

близько 5%); стерини (кампестерин, ситостерин, стигмастерин та інш.); кумарини 

(скополетин, умбілиферон, ескулетин); каротиноїди (лютеїн, зеаксантин та інш.); .ефірну 

олію 0,2%; водорозчинні полісахариди до 15 % та інш. 

Основні фармакологічні дії препаратів нагідків – протигрибкові, протизапальні, 

протимікробні, ранозагоювальні - традиційно використовуються при різних видах шкірних 

інфекцій. Настої нагідків використовують при запальних проблемах у травному тракті, 

включаючи виразкові хвороби та гастрити. Німецька комісія Е узгодила внутрішнє і 

зовнішнє використання засобів нагідків при запаленні слизистої оболонки роту і глотки та 

зовнішнього використання при лікуванні погано загоюючих виразок. Імуностимулюючу 

активність екстрактів нагідків пов’язують із полісахаридними фракціями з 

високомолекулярною масою. Протизапальний ефект препаратів нагідків обумовлений 

тритерпеноідними компонентами, проте і флавоноїди також можуть сприяти 

фармакологічній активності. Передбачуваний спазмолітичний ефект може бути пов'язаний з 

компонентами ефірної олії сировини.  

З огляду на таке широке і різнобічне фармакологічне використання засобів на основі 

нагідків лікарських, яке пов'язують з різними класами біологічно активних речовин (БАР) 

сировини, актуальним є систематичні технологічні і аналітичні їх дослідження. 

Мета роботи. Дослідження процесу екстрагування БАР з сировини різними 

розчинниками, комплексне вивчення вмісту екстрактивних речовин, флавоноїдів, 

поліфенолів, полісахаридів у спиртових витягах нагідків квітків та визначення 

антиоксидантної активності отриманих екстрактів. 

Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Об'єктом досліджень були нагідків лікарських квітки. Сировина вирощувалася і 

заготовлялась на території різних регіонів Харківської та Полтавської області. Було 

проведено макро і мікроскопічний аналіз на наявність характерних ознак виду, а також 

випробування на відповідність усім іншим вимогам національної монографії ДФУ «Нагідок 

квітки». На підставі проведеного аналізу зразки сировини були об'єднані в одну пробу і 

подрібнені (сито 500).  

Три однакові наважки сировини поміщали в екстрактори та заливали приготовленими 

водно-етанольними сумішами (відповідно 25%, 40% і 60% етанолом) до «дзеркала». 

Залишали на 24 години. Потім, перколювали, отримуючи 1-ий перколят із DSR 1:10 
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(співвідношення сировина/екстрагент), 2- ий перколят із DSR 1:15, 3-й перколят із DSR 1:20, 

для кожної суміші.  

В отриманих витягах критеріями для оцінки вилучення БАР стали: вміст 

екстрактивних речовин, флавоноїдів, полісахаридів та поліфенолів. Всі використані 

методики є фармакопейними та уніфікованими. Для проведення кількісного визначення 

флавоноїдів був використаний спектрофотометричний метод заснований на визначенні 

флавоноїдів після реакції з сумішшю борна- щавлева кислота в середовищі мурашина-оцтова 

кислота. У якості стандарту на який перераховували вміст флавоноїдів використано ФСЗ 

ДФУ лютеолін.  Для проведення кількісного визначення сумарного вмісту фенольних сполук 

використали модифікований метод Фоліна - Чіокалтеу. У якості стандарту на який 

перераховували вміст поліфенолів використано ФСЗ ДФУ пірогалол. Для проведення 

кількісного визначення полісахаридів та екстрактивних речовин використовувався 

гравіметричний метод. 

В Таблиці 1 наведено отримані результати. Результати надані в %, в перерахунку на 

сировину, в дужках – в % від загального екстрагованого вмісту аналізованих сполук. 

Таблиця 1 

 DSR 

Співвідноше

ння 

сировина/ 

екстрагент 

Флавоноїди Полісахариди Екстрактивні речовини 

25 % 40 % 60%  25 % 40 % 60 % 25 % 40 % 60 % 

1:10 

0,08 

(87 %) 

0,245 

(89 %) 

0,25 

(88%) 

3,97  

(91 %) 

3,5 

(87 %) 

2,25  

(90 %) 

30,46 

(85%) 

28,6 (79 

%) 

29,8 (78 

%) 

1:15 

0,01 

(11 %) 

0,02 

(7%) 

0,025 

(9 %) 

0,37 

( 8 %) 

0,47  

(12 %) 

0,24 

(9 %) 

3,84 

(11%) 

6,09 

(16 %) 

6,07 

(15 %) 

1:20 

0,002 

(2 %) 

0,01 

(4 %) 

0,01 

(3 %) 

0,03 

(1 %) 

0,04 

(1 %) 

0,01 

(1 %) 

1,34 

(4%) 

1,94 

(5 %) 

2,71 

(7 %) 

З Таблиці 1 видно, що полісахариди, флавоноіди, екстрактивні речовини максимально 

витягуються в 1-му перколяті із DSR 1:10. Аналізуючи динаміку вилучення речовин, можна 

зробити висновок, що близько 80% екстрактивних речовин потрапляють в перший перколят 

при всіх концентраціях екстрагента, від 11 до 16 % речовин – у 2-ий перколят і від 4 до 7 % у 

третій. Практично аналогічні результати були отримані при вивченні динаміки вилучення 2-х 

інших класів речовин – флавоноїдів і полісахаридів: флавоноїди витягуються в першому 

перколяті від 87 до 89 % в залежності від концентрації водно-спиртового екстрагента, 

полісахариди – не менше 87 - 91%.  

З огляду на отримані результати, подальші дослідження проводили на витягах 

сировини із DSR 1:10. 

У Таблиці 2 наведені результати визначення вмісту поліфенолів, флавоноїдів і 

полісахаридів в отриманих витягах, а також результати визначення їх антиоксидантної 

активності. Методика вимірювання загальної антиоксидантної активності оцінює відносні 

здібності антиоксидантів до захвату катіон-радикалу 2,2’-азино-бис(3-етилбензотіазолін-6-

сульфанолової кислоти (АBTS) порівняно з антиоксидантною ефективністю стандартних 

концентрацій Trolox, водорозчинного аналога вітаміну Е. Результати виражаються як 

Тролокс-еквівалент антиоксидантної активності (TEAC) в мг  в 1 г екстракту. 

Результати вмісту БАР дані в % в перерахунку на сировину, в дужках – відносні % 

вмісту окремих БАР по відношенню один до одного в різних екстрагентах. 

Таблиця 2. 

Екстракти 

календули квіток 

(1:10) Поліфеноли  Флавоноїди  Полісахариди ТЕАС (мг/г) 

Екстрагент 1 

25 % етанол 2,45 ( 30 %) 0,08 (14 %) 3,97 (41 %) 1,266 (31 %) 
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Екстрагент 2 

40 % етанол 2,85 (34 %) 0,24 (42 %) 3,50 (37 %) 1,327 (32 %) 

Екстрагент 3 

60 % етанол 2,9 (36 %) 0,25 (44 %) 2,25 (21 %) 1,501 (37 %) 

Як видно із наведених результатів екстрагент 40 % етанол є оптимальним з огляду 

кількості екстрагованих речовин. При переході від 25 % до 40 % етанолу значно 

збільшується кількість екстрагованих флавоноїдів (на 28 %), кількість полісахаридів та 

поліфенолів змінюється незначно (на 4 % ), з іншого боку при переході від 40 %  до 60 % 

значно (на 16 %) зменшується кількість екстрагованих полісахаридів. Відносно 

антиоксидантної активності отриманих екстрактів, спостерігається пряма кореляція між 

результатами вмісту поліфенолів та флавоноїдів (більш значима для поліфенолів, ніж для 

флавоноїдів) та зворотна кореляція – між результатами вмісту полісахаридів та значенням 

ТЕАС. 

Висновки  

В результаті дослідження процесу екстрагування БАР з сировини нагідків квіток 

різними розчинниками встановлено, що екстрактивні речовини, полісахариди, флавоноїди 

максимально екстрагуються водно-спиртовими сумішами при співвідношенні 

сировина/екстрагент 1:10, і при обраних критеріях оцінки, з’ясовано, що 40 % етанол є 

оптимальним з точки зору збалансованого екстрагування флавоноїдів, полісахаридів та 

поліфенолів. 

Встановлено пряму кореляцію між результатами вмісту поліфенолів та флавоноїдів та 

значенням ТЕАС водно-спиртових витягів нагідок та зворотну кореляцію – між результатами 

вмісту полісахаридів та значенням ТЕАС. 
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Вступ. Органічні кислоти виявлять різноманітні види біологічної активності та є 

проміжними продуктами при обміні вуглеводів, жирів, а також використовуються при 

синтезі амінокислот, алкалоїдів тощо. Тому актуальним є дослідження органічних кислот у 

траві горлянки повзучої. При дослідженні біологічно активних речовин у фармацевтичній 

практиці застосовують хроматографічні методи аналізу, серед з яких паперова 

хроматографія, який ми застосували у даному дослідженні. 

Мета роботи. Дослідження органічних кислот у траві горлянки повзучої методом 

паперової висхідної хроматографії. 

Результати дослідження. Об'єктом дослідження була повітряно-суха трави горлянки 

повзучої, заготовлена в Івано-Франківській та Тернопільській областях в період масового 

цвітіння у 2019 році. Для виділення органічних сполук висушену траву подрібнювали до 

розміру частинок 0,5 - 3 мм. 1,0 г сировини вміщували у конічну колбу об'ємом 250 мл, 

екстрагували сумішшю ацетон-диетиловий ефір (7:3) та 1 мл 20%  сульфатної кислоти (з 

розрахунку на 1 г сировини) на водяному нагрівнику зі зворотнім холодильником при 

температурі кипіння. Витяжки охолоджували, фільтрували і хроматографували в системах 

розчинників: н-бутанол – мурашина кислота – вода (15:3:2; 4:1:5; 5:0,5:2); етилацетат – 

мурашина кислота – вода (3:1:1); н-пропанол – концентрований розчин аміаку (6:4) в 

порівнянні з достовірними зразками органічних кислот. Після висушування хроматограми 

обробляли 0,05 % спиртовим розчином бромтимолового синього, розчином бромкрезолового 

зеленого, розчином 2,6-дихлорфеноліндофенолу. На хроматограмах виникали жовті плями 

на синьому фоні, сині плями на білому фоні та рожеві плями на блакитному фоні, що 

свідчить про наявність органічних кислот у витяжках. 
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Висновки. У результаті проведеного дослідження методом висхідної паперової 

хроматографії у траві горлянки повзучої виявлено наступні кислоти: аскорбінова, бензойна, 

янтарна, винна, щавелева та лимонна. Траву горлянки повзучої використовують в народній 

медицині, запаси сировини є значні на території України. Тому актуальним є дослідження 

різних груп біологічно активних речовин, в тому числі органічних кислот. 
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НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ І ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК 

Маркін О. М., Капелька І. Г., Криворучко О. В., Товчига О. В. 

Національний фармацевтичний університет 

Markinsasha@gmail.com 

 

Вступ. Значні перспективи має сировина горобини звичайної (Sorbus aucuparia L.) з 

родини розові (Rosaceae), що широко розповсюджена в Україні як лікарська і декоративна 

рослина. Плоди горобини в народній медицині використовують при порушеннях обміну 

речовин, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, цукровому діабеті. Важливими 

біологічно активними речовинами плодів і листя горобини звичайної є фенольні сполуки, 

органічні кислоти, вітаміни, вуглеводи, терпеноїди. Ці політропні речовини забезпечують 

широкий спектр дії лікарських засобів, одержаних із сировини горобини звичайної. Так, 

доведено протизапальну та гепатопротекторну дію горобини звичайної листя густого 

екстракту водного (Кононенко А. В., 2014), нормоглікемічну дію горобини звичайної листя 

екстракту густого спиртового (Товчига О. В. та співавт., 2020). Є доцільним подальше 

дослідження листя горобини звичайної та одержаних із них екстрактів.  

Мета дослідження. Одержання з листя горобини звичайної екстракту густого водного 

очищеного та оцінка його впливу на процес запалення в умовах моделі карагенінового 

набряку.  

Матеріали та методи. Листя горобини звичайної, які заготовляли у червні 2018 р. в 

ботанічному саду НФаУ. Для одержання горобини звичайної листя екстракту густого 

водного очищеного сировину послідовно екстрагували хлороформом, сумішшю етилацетат-

96% етанол (8:2) та водою. Водний витяг упарювали до одержання густого екстракту. У 

фармакологічних дослідженнях, які проведено з дотриманням вимог біоетики на 

рандомбредних мишах, використано профілактичний режим внутрішньошлункового 

введення екстракту. Для визначення впливу на процес запалення застосовано 

загальновживану модель карагенінового набряку.  

Результати та обговорення. У попередніх експериментах (Кононенко А. В., 2014) 

доведено протизапальну дію горобини звичайної листя густого екстракту водного на моделях 

карагенінового та зимозанового набряків, як умовно-ефективну дозу визначено дозу 100 мг/кг. 

Проведені дослідження горобини звичайної листя екстракту густого водного очищеного 

дозволили встановити фітофармакологічні особливості дії лікарських засобів із даної 

рослинної сировини, зважаючи на відмінності їх складу та спрямованість дії основних 

біологічно активних речовин.  

Висновки. Отримані дані свідчать про доцільність подальшого дослідження 

екстрактів із горобини звичайної листя і про їх перспективність в якості об’єктів для 

розробки нових лікарських засобів і дієтичних добавок. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ АНТОЦІАНІВ У КВІТКАХ PRIMULA DENTICULATА 

SMITH, PRIMULA JULIAE KUSN., PRIMULA SAXATILIS КОM. 

Марчишин С. М., Сініченко А. В. 

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  
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Антоціани – це природні барвні речовини рослин із групи флавоноїдів. Вони можуть 

синтезуватись і накопичуватись у тканинах усіх частин рослин:  листках, деревині, коренях, 

плодах, насінні, в усіх частинах квітки (найбільше у пелюстках), надавати їм кольору і тим 

самим приваблювати комах-запилювачів. Антоціани – це низькомолекулярні антиоксиданти, 

які відіграють важливу роль у життєдіяльності рослин і людини. Утворенню антоціанів 

сприяють низька температура й інтенсивне освітлення. Дані речовини є сильними 

антиоксидантами – вони зв'язують вільні радикали кисню і перешкоджають пошкодженню 

мембран клітин, окрім того вони пригнічують ріст пухлин, проявляють бактерицидну та 

імуностимулюючу активності, тому використовуються в комплексному лікуванні застудних 

захворювань. Відома властивість антоціанів зміцнювати стінки капілярів і проявляти 

протинабрякову дію. Антоціани підтримують нормальний стан кров’яного тиску і судин, 

попереджуючи внутрішні крововиливи. Окрім того, ці пігменти здатні поліпшувати зір. 

Встановлено, що антоціани накопичуються в тканинах сітківки, зміцнюють її судини, 

зменшують ламкість капілярів, наприклад, при діабетичній ретинопатії. Вони покращують 

будову волокон і клітин сполучної тканини, відновлюють відтік внутрішньоочної рідини і 

тиск в очному яблуці, що використовують при лікуванні глаукоми.   

Корисні властивості антоціанів використовуються в медицині при виробництві різних 

біологічних добавок, особливо для застосування в офтальмології. Також антиоксидантна 

активність антоціанів позитивно позначається на здоров'ї органу зору. Люди, які регулярно 

вживають в їжу багаті антоціанами продукти, мають гострий зір, їх очі добре переносять 

високе навантаження і легко справляються із втомлюваністю. 

З метою розширення відомостей про хімічний склад культивованих видів роду 

Primula L. було проведено дослідження щодо встановлення кількісного вмісту антоціанів у 

квітках примули зубчатої (Р. denticulata Smith), п. Юлії  (Р. juliae Kusn.) та п. скельної (P. 

saxatilis Коm.), оскільки пелюстки квіток мають досить яскраве забарвлення.  

Визначення кількісного вмісту антоціанів проводили спектрофотометричним методом 

на спектрофотометрі Lambda 25 Perkin Elmer (США) згідно методики, наведеної в ДФУ 2.0 у 

монографії «Чорниці плоди свіжі» у перерахунку на ціанідин-3-О-глюкозид хлориду. 

Оптичну густину розчину вимірювали за довжини хвилі 528 нм. 

Результати досліджень показали, що квітки трьох досліджуваних об’єктів містять 

досить високий вміст антоціанів. Зокрема, примули Юлії квітки містять їх найбільшу 

кількість – 1,12 %, п. зубчастої – 1,08 %, п. скельної – 0,95 %.  

Зважаючи на те, що антоціани проявляють ряд важливих фармакологічних 

активностей, є необхідими для нормальної життєдіяльності організму людини (на добу 

здоровій людині необхідно не менше 200 мг цих речовин, при хворобі – не менше 300 мг), а 

також те, що вони не утворюються в організмі людини і повинні надходити з їжею, пошук 

перспективних джерел даних речовин є актуальним та свідчать про перспективність 

використання досліджуваної сировини з метою створення нових лікарських засобів. 
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Фенольні сполуки широко поширені у природі та є практично 

обов'язковою складовою частиною рослин. Відомо, що вони здатні впливати на хід 

найрізноманітніших фізіологічних процесів, реагувати з вільнорадикальними сполуками, 

проявляють схильність до специфічної взаємодії з білками, які виконують регуляторні 

функції в організмі людини та ін. Спектр біологічної дії фенольних сполук надзвичайно 

широкий. Їх фізіологічна роль, в першу чергу, пов’язана з антирадикальними та 

антиоксидантними властивостями. Вони проявляють протизапальну, антигістамінну,  

протинабрякову і протиракову дії, стабілізують клітинні мембрани, гальмують процеси 

старіння, позитивно впливають на функцію серцево-судинної системи. Висока фізіологічна 

активність і низька токсичність рослинних фенолів роблять їх особливо важливими для 

фармацевтичної, косметичної та харчової промисловості. Широкий спектр 

фармакологічної дії, їх фізико-хімічні властивості обумовлюють широке 

використання фенольних сполук у медицині та фармації. 

Вважаємо, що дослідження сполук фенольної природи (флавоноїдів і 

гідроксикоричних кислот) ряду лікарських рослин, які інтродуковані в Україні, є актуальним 

питанням сьогодення. Нами проведено дослідження таких інтродукованих лікарських 

рослин:  чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.) з родини глухокропивові (Lamiaceae), 

якону (Smallanthus sonchifolius Poepp. and Endl.) H. Robinson, синонім Polymnia 

sonchifolia Poepp. & Endl., Polymnia edulis Wedd.), стевії медоносної (Stevia rebaudiana 

(Bertoni) Hemslеy),  чорнобривців золотистих (Tagetes lucida Cav.) та арніки листяної 

(Arnica foliosa Nutt.) з родини айстрові (Asteraceae), смикавця їстівного (чуфи) – Суperus 

esculentus L. з родини осокові (Сyperaceae). 

Сировина чистецю Зібольда й якона запропонована професором                        

Міщенко Л.Т. – провідним науковим співробітником ННЦ «Інституту біології та медицини» 

(м. Київ). Сировину чуфи, стевії медоносної та чорнобривців золотистих заготовляли на 

дослідних ділянках відділу нових культур та відділу квітниково-декоративних рослин 

Національного ботанічного саду імені                М. М. Гришка НАН України (м. Київ) 

відповідно; арніки листяної – на дослідних ділянках НОК «Червона калина» Тернопільського 

національного медичного університету МОЗ України. Для експериментальних досліджень 

використовували сировину врожаю 2016-2018 років.  

Чистець Зібольда (стахіс Зібольда, китайський артишок) як овочеву рослину протягом 

багатьох тисячоліть вирощують на його батьківщині – у Китаї, а також в Японії та у 

Монголії. У дикій природі інших країн світу він не зустрічається. Використовується тільки в 

китайській і тибетській народній медицині при лікуванні туберкульозу, гіпертонії та як 

заспокійливий засіб. Якон походить з Південної Америки, де його традиційно вирощують 

у північних і центральних Андах від Венесуели до південно-західної частини 

Аргентини. У дикому вигляді якон зростає в Колумбії, Еквадорі, Перу. Якон 

інтродуковано та введено в культуру в багатьох країнах світу: США, Новій Зеландії, 

південній Європі, Ірані, Японії, Кореї, Бразилії, Чехії, Узбекистані, Молдові. На початку 

ХХІ тисячоліття якон інтродуковано в Україні.  Якон широко використовують у 

комплексному лікуванні цукрового діабету 2 типу, ожирінні, атеросклерозі. Його біологічно 

активні речовини покращують обмінні процеси в організмі людини. Стевія медоносна – 

рослина-ендемік і в дикому вигляді зустрічається лише в Парагваї та Південній 
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Бразилії. Культивується в Парагваї, Японії, США, Ізраїлі, Південній Кореї, Індонезії, 

Таїланді, Аргентині, на півдні України. Біологічно активні речовини стевії підвищують 

опірність організму до інфекційних захворювань, нормалізують рівень цукру в крові, є 

природними антиоксидантами. Вони проявляють гіпоглікемічні, антиканцерогенні, 

бактерицидні, противовірусні, протизапальні, антигіпертензивні, ранозагоювальні, 

жовчогінні, діуретичні, імуностимуюючі, біостимулюючі активності. Батьківщиною 

смикавця їстівного (чуфи) є  Північна Африка і Середземноморський регіон. Чуфа широко 

вирощується в Африці, Бразилії, Іспанії, Португалії, в Україні та інших країнах. 

Використовується людством як новий рослинний ресурс харчування. У медичній практиці 

підземні органи чуфи використовують для лікування і профілактики цукрового діабету, 

стресових станів, гіпертонії, астенії та варикозів. Чорнобривці золотисті (чорнобривці 

анісові, естрагон мексиканський) зростають у горах Мексики і на півдні США. Засоби з 

трави чорнобривців золотистих знижують кров'яний тиск, проявляють жарознижуючий, 

сечогінний, вітрогінний ефект. Арніка листяна в дикому стані зростає в Америці. В Україні 

культивують. У великих дозах препарати арніки діють заспокійливо, понижують 

артеріальний тиск і покращують живлення серцевого м’яза, розширюють коронарні судини, 

покращують мікроциркуляцію, у тому числі і шкіри; у малих дозах – проявляють тонізуючі 

властивості. Препарати арніки усувають запори, зумовлені атонією товстої кишки, 

стимулюють діяльність нервової системи, проявляють протизапальні, кровоспинні, 

жовчогінні властивості. 

Метою наших досліджень було вивчення якісного складу та кількісного вмісту 

сполук фенольної природи (флавоноїдів і гідроксикоричних кислот) у сировині 

досліджуваних видів, інтродукованих в Україні.    

Кількісний вміст суми флавоноїдів визначали спектрофотометричним методом на 

спектрофотометрі Lambda 25 (Perkin Elmer, США) за довжини хвилі 415 нм у кюветі з 

товщиною шару 10 мм  у перерахунку на рутин, суми гідроксикорисних кислот – у 

перерахунку на хлорогенову  кислоту за довжини хвилі 327 нм. 

Визначення і встановлення кількісного вмісту індивідуальних фенольних сполук 

(флавоноїдів і гідроксикоричних кислот) у досліджуваній сировині проводили методом 

високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) на хроматографі Agilent 1200 3 D LC 

System Technologies (USA). 

Результати кількісного визначення флавоноїдів і гідроксикоричних кислот у 

досліджуваній нами сировині наведено у таблиці.  

Таблиця 

Кількісний вміст фенольних сполук у сировині, інтродукованих в Україні, лікарських 

рослин 

 

Назва сполуки 

Кількісний вміст, % 

Флавоноїди Гідроксикоричні кислоти 

Якона листки 2,66±0,02 2,15±0,01 

Якона кореневі бульби 0,32±0,02 1,54±0,03 

Стевії листки 1,23±0,03 6,47±0,01 

Чистецю Зібольда трава 2,42±0,001 5,97±0,001 

Чистецю Зібольда кореневі 

бульби 

0,39±0,001 2,01±0,001 

Чорнобривців золотистих 

трава 

2,59±0,02 5,84±0,005 

Арніки листяної трава 1,59±0,003 6,08±0,01 

Смикавця трава 0,76±0,03 2,06±0,01 

Смикавця бульбочки 0,19±0,006 1,14±0,003 
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У досліджуваних об’єктах встановлено значний вміст гідроксикоричних кислот, яких 

найбільше виявлено у листках стевії, траві арніки листяної, траві чистецю Зібольда і траві 

чорнобривців золотистих – 6,47 %, 6,08 %, 5,97 % і 5,84 % відповідно. Флавоноїдів 

найбільше містять листки якона (2,66 %), трава чорнобривців золотистих (2,59  %) і трава 

чистецю Зібольда (2,42 %).  

Результати досліджень показали, що методом ВЕРХ в усіх досліджуваних об’єктах 

виявлено і встановлено кількісний вміст таких індивідуальних фенольних сполук: 

хлорогенової і кофейної гідроксикоричних кислот, з флавоноїдів – рутину і кверцетину. 

Окрім того, у траві чистецю Зібольда, листках стевії і якона виявлено розмаринову кислоту, 

ізокверцитрин, лютеолін та апігенін. Ферулову кислоту виявлено у листках якона, траві 

арніки листяної та у бульбочках і траві чуфи. Трава чистецю Зібольда, бульбочки і трава 

чуфи містять також п- кумарову кислоту; листки якона і стевії –  кемпферол; листки стевії і 

трава чорнобривців золотистих – гіперозид; трава чуфи – нарингенін; сировина чуфи – 

сирінгову, синапову, транс-цинамову і хінну кислоти. 

Зважаючи на важливість фенольних сполук, які проявляють ряд фармакологічних 

активностей і необхідні для нормальної життєдіяльності організму людини, пошук і 

дослідження перспективних джерел даних речовин є актуальним та свідчать про 

необхідність інтродукції і вивчення ряду цінних лікарських рослин з метою створення нових 

вітчизняних лікарських засобів. 

 

 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОКОМПОЗІЦІЙ ДЛЯ РОЗРОБКИ  М'ЯКИХ 

ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ШКІРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 
Миргород В.С., Башура А.Г., Бобро С.Г. 

Національний фармацевтичний університет 

Svetabobro1@gmail.com 

 

Вступ. Лікувальні властивості чебрецю цінуються з найдавніших часів. Часто чебрець 

спалювали при жертвоприношеннях богам, а Єгиптяни використовували його при 

бальзамуванні. Згадується рослина і в працях Діоскорида, Гіппократа, Лемері як лікувальна. 

Його часто використовували для дезінфекції і знезараження. Знатні персони підколювали 

букетик чебрецю до одягу, щоб не заразитися який-небудь інфекцією від своїх підданих. 

Також висушену рослину часто зашивали в матрац або клали під подушку. Вважалося, що 

чебрець ефективно допомагає при безсонні, має сприятливий вплив на нервову систему. 

Доведені і загальновизнані і найсильніші антисептичні властивості рослини. Ароматичні 

властивості рослини активно використовується в парфумерній та харчовій промисловості, 

але також широко відомі і лікувальні властивості рослини. 

Мета нашої роботи направлена на створення лікарського-профілактичного засобу з 

рослинними екстрактами, який буде впливати на усунення захворювань шкіри.  

Методами дослідження є літературні джерела та інтернет-ресурси. 

Основні результати. В даний час чебрець використовують і в народній в офіційній 

медицині і фармації. Застосовують його для підтримки імунітету і при лікуванні простудних 

захворювань і вірусних інфекцій, при анемії, гіпотонії, при метеоризмі, при кашлі і бронхітах 

(найчастіше в складі комплексних сумішей з відхаркувальними травами), при туберкульозі і 

астмі.  

Рослина використовується для створення заспокійливих препаратів. Мазі на основі 

чебрецю застосовують при різних дерматитах, як ранозагоювальний і дезінфікуючий засіб.  

Препарати чебрецю володіють багатьма лікувальними властивостями. Настій трави чебрецю 

надає відхаркувальну і протимікробну дію. Чебрець підсилює секрецію бронхіальних залоз, 

стимулює рухову активність миготливого епітелію верхніх дихальних шляхів, розріджує 

мокротиння та прискорює евакуацію продуктів запалення і слизових мас. Препарати 

чебрецю сприяють також розпушуванню запальних нальотів. При сухому ураженні слизових 
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оболонок горла та гортані рослина надає обволікаючу дію. Крім того, трава чебрецю має і де 

яки спазмолітині  властивості в зв'язку з вмістом в ній флавоноїдів. Завдяки вмісту в рослині 

тимолу і карвакролу препарати чебрецю ефективні при запальних процесах, ускладнених 

патогенною мікрофлорою, стійкою до антибіотиків. Навіть при незначному вмісті в настої 

цих фенольних сполук препарат має виражену антимікробну дію. 

Тимол має згубну дію на кокову патогенну флору і грамнегативні мікроорганізми. 

Встановлено високу антимикотичну активність тимолу і по відношенню до патогенних 

грибів. Успішно застосовують препарати чебрецю і при захворюваннях шлунково-

кишкового тракту, що супроводжуються зниженням шлункової секреції, атонією або 

спазмами кишечника.  

При призначенні препаратів з трави рослини у хворих зникають болі в животі, 

нормалізується травлення, поліпшується відходження газів, посилюється виділення 

шлункового соку, купіруються спазми шлунково-кишкового тракту. Відвар рослини 

використовують як засіб від безсоння, він має заспокійливу дію, також непогано позбавляє 

від неприємного запаху з рота (в фармації він використовується для виготовлення еліксирів 

для полоскання рота).  

Примочки з чебрецю знезаражують рани від укусів комах. Також чебрець часто 

використовують для домашніх масок, компресів, для розслаблюючих ванн, додають в чай.  

Він входить до складу антибактеріальних цукерок, застосовуваних при ангінах, тонзилітах, 

стоматитах, пародонтозі. 

У практичній і науковій медицині рідкі екстракти застосовуються при гінекологічних 

захворюваннях, в комплексах лікування і реабілітації хворих неврозами, а також 

болезаспокійливе при радикулітах і невритах, рідкий екстракт входить до складу пертусина; 
настій чебрецю застосовується при парезах, радикуліті, алкоголізмі.  

У стоматології екстракт трави використовується при виразці вуздечки язика у дітей; 

настій - при стоматитах, ангіні; в оториноларингології настій при субтрофіческом риніті і 

ринофарингите, в післяопераційному періоді при тонзилектомії; гінекологічних 

захворюваннях, нейродерміті і екземі; як ранозагоювальний - при шкірних хворобах і при 

опіках. 

Лікувальну цінність несе в основному надземна частина рослини. Заготовляють 

чебрець влітку, під час його цвітіння. Сушать в пучках або на папері на відкритому повітрі.  

Не можна застосовувати препарати чебрецю людям, що страждають хворобами нирок 

і печінки, виразку шлунка. Протипоказанням до використання чебрецю є індивідуальна 

непереносимість, вагітність, дитячий вік до 2 років, виразка шлунка. Передозування 

викликає підвищення артеріального тиску, безсоння. 

Висновки:  Створення нового лікарського препарату, що відповідає всім сучасним 

вимогам до препаратів для місцевого лікування захворювань шкіри, є актуальним з огляду на 

високу антимікробну, протизапальну, репаративну та інші фармакологічні особливості 

екстракту чебрецю. 

 

 

АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З ГРУПИ АЛКАЛОЇДІВ ТРОПАНОВОГО РЯДУ 

Орищак О.А., Іванчук І.М. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

olena.orishchak@gmail.com 

 

Актуальність. Алкалоїдовмісні препарати застосовують при різних видах патологій, 

захворювань, ускладнень. На сьогодні на фармацевтичному ринку України наявна велика 

кількість лікарських засобів для лікування алкалоїдовмісними препаратами у вигляді 

таблеток, розчинів, крапель, порошку, мазей тощо.  
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Знання про фізико-хімічні властивості і фізіологічну дію алкалоїдів на організм 

людини є необхідним для успішного їх використання як в профілактичних, так і в 

лікувальних цілях. 

Для фармацевтичної галузі дуже важливим є виготовлення якісних лікарських 

препаратів, проведення їх контролю за допомогою фізичних та хімічних методів, виявлення 

та усунення недопустимих домішок, що може зменшити негативні побічні дії препаратів на 

організм людини. 

Мета. Аналіз літературних даних стосовно сучасного стану дослідження препаратів 

похідних тропану, фармакогностична характеристика, фармакологічні аспекти використання 

препаратів та фізичні, хімічні та фізико-хімічні методи аналізу похідних тропану.  

Матеріали і методи. Нами здійснено аналіз літературних джерел з метою вивчення 

лікарських речовин з групи алкалоїдів тропанового ряду для лікування різних захворювань. 

Результати. Встановлено мікроскопічні та діагностичні ознаки, вивчено морфолого-

анатомічну будову, ареал розповсюдження та фітоценотичні умови зростання лікарських 

рослин, які вміщують алкалоїди тропанового ряду. 

Проаналізовано сировинну базу, ресурси і можливості заготівлі, особливості 

зберігання і використання досліджуваного виду, основні відомості про хімічний склад, 

фармакологічну дію та БАР досліджуваної сировини.  

Висновки. Проаналізовано методики ідентифікації і кількісного визначення 

лікарських засобів з групи алкалоїдів тропанового ряду, що може бути використано для 

дальших досліджень. 

 

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКІСНОГО ВМІСТУ ХЛОРОФІЛІВ У 

СИРОВИНІ ГЕЛІОПСИСУ СОНЯШНИКОВИДНОГО 

Павленко-Баднауі М.Ю., Процька В.В., Журавель І.О. 

Національний фармацевтичний університет 

vvprotskaya@gmail.com  

Геліопсис соняшниковидний (Heliopsis helianthoides (L.) Sweet.) за даними літератури 

накопичує сполуки фенольної, терпенової природи, а також афінін спілантол. Проте, 

хімічний склад цієї рослини досліджено не достатньо. 

Метою роботи було виявлення та визначення кількісного вмісту хлорофілів a та b у 

листі, стеблах та квітках геліопсису соняшниковидного. 

Для аналізу використовували повітряно-суху, подрібнену сировину геліопсису 

соняшниковидного, яку було заготовлено у 2017-2019 роках на території Харківської та 

Хмельницької областей. 

Попереднє виявлення хлорофілів проводили методом  ПХ та ТШХ у рухомих фазах  

гексан-ацетон (6:4), ацетон-петролейний етер (3:7) та петролейний етер- хлороформ (9:1). На 

хроматограмах хлорофіли ідентифікували за зеленим та синьо-зеленим забарвленням у 

денному світлі та червоною флуоресценцією в УФ-світлі. 

Визначення кількісного вмісту хлорофілів проводили методом абсорбційної 

спектрофотометрії після вичерпної екстракції 96 % етанолом у перерахунку на абсолютно 

суху сировину. Реєстрацію оптичної густини для хлорофілу  а здійснювали за довжини хвилі 

665 нм, хлорофілу b – 649 нм.  

Результати якісного аналізу показали, що на хроматограмах витяжок із листя 

геліопсису соняшниковидного проявлялось не менше 5 сполук, які були віднесені до 

хлорофілів. У стеблах та квітках цієї рослини було ідентифіковано не менше 3 та не менше 2 

сполук відповідно. 

За результатами кількісного визначення максимальна кількість суми хлорофілів 

містилася у листі геліопсису соняшниковидного – 3098,68±77,47 мг/кг. У стеблах 

(2106,74±52,61 мг/кг) цієї рослини накопичувалося майже у 1,5 рази менше суми хлорофілів.  

За вмістом у стеблах та квітках переважав хлорофіл b, у листі – хлорофіл а.  
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На вміст хлорофілу b (1871,71±46,80 мг/кг) у листі геліопсису соняшниковидного 

припадало близько 60 %  від загального вмісту хлорофілів. Вміст хлорофілу а у даній 

сировині становив 1226,97±30,60 мг/кг. Хлорофілу а та b у стеблах накопичувалася майже 

однакова кількість – 1148,10±28,70 мг/кг та 958,64±23,99 мг/кг. У квітках геліопсису 

соняшниковидного сумарний вміст досліджуваних БАР був найнижчим  і становив 106,28, 

±2,55 мг/кг. При цьому, хлорофілу а (75,70±1,89 мг/кг) у даному виді сировини містилося 

майже у 2,5 рази більше, ніж хлорофілу b (30,58±0,74 мг/кг). 

Результати експерименту дозволяють поглибити знання стосовно хімічного складу 

геліопсису соняшниковидного. Одержані дані будуть використані при розробці МКЯ на 

сировину геліопсису соняшниковидного та лікарських рослинних засобів на її основі. 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ ПАРАМЕТРІВ СТАНДАРТИЗАЦІЇ СИРОВИНИ МАТІОЛИ 

ДВОРОГОЇ СОРТУ ЦАРИЦЯ НОЧІ 

Пінкевич В. О., Журавель І. О. 

Національний фармацевтичний університет 

vikulja_p@i.ua 

 

Найважливішим фактором, що визначає фактичну якість готових лікарських 

рослинних засобів, вважають якість рослинної сировини. Стандартизація ЛРС та нових видів 

рослинної сировини для їх впровадження в медичну практику, вдосконалення методів 

контролю їх якості є одними з найважливіших умов їх ефективного застосування, якості та 

безпеки. 

Об’єктами дослідження були обмолочена трава, стебла, корені та насіння матіоли 

дворогої сорту Цариця ночі, заготовлені у серпні 2019 р. 

Визначення втрати в масі при висушуванні та вмісту золи загальної проводили згідно 

ДФУ 2.0 (том 1) за методикою статей «Втрата в масі при висушуванні» та «Загальна зола». 

Вміст екстрактивних речовин визначали гравіметричним методом за методикою ДФУ 2.0 

(том 3), монографія «Полин гіркий». Як екстрагенти використовували воду очищену та 

етанол (40%, об/об). 

Результати проведених досліджень представлені в таблиці. 

Таблиця 

Результати визначення деяких параметрів стандартизації сировини матіоли дворогої сорту 

Цариця ночі 

Вид сировини 
Втрата в масі 

при висушуванні 
Загальна зола 

Екстрактивні 

речовини, що 

вилучаються 

водою 

очищеною 

Екстрактивні 

речовини, що 

вилучаються 

етанолом (40%, 

об/об) 

Обмолочена 

трава 
11,18±0,83% 19,17±1,41% 30,21±2,20 30,74±2,25% 

Стебла 9,04±0,66% 11,48±0,85% 17,97±1,32% 19,90±1,46% 

Корені 9,25±0,68% 9,99±0,74% 14,61±1,08% 15,48±1,14% 

Насіння 12,63±0,91% 4,11±0,30% 16,00±1,19% 20,12±1,48% 

Для сировини матіоли дворогої соту Цариця були визначені наступні показники 

якості: втрата в масі при висушуванні, вміст золи загальної та вміст екстрактивних речовин, 

що вилучаються водою очищеною та етанолом (40%, об/об). Порівнюючи дані показники за 

видами сировини, втрата в масі при висушуванні зменшувалась в ряду насіння-обмолочена 

трава-корені-стебла, вміст золи загальної – обмолочена трава-стебла-корені-насіння. 

Найвищий вміст екстрактивних речовин був у обмолоченій траві, найменший – у коренях. 

Встановлено, що для усіх досліджуваних видів сировини оптимальним екстрагентом є 

етанол (40%, об/об), оскільки ним екстрагується більша кількість екстрактивних речовин. 
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Результати проведених експериментальних досліджень будуть у подальшому 

використані для стандартизації і розробки відповідних розділів МКЯ та проекту монографії 

до ДФУ на сировину матіоли дворогої. 

 

 

ФАРМАКОГНОСТИЧНЕ ТА ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАВИ 

СIRSIUM VULGARE (SAVI) TEN. ТА CIRSIUM ARVENSE (L.) SCOP. 

Попова Я. В. 

Запорізький державний медичний університет 

mavgnosy@ukr.net 

 

Рід осот (Cirsium L.) род. Айстрові (Asteraceae) відомий своєю розповсюдженістю та 

невибагливістю до несприятливих умов навколишнього середовища.  

Він включає до 300 видів переважно багаторічних трав’янистих рослин. Види роду 

досить звичайні представники флори країн  Європі, Північній Африці, Північній та 

Центральній Америці. В умовах України зустрічаються до 40 основних представників.  

Більшість з видів роду Cirsium L. в народній медицині відомі в якості джерел для 

одержання настоїв, відварів та екстрактів з вираженою протизапальною, знеболювальною, 

протипухлинною та протимікробною дією. На території України до найбільш 

розповсюджених можливе віднести  види: осот звичайний (Cirsium vulgare (Savi) Ten.) та о. 

польовий (Cirsium arvense (L). Scop.). як смітники ярих,  озимих зернових та овочевих 
культур. Незважаючи на це, компонентний склад та кількісний вміст біологічно активних 

речовин до теперішнього часу є мало вивченим. Більшість дослідників пов’язують 

біологічну активність галенових препаратів та густих екстрактів з рослин з присутністю  

флавоноїдів та гідроксикоричних кислот.  

Це види з досить високим вмістом БАР, гепатопротекторною, протизапальною та 

антиоксидантною дією.  

Але рівень їх дослідження не є достатнім. Необхідне проведення досліджень 

хімічного складу, накопичення діючих речовин під час вегетації, фармакологічної активності  

та можливої токсичності екстрактів з рослинної сировини. 

Вважаючи практично необмежену сировинну базу осоту звичайного та польового на 

території України, склад біологічно активних сполук, актуальним є фармакогностичне видів 

та отримання на їх основі  ефективних лікарських засобів з вираженою  фармакологічною 

активністю. 

Метою роботи було: встановлення основних загальних та відмінних морфолого – 

анатомічних ознак та хімічного складу трави осоту звичайного та польового, заготовленої в 

умовах Запорізької області в 2012 – 2019 рр.  

Морфолого – анатомічні діагностичні ознаки визначали за допомогою мікроскопу 

МБР-2 та XS-3320 MICROmed. Отримані дані фіксували за допомогою відео пристрою CCD 

5,0 mPix. Фотографії обробляли  комп’ютерній програмі «Adobe Photoshop CS3». 

Хімічний склад БАР: флавоноїдів, гідроксикорічних і амінокислот, каротиноїдів 

встановлювали хімічними та фізико-хімічними методами. 

Спектри поглинання та терміни утримання компонентів досліджували, реєструючи 

оптичну густину в УФ- та видимій ділянках, терміни утримання на приладах: КФК-3 МП, 

«Lambda 365», «Specord-200 Analytic Jena UV-vis», «Agilent 1260 Infinity HPLC System” Open 

LAB CDS Software (Японія). «Agilent Technology 6890/5973N», «Shimadzu LC-20 

Prominence», ГХ «НР 6890 series», ААА881 (Чехія), АЕС ДФС-8, рХ-150. 

Осот  звичайний це дворічна добре розвинута рослина, 70-120 см, з міцним 

стрижневим коренем та прямостоячим розгалуженим стеблом.  

Листя жорсткі, виїмчасті, перисте розгалужені, колючі, знизу сірувато – наволочні. 

Суцвіття – кошики: колючі, поодинокі, крупні, пурпурові, що складаються з трубчастих 

квитків. Розмножується насінням та кореневими паростками. Цвіте в  червні – серпні. Плід 
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сім’янка. Насіння обернено – яйцевидне, розміром 2,0–4,0 х 0,6–0,9 х 1,6 мм, що достигає у 

червні – серпні. 

Осот польовий це дворічна розвинута рослина, вишиною 90 – 160 см. Має пряме, 

розгалужене стебло, вкрите волосками. 

Листя цілокраї, зубчасті, з міцними колючками по краях, перисте розсичені. Коренева 

система стрижнева. Розмножується насінням та кореневими паростками. Цвіте в червні – 

вересні. Відтворює суцвіття – типовий для родини айстрових кошик, з рожевими квітками. 

Плід сім’янка, насіння обернено – яйцевидне, розміром 2,5–4,5 х 0,7–1,0 х 1,7 мм, що 

достигає у липні – серпні.  

В результаті фітохімічних досліджень у рослинній сировині Cirsium vulgare (Savi) 

Ten. ідентифіковано 128 сполук, з яких вперше – 58; Cirsium arvense (L.) Scop. – 125, з яких 

вперше – 55. Вони представлені флавоноїдами, дубильними речовинами, амінокислотами, 

гідроксикоричними, органічними та жирними кислотами, леткими сполуками, вуглеводнями, 

неорганічними макро- і мікроелементами. 

Методом ВЕРХ у траві Cirsium vulgare (Savi) Ten. визначено присутність та вміст до 

14 флавоноїдів та 8 гідроксикоричних кислот. 

У траві Cirsium arvense(L.) Scop. визначено присутність та вміст до 16 флавоноїдів та 

5 гідроксикоричних кислот. Вперше у досліджуваних видах ідентифіковано 19 

поліфенольних сполук. Кількісний вміст суми флавоноїдів у перерахунку на лютеолін-7-О-β-

D-глюкопіранозид у траві та суцвіттях Cirsium arvense (L.) Scop.  складав відповідно до 

3,12±0,23% та 3,10±0,22%; Cirsium vulgare (Savi) Ten. складав до 2,12±0,12% та 2,10±0,12%. 

Методом ГРХ у траві Cirsium vulgare (Savi) Ten.  ідентифіковано 12 жирних кислот 

(5,21±0,50%; з котрих ненасичених до 82,68±8,11%).  

У траві Cirsium arvense (L.) Scop. ідентифіковано 11 жирних кислот (4,44±0,41%; з 

котрих ненасичених до 82,87±8,19%). 

У траві Cirsium vulgare (Savi) Ten. ідентифіковано та визначено кількісний вміст 24 

сполук ліпофільної природи, у траві Cirsium arvense (L.) Scop. 25 сполук. Встановлено склад 

та кількісний вміст компонентів ефірної олії з трави Cirsium vulgare (Savi) Ten., визначено 24 

сполуки, Cirsium arvense (L.) Scop. 22 сполуки. 

Методом ВЕРХ досліджено склад та кількісний вміст зв’язаних та вільних 

амінокислот у рослинній сировині досліджуваних видів. Найбільше накопичення 

встановлено у суцвіттях Cirsium arvense (L.) Scop., відповідно 13,61±1,29% та 1,61±0,15%; у 

суцвіттях Cirsium vulgare (Savi) Ten.  9,94±0,88% та 1,36±0,12%.   

Методом АЕС у суцвіттях та траві досліджуваних видів встановлено накопичення до 

15 основних неорганічних елементів. У переважаючих концентраціях були присутні у траві 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (мг/100 г): Ca (774,66±81,88), K (1548,26±173,44), Mg (38,81±4,01), 

P (143,22±15,74), Si (231,20±25,17), Na (38,91±4,07), Fe (77,54±8,81); траві  Cirsium arvense 

(L.) Scop. (мг/100 г): Ca (689,55±72,11), K (1378,26±159,31), Mg (208,09±24,66), P 

(93,42±10,11), Si (103,88±12,09), Na (33,94±3,81),Fe (21,09±2,55). Вміст токсичних елементів 

(Cd, Co, Hg, Pb, As,) не перевищував ГПК. 

Встановлені загальні й відмінні морфолого-анатомічні та мікроскопічні діагностичні 

ознаки рослинної сировини досліджуваних видів. Вони були використані при ідентифікації 

та включені до проекту МКЯ на траву осоту польового «Осоту польового трава. Cirsium 

arvense (L.) Scop. Herba». 

Ліофілізовані екстракти (ЛЕ) з трави  досліджуваних видів були одержані в 

асептичних умовах у лабораторії на базі медико-лабораторного центру ЗДМУ з водних 

витягів (1:5) на установці Сhrist Alpha 1-2 LD plus, Німеччина), яка дозволяє зберегти 

високий вміст стабільних і термолабільних БАР. Встановлено, що ЛЕ з трави Cirsium vulgare 

(Savi) Ten, та Cirsium arvense (L.) Scop. відносяться до майже нетоксичних сполук (LD50 вище 

20000 мг/кг).  

При одноразовому внутрішньо шлунковому введенні щурам у дозах понад 20000 

мг/кг не викликали місцево-подразнювальної та алергізуючої дії на неушкоджену шкіру та 
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слизову оболонку ока щурів відсутня. Не викликали макроскопічних змін і гіперволемічного 

набряку внутрішніх органів.  

Дослідження біологічної активності були виконані на білих щурах лінії «Вістар» обох 

статей, масою тіла 160-180 г, одержаних з розплідника ДУ «Інституту фармакології та 

токсикології НАМН України».  

Гепатопротекторну і антиоксидантну активність ЛЕОЗ та ЛЕОП визначали  на моделі 

токсичного гепатиту (спричиненого дихлоретаном). Використовували 4 групи по 10 тварин. 

В якості референс-препарату в дозі 100 мг/кг застосовували препарат з плодів розторопші 

плямистої «Карсил»® (виробництва АТ «Софарма», Болгарія). 

Встановлено виражену гепатопротекторну, антиоксидантну, протизапальну 

активність. Екстракти з трави досліджуваних рослин перспективні для впровадження в якості 

нових лікарських засобах з гепатопротекторною, антиоксидантною та протизапальною дією.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАСОБУ НА 

ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОГО ЕКСТРАКТУ З ТРАВИ СОБАЧОЇ КРОПИВИ З 

ФЕНІЛАЛАНІНОМ 

Романенко Є.А., Кошовий О.М., Трищук Н.М., Кіреєв І.В. 

Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна 

gnosy@nuph.edu.ua 

 

Трава собачої кропиви – одна з найбільш широко використовуваних лікарських 

рослин седативної дії. Галенові засобі або суха сировина входить до складу багатьох 

лікарських препаратів. Одним із найпоширеніших лікарських препаратів на основі цієї 

лікарської рослини є настойка собачої кропиви. Проте, недоліком цього лікарського 

препарату є непостійність хімічного складу, і як наслідок, фармакодинаміки. Окрім того, при 

виготовленні настойки як екстрагент використовують спирт етиловий, який не тільки 

обмежує контингент хворих, які можуть використовувати цей лікарських препарат (діти, 

вагітні, матері, що годують, особи, діяльність яких потребує підвищеної уваги тощо), але й в 

свою чергу здатен впливати на ЦНС та модулювати дію самого препарату. 

Тому метою роботи було розробити новий лікувально-профілактичний засіб з трави 

собачої кропиви з більш виразною седативною дією, який не містить етанол, та дослідити 

його хімічний склад та фармакологічну активність. 

До 50 г трави собачої кропиви, подрібненої до розміру часток 1-2 мм, яку вміщували у 

колбу, додавали 350 мл 70 % етанолу (з урахуванням коефіцієнту поглинання розчинника), 

екстрагували протягом 5 діб при кімнатній температурі. Екстракцію повторювали двічі з 

новою порцією екстрагенту (250 мл). Одержані витяжки об’єднували, відстоювали протягом 

доби, відфільтровували. Сухий залишок у настойці склав 2,04 %, вміст суми фенольних 

сполук – 8,17 %. До 500 мл одержаної настойки додавали 2,5 г фенілаланіну, що складає 

трикратну еквімолярну кількість по відношенню до суми фенольних сполук. Одержану 

суміш залишали настоювати протягом доби для одержання комплексів фенольних сполук з 

фенілаланіном, після чого розчин фільтрували та упарювали за допомогою ротаційного 

вакуум-випарного апарата до сухого екстракту. Вихід сухого екстракту становить 22 %. 

Одержаний екстракт являє собою зеленувато-коричневий порошок з характерним запахом. 

За результатами фітохімічного аналізу одержаного екстракту методом тонкошарової 

хроматографії були виявлені іридоїди та флавоноїди. Вміст флавоноїдів у перерахунку на 

гіперозид у екстракті склав 1,61 ± 0,04 %. 

Фармакологічну активність одержаного екстракту з трави собачої кропиви та 

настойки собачої кропиви промислового виробництва (Виробник «Лубнифарм» ОАО, серія 

062021) досліджували у тесті піднесеного хрестоподібного лабіринту. 

Дослідження виконано на 23 білих нелінійних мишах масою 18-20 г, відібраних для 

експерименту випадковим чином. Тварин утримували в стандартних умовах віварію 
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Центральної науково-дослідної лабораторії Національного фармацевтичного університету на 

стандартному водно-харчовому раціоні з природним режимом освітлення «день-ніч».  

Настойку собачої кропиви безпосередньо перед введенням тваринам готували таким 

чином: відганяли спирт з настойки трави собачої кропиви та доводили до вихідного об’єму 

водою очищеною. Отриманий розчин вводили крізь зонд внутрішньошлунково у дозі 5 мл/кг 

за 30 хв до проведення тесту. Модифікований фенілаланіном сухий екстракт вводили у 

шлунок у вигляді 1,5 % водного розчину в дозі 5 мл/кг. Результати аналізу наведено в таблиці. 

Таблиця 

Вплив досліджуваних речовин на показники мишей у тесті піднесеного хрестоподібного 

лабіринту 

Група 

Показники за 3 хв 

Час, 

проведений у 

темному 

компартменті 

Кількість 

відвідувань 

темного 

компартменту 

Час, 

проведений у 

світлому 

компартменті 

Кількість 

відвідувань 

світлого 

компартменту 

Час, 

проведений 

на центр. 

майданчику 

Інтактний 

контроль (ІК) 
153,8±4,1 5,0±0,8 19,8±1,7 4,8±0,5 6,5±3,9 

Настойка 

собачої 

кропиви  

84,0±7,9* 5,5±1,3 85,5±6,6* 6,0±0,8 10,5±6,8 

Екстракт 

собачої 

кропиви (ЕСК) 

з 

фенілаланіном 

42,0±5,0*^ 3,3±0,8 115,0±5,7*^ 6,0±0,8 23,0±1,4* 

Примітка. ЕСК – екстракт собачої кропиви. Відмінності статистично значущі: * – з групою 

контролю (р≤0,05), ** – з групою контролю (р≤0,01). 

Тварини групи інтактного контролю (ІК) більшу частину часу провели у затемнених 

компартментах (рукавах). Відсотковий розподіл часу (темні рукави : світлі рукави : 

центральний майданчик) для тварин групи ІК склав 85,4% : 11,0% : 3,6%. Такий результат у 

цілому відповідає типовій картині поведінки гризунів у новому незнайомому просторі. 

Найвиразнішим за цих умов виявився протитривожний ефект композицій ЕСК з 

фенілаланіном, який зменшував час перебування тварин у темних відсіках на 72,7 % (р<0,05 

проти ІК). Окрім того, на тлі дії цього фармакологічного засобу час, який тварини проводили 

в освітлених рукавах, зростав  у 5,8 рази (р<0,05 проти ІК). При цьому, анксіолітичний ефект 

цього засобу за обома показниками (час в темних та світлих рукавах) статистично значущо 

(р<0,05) переважає аналогічну дію настойки собачої кропиви. Це може вказувати на 

потенціювальний ефект амінокислоти фенілалініну. Здатність фармакологічних засобів 

знижувати час перебування гризунів у темних компартментах більше, ніж на 50 %, а також 

підвищувати час перебування в освітлених у 2-4 рази, можна розцінювати як ефект, 

притаманний для істинних анксіолітиків.  

Таким чином, з огляду на отримані результати, модифікований екстракт трави собачої 

кропиви з фенілаланіном можна розглядати як перспективний засіб з протитривожною 

активністю. 
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ФІТОТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІНВАЗІЙНИХ ВИДІВ ФЛОРИ  

ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ 

Стасюк М.В. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

stasukmaria84@gmail.com 

 

Волинська височинна область, або Волинське лесове плато, розташована в південно-

західній, найбільш припіднятій частині Східно-Європейської рівнини. Вона знаходиться в 

межах Волино-Подільської тектонічної плити. На території Волинської височини 

встановлено зростання 400 заносних видів, серед яких п’ять видів рослин визначено як 

особливо агресивні: Heracleum sosnowskyi, Acer negundo, Solidago canadensis, Robinia 

pseudoacacia, Impatiens parviflora. Вони широко поширені в регіоні, площею понад 50% від 

усієї території Волинської височини, мають найбільш негативний вплив на аборигенну 

флору, фауну та екосистеми, змінюють екосистемні процеси, знищують рідкісні види, мають 

великий діапазон і потенціал поширення. Ці види складно контролювати та запобігати 

їхньому поширенню, а відомі заходи контролю ставлять під загрозу природнє різноманіття 

та призводять до супутнього винищення територіальних аборигенних видів. Регулювання 

чисельності поширення даних інвазійних видів вимагає значного короткострокового 

вкладення людських і фінансових ресурсів, контролю їхньої кількості протягом 5-10 років. 

Аналіз фітотерапевтичних властивостей інвазійних видів Волинської височини 

свідчить про колосальну можливість використання їх для збору лікарської сировини, що 

надасть можливість регулювати чисельність даних рослин-агресорів без шкоди для 

навколишнього середовища та екосистеми вцілому. 

Heracleum sosnowskyi (Борщівник Сосновського) – цінний лікарський і поживний 

бур’ян. за допомогою H. sosnowskyi можна лікувати порушення травлення, проблеми з 

нирками, жовчним міхуром і печінкою. Він має хорошу глистогінну дію, є спазматичним 

засобом при дизентерії, використовується при різних нервових та шкірних захворюваннях, 

нейродерміті, екземі, подагрі і ревматизмі, при катаральній ангіні, стоматитах і гінгівітах. Як 

заспокійливий засіб – при судомах, епілепсії, при лікуванні бронхіальної астми, при 

захворюваннях сечостатевої системи, як у чоловіків, так і у жінок. Мед H. sosnowskyi має 

виражену спазмолітичну та заспокійливу дію. знімає ревматичні болі в суглобах. Доведено 

його користь у лікуванні такої важкої хвороби, як вітиліго і здатність розсмоктувати 

пухлини.  

Acer negundo (Клен ясенелистий) – самий ранній медонос із сімейства кленових, 

вважається хорошим джерелом пилку та нектару. Кора, сік, листя, бруньки, плоди 

клена мають: тонізуючу, жовчогінну, антисептичну, ранозагоювальну, антидепресантну, 

імуномодулюючу, протизапальну, знеболювальну, жарознижуючу, сечогінну, в'язку, 

загальнозміцнюючу дію. Відвари, настої і настоянки з кленового листя рекомендуються при 

суглобових і м'язових болях, артриті, артрозі, радикуліті, вірусних захворюваннях, запальних 

захворюваннях сечостатевої системи, сечокам'яній і нирковокам'яній хворобах, порушення 

роботи шлунково-кишкового тракту, атеросклерозі, артеріальній гіпертензії, ранах, виразках, 

шкірних висипах. Кора і квітки надають терпкий ефект при діареї, знімають запалення в 

шлунково-кишковому тракті. сприяє гарному росту волосся. Плоди A. negundo застосовують 

як відварів, настоїв для полоскання порожнини рота при стоматиті, гінгівіті, тонзиліті. 

Solidago canadensis (Золотарник канадський) – сильний антисептичний, 

протизапальний, болезаспокійливий, сечогінний засіб. Препарати S. canadensis, мають 

жовчогінні, в'яжучі, антибактеріальні та протизапальні властивості, запобігають надмірній 

ламкості капілярів. Їх використовують при пієліті, ниркових каменях і піску, пієлонефриті, 

подагрі й поліартриті, при розладах сечовиділення у людей похилого віку (мимовільне 

сечовипускання або затримка сечі), при жовчнокам'яній хворобі, жовтяниці та хронічних 

запаленнях нирок і сечового міхура, при гострих і хронічних простатитах та аденомах, при 

набряках, діареї, гематурії, бронхіальній астмі й туберкульозі легень. Зовнішньо S. canadensis 
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використовують як ранозагоюючий засіб, при наривах і фурункулах. На відміну від 

Золотарника звичайного, Золотарник канадський не має у своєму складі токсичних речовин. 

Robinia pseudoacacia (Робінія звичайна).  Квітки R. Pseudoacacia використовують як 

сировину для виготовлення флароніну – препарату з гіпоазотемічною дією. В народній 

медицині настій квіток R. Pseudoacacia використовують як відхаркувальний, 

жарознижуючий, протизапальний, спазмолітичний, кровоспинний, діуретичний і легкий 

послаблюючий засіб. Його дають усередину від кашлю і грипу, при болях у шлунку й 

кишечнику, при шлункових кровотечах і запальних процесах сечовивідних шляхів 

(пієлонефрит, нирковокам’яна хвороба, цистит). Настій кори п’ють при підвищеній 

кислотності шлункового соку, виразках у шлунку й кишечнику та при запорі, також можна 

застосовувати для зниження артеріального тиску та кислотності шлунку. Застосовуючи квіти 

R. Pseudoacacia можна лікувати язву дванадцятипалої кишки та язву шлунку. В гомеопатії 

застосовують ефірну олію R. Pseudoacacia. 

Impatiens parviflora (Розрив-трава дрібноквіткова) – отруйна рослина, хімічний 

склад її недостатньо вивчений. Для лікувальних цілей використовують усю рослину та 

коріння I. Parviflora. Галеновi препарати I. Parviflora здатнi посилювати скорочення матки i 

зупиняти кровотечу, мають седативну, гiпотензивну, антитоксичну дiю. Застосовують при 

гiпертонiчнiй та нирковокам'янiй хворобах, неврозах, маткових кровотечах, при слабiй 

родовiй діяльності (для прискорення пологiв). Мiсцево – для лiкування ран i геморою. Настій 

трави I. Parviflora використовують як сечогінний засіб при набряках та сечокам’яній хворобі, 

як рвотний, послаблюючий, зкріплюючий, протизапальний, ранозагоюючий засіб, як 

протиотрута при укусах змій та отруєннях рибою. Сік I. Parviflora рекомендується як 

протигельмінтний засіб. Свіже подрібнене листя I. Parviflora місцево застосовують при 

дерматомікозах. Компреси та обмивання настоєм трави або її соком використовують при 

ранах, подряпинах, екземі, бородавках, мозолях. Ванни із настою трави використовують при 

ломоті у ногах і ревматичних захворюваннях суглобів. 

Отже, зважаючи на величезний фітотерапевтичний потенціал інвазійних видів можна 

отримати дешеву лікарську сировину для створення лікарських засобів та дієтичних добавок. 

Ці рослини не потрібно окремо вирощувати, чи шукати особливі місцезростання у природі, 

вони повсюди, лише варто вибрати екологічно чисту зону, однією з таких є саме територія 

Волинської височини. Одночасно дане використання рослин-агресорів зменшить маштаби 

збитків від опосередкованого впливу інвазій на біорізноманіття, фізико-хімічні показники 

ґрунтів, сукцесії в екосистемах і на екологічну рівновагу загалом. 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЛРС ЧЕБРЕЦЮ ЛИМОННОЗАПАШНОГО 

Стешенко Я. М. 

Запорізький державний медичний університет 

anastesenko07@gmail.com  

 

Актуальним завданням сучасної фармації є дослідження перспективних видів рослин 

вітчизняної флори з вираженою протимікробною та протизапальною активністю для їх 

подальшого впровадження в медичну практику. Родина Lamiaceae є однією з найбільш 

численних за кількістю представників які входять до ії складу.  

Перспективним для вирощування та впровадження в медичну практику є відомій 

ефірноолійний вид роду Thymus L. чебрець лимоннозапашний. Він є природним між видовим 

гібридом чебрецю блошиного (Thymus pulegoides L.) та звичайного (Thymus vulgaris L.). В 

природних умовах широко розповсюджений в південній Франції. На наш час добре відомі 

сорти виду Thymus x citriodorus Pers. Schreb.: Сильвер Куин «Silver Queen», Донна Валей . 

Всебічне фітохімічне вивчення маловивчених видів роду Thymus L. для подальшого 

впровадження в сучасну медичну практику фітопрепаратів, отриманих на їх основі має 

важливе теоретичне і практичне значення. При проведенні відповідних досліджень, ці 

mailto:anastesenko07@gmail.com
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рослини успішно вводять в культуру, обробляють в спеціалізованих господарствах і на 

присадибних ділянках.  

Об’єктом дослідження була трава Thymus  x  citriodorus  var. «Silver Queen». Рослинну 

сировину заготовляли у фазу цвітіння в різних районах центральної та південної України у 

2017-2018 рр. Метою роботи є фітохімічне досліджееня ЛРС чебрецю лимоннозапашного. 

Для дослідження використали газовий хроматограф Agilent 7890B з мас-спектрометричним 

детектором 5977B.  Під час дослідження було ідентифіковано β-пінен, α-терпінен ,фітол, 

матрикарин, евкаліпт, олеїнова кислота. Хімічний склад БАР: флавоноїдів, гідроксикорічних  

і амінокислот, каротиноїдів встановлювали хімічними та фізико-хімічними методами. 

Спектри поглинання та терміни утримання компонентів досліджували, реєструючи 

оптичну густину в УФ- та видимій ділянках, терміни утримання на приладах: КФК-3 МП, 

«Lambda 365», та « Agilent 7890B/5977B. 

Під час досліджень було встановлено, що даний вид рослини є перспективним для 

фітохімічного дослідження та створення нових фітопрепаратів. 

 

 

ФІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНОГО СКЛАДУ ПЛОДІВ VACCINIUM 

CORYMBOSUM  
Стремоухов О. О., Кошовий О. М. 

Національний фармацевтичний університет 

gnosy@nuph.edu.ua 

 

В Україні функціонує і розвивається цілий ряд господарств, що спеціалізуються на 

вирощуванні лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.). У народній медицині настій і 

сік плодів лохини застосовують як в'яжучий, антиоксидантний, жарознижувальний, 

протицинговий, загальнозміцнюючий та радіозахисний засіб. За даними зарубіжних 

дослідників, вживання плодів лохини уповільнює процеси старіння головного мозку, 

захищає від впливу радіоактивного випромінювання, запобігає розвитку онкологічних 

захворювань. У США їх використовують як джерело антиоксидантів, що мають захисну дію 

від канцерогенів, і як засіб, що сповільнює розвиток раку товстого кишечника. Плоди лохини 

не викликають алергічних реакцій і рекомендуються дітям. Проте в України плоди лохини 

використовуються виключно у харчовій промисловості, тоді як доцільно використовувати їх 

фармакологічні властивості і для потреб фармацевтичної та медичної галузі. 

Плоди лохини містить в своєму складі в середньому 14, % цукрів (представлених в 

основному глюкозою і фруктозою), до 5,5 % жирних і органічних кислот. В плодах лохини 

визначено вміст 37 карбонових кислот, з яких 17 жирних (13 насичених і 4 ненасичені), 9 

ароматичних, 2 гідроксикислоти, 8 двоосновних кислот і 1 кетокислоту. Співвідношення 

загального вмісту цукрів до вмісту органічних кислот характеризують високий цукрово-

кислотний індекс плодів лохини, який у середньому становить 7,7 (для порівняння у плодів: 

малини - 5,5; чорниці - 6,7; смородини - 2,9). Це дає можливість отримувати продукти з 

низьким вмістом цукру, що особливо важливо у педіатрії та при цукровому діабеті. У плодах 

лохини відзначено досить високий вміст пектинових речовин, які в сухій масі досягають 

6,6 %. Плоди лохини багаті на фенольні сполуки (1935,0-3160,4 мг% у сухій масі), які 

представлені флавоноідами та антоціанами (826,2-1349,4 мг%). Вміст цих речовин 

зумовлюють високу антиоксидантну активність плодів лохини. 

Хімічний склад плодів лохини може суттєво відрізнятися від умов та території 

культивування. Тому метою нашої роботи було дослідити фенольний склад плодів Vaccinium 

corymbosum, які були заготовлені у Київській області. 

Об’єктами досліджень були плоди V. corymbosum L., які заготовляли у 2019 році на 

приватній насадженнях Садового центру «Садко» (Київська область). 

Методом ВЕРХ у плодах лохини виявлено 11 флаваноїдів (переважали 1-мірицитин-3-

O-гексозид - 19,2% і 3-кверцетин-3-O-галактозид - 46,4% від загальної кількості флавоноідів 
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відповідно) та 14 антоціанів (табл.). У плодах лохини антоціани переважно представлені у 

вигляді глікозидів мальвідина - 75,3 мг/100 г, дельфінідина - 46,4 мг/100 г, петунідина - 35,3 

мг/100 г, пеонідина - 21,5 мг/100 г та ціанідина - 6,6 мг/100 г. Цукрова частина антоціанів 

представлена D-глюкозою, D-галактозою, D-арабінозою і D-ксилозой переважно по 3 

положенню аглікону. 

Таблиця 

ФЕНОЛЬНОГО СКЛАДУ ПЛОДІВ V. CORYMBOSUM 

Час утримання Речовина  Кількісний вміст, мг/100 г 

17.36 Мірицин-3-О-гексозид 122.6 

18.46 Мірицитин -3-О- арабінозид 3.0 

19.16 Кверцетин-3-О-галактозид 296.2 

19.63 Кверцетин-3-О-глюкозид 46.5 

20.10 Кверцетин-3-О-глюкозид 56.6 

20.46 Флавоноід 1  10.8 

20.55 Флавоноід 2  11.3 

20.83 Флавоноід 3 16.5 

21.15 Ларгонідин-3-О-гексозид 10.2 

21.41 Кверцетин-3-О-арабінозид 46.8 

23.05 Кверцетин 18.2 

15.92 Дельфінідин-3-О-галактозид 9.3 

16.34 Дельфінідин-3-О-глюкозид 21.0 

17.01 Ціанідин-3-О-галактозид 1.6 

17.23 Дельфінідин-3-О-арабінозид 16.1 

17.44 Ціанідин-3-О-глюкозид 5.0 

17.67 Петуідин-3-О-галактозид 6.6 

18.05 Петуідин-3-О-глюкоза 23.1 

18.67 Пенідин-3-О-галактозид 0.5 

18.88 Петуідин-3-О-арабінозид 5.6 

19.08 Пеонідин-3-О-глюкозид 21.0 

19.42 Мальвідин-3-О-глюкозид 61.2 

20.23 Мальвідин-3-О-арабінозид 11.6 

20.56 Антоціан 2.4 

21.92 Мальвідин-3-О-ксилозид 2.5 

Таким чином, вивчено компонентний склад флавоноідів та антоціанів плодів V. 

corymbosum L., які заготовляли у Київській області. Отриманні результати розширять данні 

щодо хімічного складу плодів лохини та будуть використанні при їх стандартизації. 

 

 

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ РОДОДЕНДРОНУ СМІРНОВА 

(Rhododendron smirnowii)  

Таллер О.Ю., Гонтова Т.М.  

Національний фармацевтичний університет 

o.yu.taller@dnmu.edu.ua 

 

Пошук нових джерел лікарської рослинної сировини є одним з найважливіших 

завдань сучасної фармакогнозії. Крім дикорослих рослин цінними сировинними джерелами 

можуть стати й культивовані, в тому числі декоративні рослини. Останнім часом все 

популярнішою стає культура різних видів роду Rhododendron.  
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Метою нашої роботи було провести аналіз літературних джерел щодо хімічного 

складу та перспективи використання сировини рододендрона Смірнова. 

Рододендрон Смірнова – вічнозелений чагарник родини Вересові (Ericaceae) до 1,5 

метри заввишки. Батьківщина – північно-східна Турція та Аджарія, де він утворює зарості в 

гірських соснових лісах на висоті 700-2500м над рівнем моря. Досить широко поширений у 

культурі. В Україні культивується у Правобережному Лісостепу, зокрема у парку 

«Софіївка», на північній Буковині, у ботанічних садах Києва та Львова. 

Листя, квітки та пагони даного виду багаті на різні БАР. У складі листя виявлені 

аскорбінова кислота, цукри, жирні кислоти, ароматичні спирти, поліфеноли, дубильні 

речовини. Вміст аскорбінової кислоти у листі досягає 0,16 г%. Дубильні речовини 

представлені переважно сполуками пірокатехінової групи. Найбільш дослідженою групою 

речовин є поліфеноли, серед яких близько 50 % складають флаваноїди, також присутні 

оксикорична та неохлорогенова кислоти. Основними сполуками цієї групи є похідні 

кверцетину – авікулярин, кверцетин-3-рамнопіранозид та кверцетин-3-О-галактопіранозид. 

Також листя містить ряд специфічних флавонів. Вміст флаванів в листках рододендрону 

Смірнова складає 25% від загального вмісту поліфенолів і досягає максимуму влітку. У 

стеблах максимальна кількість поліфенолів накопичується взимку, до 45% з них – флавани 

(мають Р-вітамінну активність). 

Сировина даного виду виявляє антибактеріальну, фунгіцидну та антипротозойну дію. 

Етанольні і метанольні екстракти квіток, листя та пагонів пригнічують розвиток бактерій, 

зокрема Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Listeria monocytogenes, в 

меншій мірі Staphylococcus aureus, Streptococcus salivarius, Klebsiella pneumoniae, Salmonella 

enteritis. Такий вплив пояснється пригніченням синтезу білків у бактеріальній клітині 

(ймовірно внаслідок впливу бензилового спирту та фенолу). Якщо порівнювати 

антибактеріальну активність різних органів рослини, то можна зазначити, що вона спадає у 

ряді квітки > листя > пагони. 

Фунгіцидна дія рододендрону Смірнова досліджувалася на прикладі представників 

роду Candida. Встановлено, що спиртові екстракти квіток та листя затримують ріст грибків, 

в той час як екстракт пагонів не виявляє такої дії. Це узгоджується з використанням даного 

виду при грибкових захворюваннях шкіри в народній медицині.  

Досліджено вплив екстрактів рододендрона Смірнова на розвиток найпростіших з 

родів Trypanosoma, Leishmania, Plasmodium. Виявлено що екстракти не впливають на ріст 

найпростіших американського виду T. cruzi, але значно пригнічують розвиток найпростіших 

африканського виду T. brucei rodesiense. Також вони припиняли розвиток амастигот 

Leishmania donovani. Встановлено інгібування розвитку мультирезастентного штаму 

Plasmodium falciparum, яке відбувалося через порушення роботи одного з ферментів синтезу 

жирних кислот плазмодія. За цю дію, на думку авторів, можуть відповідати поліфеноли 

листя рододендрону. 

Таким чином, незважаючи на проведення ряду досліджень хімічного складу сировини 

рододендрона Смірнова та антимікробної активності екстрактів, даний вид залишається 

недостатньо вивченим. Тому, рододендрон Смірнова потребує більш докладного визначення 

з точки зору складу біологічно активних речовин, динаміки їх накопичення та дослідження 

більш широкого спектру біологічної активності. 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

НОВИЙ МОДИФІКОВАНИЙ ЕКСТРАКТ З ДІУРЕТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ НА 

ОСНОВІ БАР ЛИСТЯ МУЧНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ ТА ВАЛІНУ 

Чайка Н.Б., Кошовий О.М., Комісаренко М.А., Кіреєв І.В. 

Національний фармацевтичний університет 
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Листя мучниці звичайної – одна з найбільш широко використовуваних видів 

лікарської рослинної сировини діуретичної та уроантисептичної дії. Галенові засобі або суха 

сировина входить до складу багатьох лікарських препаратів та функціональних добавок. 

Одним із найпоширеніших лікарських засобів на основі цієї лікарської рослини є відвар 

листя мучниці, при цьому на ринку України немає жодного стандартизованого вітчизняного 

галенового або новогаленового лікарського засобу на основі цієї сировини. Спосіб 

одержання відвару з листя мучниці є загальновідомим, проте, недоліком цієї лікарської 

форми є непостійність хімічного складу, і як наслідок, фармакодинаміки, нетривалість 

зберігання, відсутність стандартизації та тривалість приготування. 

Тому метою роботи було створити лікувально-профілактичний засіб з діуретичною 

дією шляхом екстракції листя мучниці звичайної та додавання амінокислот, дослідити його 

хімічний склад та фармакологічну активність. 

100 г листя мучниці звичайної, подрібненого до розміру часток 2-3 мм, поміщали у 

колбу, заливали 500 мл 50 % розчином спирту етилового, екстрагували протягом доби при 

кімнатній температурі. Екстракцію повторювали ще раз з новою порцією екстрагенту (500,0 

мл). Одержані витяги об’єднували, відстоювали протягом доби, відфільтровували та 

стерилізували. До 400 мл фільтрату додавали 1,053 г амінокислоти валіну та настоювали 

розчин протягом доби. Фільтрат упарювали за допомогою ротаційного вакуум-випарного 

апарата до сухого екстракту. Вихід сухого екстракту становить – 15,9 %. 

В одержаному сухому екстракті з листя мучниці звичайної міститься не менше 15 % 

суми фенольних сполук у перерахунку на галову кислоту та не менше 5 % 

гідрохінонпохідних у перерахунку на арбутин. 

Відомо, що екстракти з листя мучниці звичайної за рахунок вмісту в них гідрохінону 

володіють діуретичною активністю. Але доцільно довести експериментальним шляхом, що 

саме комплекси з амінокислотами, а саме з валіном, потенціюють діуретичну дію. 

Визначення діуретичної активності проводили за методом Е.Б. Берхіна на 

безпородних щурах масою 150-220 г, які утримувались в стандартних умовах на звичайному 

раціоні при вільному доступі до води та їжі. Тварини були розділені на три групи по 5 щурів 

в кожній. Діуретичну дію екстрактів оцінювали за кількістю виділеної сечі через 2 та 4 

години від початку експерименту. До початку експерименту тварин витримували протягом 2 

годин без їжі з вільним доступом до води. Досліджувані екстракти вводили перорально у 

вигляді водних розчинів у дозі 25, 50, 75 та 100 мг/кг за 60 хвилин до початку експерименту. 

Дослідження проводили з водним навантаженням – 3 % від маси тіла тварини. Контролем 

виступали щурі, які отримували відповідний об’єм фізіологічного розчину. Отримані в ході 

дослідження результати представлені в таблиці. 

Таблиця 

Діуретична активність екстрактів мучниці звичайної  

Комплекс 
Доза, 

мг/кг 

Діурез через ... 

2 години 4 години 

(M  ±  m) мл 
в % до 

контролю 
(M  ±  m) в мл 

в % до 

контролю 

Контроль  0,90±0,14 100 1,74±0,25 100 
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Екстракт 

мучниці з 

валіном 

25 1,34±0,21* 149 1,88±0,13 108 

50 1,30±0,10* 144 1,88±0,13 108 

75 1,50±0,10* 167 2,08±0,15* 120 

100 1,80±0,16* 200 2,44±0,17* 140 

Відвар листя 

мучниці  

25 1,00±0,16 111 1,30±0,10* 75 

50 1,24±0,11* 138 1,50±0,12 86 

75 1,24±0,17* 138 1,58±0,11 91 

100 1,22±0,13* 136 1,58±0,25 91 

* - р≤0,05 по відношенню до контрольних тварин. 

Статистичну обробку даних проводили з використанням параметричних методів 

статистики за t-критерієм Стьюдента. Рівень статистичної значущості відмінностей 

результатів досліджень – p<0,05.  

Як видно з отриманих результатів дослідження, комплекс БАР мучниці звичайної з 

валіном призводив до збільшення кількості виділеної сечі через 2 години від початку 

експерименту в порівнянні з показником у групі контрольних тварин. Діурез дослідних 

тварин, які отримували водний розчини комплексу екстракту мучниці звичайної з валіном в 

дозі 100 мг/кг, через 2 та 4 години був більшим на 100 та 40 % відповідно в порівнянні з 

групою контрольних щурів та на 48 та 54 % відповідно в порівнянні з тваринами, які 

отримували відвар листя мучниці. 

Вивчення антибактеріальної активності комплексів мучниці звичайної з 

амінокислотами проводили методом дифузії в агар у лабораторії біохімії мікроорганізмів та 

живильних середовищ Інституту мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова під 

керівництвом к.біол.н. Осолодченко Т.П. Комплекс екстракту з листя мучниці звичайної та 

валіну виявив активність по відношенню до Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus 

vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Basillus subtilis та Candida albicans на рівні з відваром з 

листя мучниці звичайної. 

Таким чином, на основі екстракту з листя мучниці звичайної та валіну одержано 

новий засіб з діуретичною та антимікробною активністю. 
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Попит на лікарську рослинну сировину (ЛРС) щороку збільшується в усьому світі. 
Вид лохина високоросла (Vaccinium corymbosum L.) (родини Ericaceae) є відомим завдяки 

високій харчовій цінності плодів, які містять широкий спектр метаболітів, зокрема фенольної 

природи і є джерелом антиоксидантів [Siddiq et al., 2017; Sun et al. 2018]; має високі 

антибактерійні, противірусні, антимутагенні та інші властивості, [Wang et al., 2008; Joshi et 

al., 2016], сповільнюють хворобу Альцгеймера, проявляють протиракову активність, 

знижують ризик серцевих захворювань [Cho et al., 2004; Rimando et al., 2004; Johnson et al., 

2013]. Властивості вегетативних органів V. corymbosum вивчені значно менше, хоча у 

промисловому виробництві щорічно проводиться обрізка пагонів, які зазвичай утилізуються. 

Тому нашим завданням було дослідити вміст фенольних сполук та аскорбінової кислоти 

(АскК) у водних витяжках пагонів двох сортів V. corymbosum Блукроп та Блуджей, 

інтродукованих у Львівській області, при заготівлі їх у різні фази розвитку: цвітіння (I), 

плодоношення (II), після закінчення плодоношення (III), на початку входження у 

фізіологічний зимовий спокій (IV). Найвищий вміст поліфенольних сполук у пагонах обох 

сортів відмічено на стадіях I та IV (92-95 мгˑг-1 в перерахунку на галову кислоту). Вміст 
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АскК у пагонах сорту Блукроп (становить 20,96 мгˑг-1 у фазу I) вищий порівняно з сортом 

Блуджей на усіх досліджених фізіологічних фазах розвитку, особливо у фазу цвітіння (у 3,46 

рази) та входження у фазу зимового спокою (у 1,98 рази). 

Висновки: при вивченні фармакологічних властивостей пагонів V. corymbosum та 

можливого їх використання у якості ЛРС, необхідно враховувати фази розвитку, на яких 

проводиться збір ЛРС, оскільки вміст багатьох антиоксидантів, зокрема фенольних сполук та 

АскК змінюється, а також сорт. 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF AMARANTHUS SPECIES 

GROWN IN LEBANON AND UKRAINE 

Lysiuk R.M.*, Malak Arbid 

Danylo Halytsky Lviv National Medical University 

pharmacognosy.org.ua@ukr.net 

 

Introduction. Plants of the genus Amaranthus are important sources of folk medicines due 

to their numerous pharmacological effects, caused by several groups of active constituents.  

4 species of the genus grow in Lebanon (Amaranthus retroflexus, A. hybridus, A. blitoides, 

A. graecizans spp. sylvestris) and 12 species occur naturally in Ukraine. Common species found in 

wild flora of both countries comprise Amaranthus blitoides, A. hybridus and A. retroflexus.  

Objective. To collect and summarize the recent scientific data concerning worldwide 

application of plant materials, derived from Amaranthus spp, which grow in Lebanon and Ukraine. 

Results. Amaranthus retroflexus (redroot pigweed) is used in the treatment of profuse 

menstruation, intestinal bleeding, diarrhoea etc. An infusion has been used to treat hoarseness. The 

plant is known to exhibit antimicrobial effect.  During several centuries the leaves and seeds 

of Amaranthus  retroflexus have been sources of food for native people from Americas, Asia, 

Africa and Europe (Pacifico et al., 2008). It is applied for teeth cleaning and as an oral antimicrobial 

(Halberstein, 2008). 

The leaves of Amaranthus hybridus (smooth pigweed) possess laxative, astringent, 

antiseptic effects and are applied for skin diseases and arthritis. Traditionally, the species has been 

administered in treating dysentery, diarrhoea, ulcers and hemorrhage of the bowel due to its 

astringent effects. In southern India, its leaves are used in folk medicine for the treatment of 

diabetes. Smooth pigweed leaves also have antibacterial and cleansing effects and reduce tissue 

swelling. The recent study demonstrated therapeutic effect of A.hybridus on diabetic nephropathy 

(Balasubramanian and Karthikeyan, 2016). 

Amaranthus blitoides (prostrate pigweed) leaves are externally applied on swelling in 

Northern part of Tajikistan (Dadabaeva, 1972). 

The leaves of Amaranthus graecizans spp. sylvestris (short tepalled pigweed) in Uganda are 

chewed and the liquid swallowed to treat tonsillitis; in Senegal, its leaves are used as an 

anthelmintic. 

Amongst species, native to Ukraine, the most promising for medicinal purposes might be 

considered Amaranthus hypochondriacus, A. cruentus and A. caudatus. 

Performed phytochemical investigation of plant materials, collected in Ukraine and 

Lebanon, revealed the presence of the following groups of biologically active compounds: 

flavonoids, tannins and saponins.  

Conclusions and further prospects. Plants of the genus Amaranthus should be subjected 

for further deeper investigation concerning their chemical content, biological effects and 

perspectives for wider medical application. 
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СЕКЦІЯ 5 

 

ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА У ФАРМАЦІЇ 

Гаврищук Л. М., Чопик Ю. С., Печенюк В. І. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

lhavryshchuk@ifnmu.edu.ua  

 

Деонтологія (лат. deontologia - грец., deon, deontos — належне + logos — слово, 

вчення) — розділ етики, в якому розглядаються проблеми обов’язків і моральних норм. 

Через вчення моральність у загальному сенсі зазвичай виражає вимоги соціальних законів. У 

приватному житті вона має різні форми загальних норм і вимог. З середини ХХ ст. 

деонтологія почала розглядатися в межах професійної етики, яка містить морально-етичну 

культуру взаємовідносин усіх учасників професійної праці. 

Слово «фармація» походить від єгипетського слова «фармакі», що означає «той, що 

дарує зцілення або безпеку». Уперше цей напис було знайдено під зображенням 

єгипетського бога Тота. Звідси пішло грецьке слово «фармакон» - ліки. Пізніше це слово 

увійшло в інші мови. 

Сьогодні «фармація» поєднує комплекс наук і практичних знань, які трактують 

питання пошуку, добування, обробки, виготовлення, вивчення, стандартизації, зберігання та 

відпуску засобів, препаратів і матеріалів, що використовуються в медицині та ветеринарії з 

лікувальною та профілактичною метою. У комплексі з фармакологією фармація є наукою 

про ліки.  

Рівень розвитку фармації в різні історичні періоди визначався матеріальними умовами 

життя суспільства, ступенем розвитку виробничих сил. Історія фармації тісно пов’язана з 

розвитком медицини, природознавства, хімії, філософії. 

Фармацевтична деонтологія вивчає принципи поведінки фармацевтичного колективу, 

направлені на максимальне підвищення корисного лікування і відхилення шкідливих 

наслідків неповноцінної медичної роботи. 

Фармацевтична деонтологія, так само як і медична, являється частиною загальної 

етики (від грец. ethos – звичай, вподобання, характер). Вона розглядає питання вподобань, 

моралі фармацевта, включає сумісність норм, його поведінки, почуття професійної честі і 

совісті фармацевта. 

Фармацевтична деонтологія має свої напрямки: взаємовідносини фармацевтів з 

покупцями, фармацевта з лікарем, фармацевта з хворим, фармацевта з фармацевтом. 

Фармацевта повинні відрізняти такі особливості, як велика любов до хворого, 

контроль над собою, недопустимість помилок у роботі, постійне устремління до підвищення 

рівня знань по медицині, вміння застосовувати ці знання в своїй практичній діяльності, 

постійно підвищувати знання населення в області наукової медицини (роз’яснення про 

шкідливість самолікування, роль ліків та ін.). 

Взаємовідносини фармацевта і хворого. Аптечні працівники у своїй професійній 

діяльності постійно спілкуються з хворими і їх родичами. Складність взаємовідношення 

фармацевта з хворими заключається в тому, що в аптеку звертаються всі, тоді як до лікаря 

тільки хворі по його спеціальності. В спілкуванні з людьми, які приходять в аптеку потрібно 

врахувати, що психіка хворого легко ранима, він заклопотаний своєю хворобою, легко 

подразнюючий, більше того хвилюється і переживає. Враховуючи це, працівник аптеки 

повинен вести розмову ввічливо, тактично і з співчуттям, враховуючи корисні рекомендації 

про те, що хворих потрібно обслуговувати терпеливо, скромних – турботливо, сердитих – з 

уважністю, грубих – стримано, спокійно, холоднокровно. Звертаючись до хворого, 

фармацевт повинен знати, що, крім ліків хімічного, рослинного і тваринного походження, є 

також «душевні» ліки. Обов’язок турбуватися за здоров’я хворого вимагає від провізора і 

фармацевта особливого почуття і уваги до нього. 

Фармацевтична деонтологія тісно пов’язана з медичною етикою. Медична етика – це 

вчення про мораль медпрацівників, їх поведінку, взаємозв’язки з хворими, з колегами, із 

суспільством. 



189 

Складовою частиною медичної етики є деонтологія – вчення про обов’язки медичного 

працівника. 

Порушення правил деонтології може призвести до виникнення такої патології як 

ятрогенія – психогенний розлад внаслідок неправильних, необережних висловлювань або дій 

медичного працівника. 

Тому важливим принципом є дотримування основного деонтологічного правила – не 

зашкодили при діагностиці, або лікуванні. 

Чуття аптечного працівника – це не тільки мораль, в ній таїться велика лікувальна 

сила, яка прискорює позитивну дію лікарських засобів. 

Велике значення має зовнішній вигляд, одяг, взуття; по чому, наскільки акуратний 

провізор, фармацевт, можна судити про аптеку в цілому. Досліджено, що неакуратність в 

одязі, обслуговування і часто призводить до браку в роботі. Під акуратністю розуміють 

також своєчасний прихід на роботу, вірність даному слову, яке взято як обов’язок. 

Головне завдання деонтології – це точне приготування, строгий контроль і видача 

лікарських засобів по призначенню. На ефективність лікування психологічний вплив вказує і 

зовнішній вигляд лікарської форми, оформлення. Погана упаковка, незграбна етикетка, 

знижують цілющу силу ліків. Називаючи склад і вживання ліків, провізор зобов’язаний 

пояснити хворому правила вживання і зберігання лікарських засобів, особливо якщо вони 

призначені для дітей, похилого віку людей або вписані вперше. 

Лікар повинен підтримувати авторитет провізора, а провізор – авторитет лікаря. Лікар 

повинен пам’ятати, що написаний розбірливо рецепт – це не тільки скорочення затрат в 

аптеці, але й попередження можливої помилки при видачі хворому тих лікарських засобів, 

яких йому лікар не назначав. Взаємовідносини лікаря і провізора повинні бути чесними, 

провізор не повинен приховувати помилок лікаря. Помилки можна допуститись тільки про 

неправильному скороченні в рецепті назви препарату. 

При грубому порушенні правил виписування (або оформленні) рецепту провізор 

повинен узяти його у хворого, поставити штамп «Рецепт не дійсний», зареєструвати у 

журналі реєстрацій неправильно виписаних рецептів і дати знати про це головному лікарю 

ЛПЗ. В усіх випадках порушення правил, виписування рецепту головний лікар повинен 

прийняти строгі адміністративні міри щодо підпільних. Фармацевти не повинні 

обговорювати помилки, допущені лікарями, а лікар – прописувати ліки, які відсутні в аптеці 

на даний час. 

Велике значення у взаємовідносинах провізора і лікаря придається інформаційні 

роботі аптек. Лікарі повинні знати кількість і асортимент лікарських засобів, які є в аптеці, 

знайомитися з інформаційними матеріалами про кількість в аптеках готових лікарських форм 

і широко використовувати їх у своїй практичній діяльності. 

Така взаємодія у роботі провізора і лікаря виключає можливість приписування хворим 

лікарських засобів, які відсутні в аптеках. Українські лікарі фармацевти повинні діяти в 

інтересах населення. 

Взаємовідносини між фармацевтами. Основою для створення доброзичливої 

атмосфери в аптеках являється добросовісна працю по зберіганні і укріпленню здоров’я 

українських людей, про що свідчить професійна підготовка її робітників, дисциплінованість, 

відповідальність. 

Відносини включається декілька аспектів і насамперед відносини до роботи, а через 

неї – до населення в цілому, до колективу аптеки. Грані взаємовідносини створюють 

виповнення плану товарообороту. 

Спокійна ділова атмосфера, дружелюбність і чесність, співчуття, взаєморозуміння, 

відповідальність за колектив в колективу за кожного його члена знижують втомленість і 

позитивно відбивається на психологічному стані робітників аптеки. 

Мікроклімат колективу характеризується кількістю взаємної потреби і суворим 

правилам не скривати помилок, які можливі із-за неуважності або у зв'язку з неправильною 

організацією продовольчого процесу, незнання технології, хімії. 
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Признання помилок – основний обов’язок нормальної роботи. Самокритика і відкрита 

принципова критика – ознака зрілості і здорового морального складу колективу. 

Повагою в аптеці користуються насамперед ті фармацевти, які постійно підвищують 

свою кваліфікацію, беруть участь у фармацевтичних кружках, конкурсах, семінарах, 

конференціях, у роботі наукового спілкування фармацевтів. Для професійного обов’язку 

велике значення має читання наукових статей, спеціальних журналів, книг. 

Професійна діяльність фармацевтичних працівників стосується галузі охорони 

здоров’я, тому кожен фармацевтичний і медичний працівник має бути знайомий як із 

загальною, так і з професійною етикою і деонтологією. Від цього значною мірою залежить 

здоров’я, настрій людей, морально-психологічний клімат у колективі. 

Фармацевт – це людина, яка носить знання, досягнення науки. Він зобов’язаний 

систематично поновлювати свої знання, повинен не тільки прекрасно знати свою роботу, але 

й любити її. Тоді він дійсно виповнить свій обов’язок, буде робити все можливе для 

зменшення захворюваності, продовження життя людей, підвищення їх працездатності. 

 
 

АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ 

Грицик А.Р., Старченко Г.Ю. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

starchenkogalya@ukr.net 

 

Вступ. Важливим нововведенням Закону «Про вищу освіту», яке заслуговує 

особливої уваги, є положення про академічну доброчесність так як в умовах сучасності 

плагіат є найпоширенішим порушенням прав інтелектуальної власності в сфері науки, 

внаслідок якого не лише завдається шкода правовласникам, а й взагалі нівелюється науковий 

та творчий процес. Особливою небезпекою плагіату є те, що він фактично став нормою у 

наукових роботах студентів, які не завжди оцінюють його як порушення чи неетичну 

поведінку. Таким чином, закріплення у Законі «Про вищу освіту» норм про академічний 

плагіат має стати важливим кроком у боротьби з ним.  

Мета роботи: Розкриття поняття та ознак академічного плагіату, а також наслідків 

його виявлення у наукових роботах на підставі аналізу положень нового Закону України 

«Про вищу освіту». 

Результати дослідження. Академічний плагіат – це оприлюднення (частково або 

повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених 

творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства. Право авторства є найважливішим 

серед особистих немайнових прав інтелектуальної власності. Воно є невідчужуваним і не 

може передаватися іншим особам. Типовою формою порушення права авторства є плагіат. 

Тому основним питанням стає правове забезпечення дотримання майнових і моральних прав 

автора, захист від плагіату. Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» плагіат визнається одним із порушень авторських та суміжних прав, суть якого 

полягає в оприлюдненні (опублікуванні), повністю або частково, чужого твору під іменем 

особи, яка не є автором цього твору. 

Законом «Про вищу освіту» введено категорію академічного плагіату, норми щодо 

зазначеного явища, що мають метою подолання прогалин у регулюванні відповідних 

відносин. Порівняно зі звичайним плагіатом, академічний плагіат полягає у неправомірному 

обнародуванні наукових результатів, авторство на які привласнено. Відповідно до Закону 

«Про вищу освіту» система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає, 

зокрема, забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових та педагогічних працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої 

освіти. В свою чергу вищі навчальні заклади зобов’язані вживати заходів, у тому числі 
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шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, 

інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності. Отже, негативні наслідки за академічний плагіат можуть наступати у 

випадку його виявлення як у наукових та педагогічних працях як працівників, так і 

здобувачів вищої освіти (студентів, курсантів тощо). 

Актуальною проблемою сьогодення є також плагіат у роботах студентів. Однак, 

наслідки виявлення плагіату у зазначених роботах у законі належним чином не визначено. У 

зв’язку з чим це питання потребує відповідного наукового дослідження з метою вироблення 

пропозицій щодо визначення дій, які слід кваліфікувати як академічний плагіат, та правових 

наслідків його виявлення. 

Перевірка кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат проводиться на 

підставі заяви здобувача вищої освіти. Роботи, які мають низький рівень оригінальності 

тексту повертаються студентам на доопрацювання на термін не більше 2 календарних днів. 

Роботи, які мають неприйнятний або низький рівень оригінальності тексту за результатами 

повторної перевірки не допускаються до захисту. Для кваліфікаційних студентських робіт 

рівень оригінальності понад 75 % вважається високим, текст вважається оригінальним та не 

потребує додаткових дій щодо запобігання неправомірним запозиченням. 

Висновок. Закріплення положень про академічний плагіат у новому Законі України 

«Про вищу освіту» стане новим поштовхом у боротьбі із цим негативним явищем у сучасній 

науці. Слід приділити належну увагу плагіату у наукових роботах студентів. Дане питання 

потребує глибокого аналізу, що обумовлює важливість подальших наукових досліджень. 

Однак, все ж таки головне, що певні кроки на шляху попередження практики академічного 

плагіату все ж таки зроблено. 
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Нещодавно відбулось реформування системи додипломної підготовки фахівців 

фармацевтичної галузі, що було зумовлено значним прогресом світової медичної та 

фармацевтичної науки, глобальними змінами на європейському ринку праці, а також змінами 

в економічному, соціальному, правовому та освітянському просторах. У зв’язку з цим 

відбулась певна «адаптація» методик післядипломної підготовки провізорів. Постійна 

необхідність удосконалення знань, вмінь та навичок провізорів пов’язана зі швидким 

збільшенням кількості лікарських засобів (ЛЗ) на ринку; інтенсивним обміном інформації 

щодо безпечності та ефективності ЛЗ на європейському та світовому рівнях; зміщенням 

акцентів у діяльності аптечних служб з виготовлення ЛЗ на їх придбання, зберігання і 

реалізацію. Крім того, експерти International Pharmaceutical Federation наголошують, що 

останнім часом у світі відбулася зміна парадигми фармацевтичної практики від «продукт-

орієнтованої» до «пацієнт-орієнтованої». У багатьох країнах світу фармацевтичну допомогу 

розглядають як частину медичної, а фармацевт сприймається населенням як експерт, який 

поінформує про раціональне застосування ЛЗ, надасть практичні поради. Проте, в Україні 

таких тенденцій не спостерігається, тому необхідно активно змінювати ситуацію шляхом 

удосконалення якості та методик саме післядипломної підготовки фахівців. 

Метою даної роботи є опрацювання шляхів удосконалення методик післядипломної 

підготовки фахівців фармації на основі аналізу сучасних тенденцій здійснення професійної 

діяльності провізорів (фармацевтів), а також обов’язків, покладених на них в Україні та 

країнах Європи. 
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На сьогодні в Україні виділяють такі види післядипломної підготовки лікарів та 

провізорів: спеціалізація, тематичне удосконалення, передатестаційна підготовка, курси 

інформації і стажування, підвищення кваліфікації за місцем роботи, в тому числі самоосвіта 

(наказ МОЗ України № 166 від 22.07.1993 р. «Про подальше удосконалення системи 

післядипломної підготовки лікарів (провізорів)» в редакції наказу МОЗ України № 446 від 

22.02.2019 р.). Таким чином, в рамках сучасної концепції післядипломної освіти необхідні 

знання провізор набуває двома шляхами: проходячи навчання в закладах (факультетах) 

післядипломної освіти, а також займаючись самоосвітою. 

На базі кафедри фармації Івано-Франківського національного медичного університету 

здійснюється як первинне післядипломне навчання – спеціалізація (інтернатура) за 

спеціальністю «Загальна фармація», так і перепідготовка фахівців (спеціалізація за 

спеціальністю «Організація і управління фармацією»), а також підвищення кваліфікації 

(цикли передатестаційної підготовки). 

В умовах швидких соціально-економічних змін в Україні післядипломна 

фармацевтична освіта стає головним чинником становлення будь-якої особистості та 

побудована на таких основних принципах: цілеспрямованість, прогностичність, 

технологічність, діагностичність, динамічність та безперервність. Саме динамічність і 

безперервність післядипломної освіти роблять її галуззю, яка потребує об’єктивного аналізу 

вітчизняного та зарубіжного досвіду підготовки фахівців і з’ясування перспективних 

напрямів її модернізації відповідно до вітчизняних та світових стандартів. 

На нашу думку, найбільшою проблемою сьогоднішніх реалій є те, що в Україні 

провізор, який стоїть за першим столом, сприймається пацієнтами не як працівник закладу 

охорони здоров’я та фахівець у сфері фармації із вищою освітою, а як звичайний продавець, 

орієнтований на «чек». На противагу – у країнах Європи цей професіонал стоїть у одному 

ряду із лікарем та має значно ширші повноваження. Наприклад, у Великобританії, 

починаючи із середини 2000-х років, фармацевтам надали можливість отримувати права 

незалежних фахівців, які призначають ліки. В Іспанії фармацевти, крім загальноприйнятих 

функцій, можуть самі встановити діагноз і призначити курс лікування. У Німеччині 

фармацевт повинен консультувати клієнтів з усіх питань, пов’язаних з використанням ліків; 

деякі фармацевти спеціалізуються в будь-якій вузькій сфері: онкології, кардіології, галузі 

інфекційних захворювань, імунології, офтальмології тощо. 

Виходячи з цього, фармацевт (провізор) повинен бути фахівцем, що має глибокі 

знання у сфері застосування ЛЗ, оперувати важливими термінами та поняттями, володіти 

найновішою інформацією стосовно останніх досліджень ефективності та безпечності ЛЗ. І 

саме на етапі післядипломного навчання важливим є забезпечення фармацевтичних фахівців 

необхідними знаннями та навиками відповідно до потреб, продиктованих сучасністю. 

В рамках сучасних вимог до фармацевтичного фахівця та з метою зміни ролі 

провізора в Україні перед кафедрою постають такі завдання: 

✓ постійний пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг 

(власне підвищення кваліфікації самих педагогічних працівників, переймання досвіду у 

успішних закордонних колег тощо); 

✓ розширення матеріально-технічної, навчальної та науково-методичної бази 

кафедри; 

✓ апробація та впровадження інноваційних методик викладання (контекстне, 

імітаційне, дистанційне навчання); 

✓ модернізація змісту освіти й організація її відповідно до світових тенденцій і 

вимог ринку праці (регулярний перегляд навчальних програм та адаптація їх до вимог 

сучасності); 

✓ забезпечення ефективного безперервного професійного розвитку провізора в 

умовах сьогодення. 

Разом з тим, є ряд перешкод, які можуть значно виплинути на якість впроваджуваних 

методик: 
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✓ низький рівень мотивації провізорів до самовдосконалення; 

✓ повільне впровадження в навчальний процес інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій; 

✓ недостатній рівень володіння провізорами навичками роботи з комп’ютером; 

✓ низький рівень володіння іноземними мовами – що є необхідним, оскільки вся 

актуальна інформація та найновіші дослідження у сфері доказової медицини подаються, 

зазвичай, англійською мовою. 

Отже, післядипломна освіта фахівців фармації, в тому числі їх безперервний 

професійний розвиток, є засобом формування та удосконалення професійних знань і вмінь 

для гармонійного розвитку конкурентоспроможного, цілеспрямованого, ерудованого та 

здатного до постійного самовдосконалення провізора, що за рівнем своєї підготовки 

відповідає усім світовим вимогам та критеріям.  

Сучасний стрімкий розвиток фармацевтичної та медичної науки і практики 

зумовлюють необхідність постійно вносити корективи у плани та програми підготовки та 

підвищення кваліфікації фармацевтичних фахівців із наближенням їх освіти до міжнародних 

стандартів. 
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Вступ. Активне впровадження інноваційних технологій в охороні здоров'я суттєво 

покращує якість медичної допомоги. Утім, очевидно, що застосування сучасних медичних 

технологій жодною мірою не знижує ролі лікарських препаратів у боротьбі із 

різноманітними захворюваннями. Основою розробки та впровадження на ринок якісних та 

конкурентоспроможних новітніх лікарських засобів є система підготовки 

висококваліфікованих кадрів для фармацевтичної галузі.  

Мета роботи – з’ясувати місце і роль дисципліни «Технологія ліків» у підготовці 

магістрів фармації у закладах вищої освіти. 
Основний матеріал. В умовах сьогодення фахівець у галузі фармації повинен 

відповідати сучасним підвищеним вимогам до рівня його підготовки, ознаками якого є 

наявність системних знань зі спеціальності, вмінь інноваційного характеру, навичок науково-

дослідної роботи тощо. Досягнення такого рівня освіти є можливим в рамках підготовки 

магістрів фармації у закладах вищої освіти (ЗВО). Згідно з новим Законом України “Про 

вищу освіту” українські ЗВО повинні готувати таких фахівців, які мають розвинені вміння та 

навички як практичної, так і науково-теоретичної діяльності, вміють використовувати 

сучасні інформаційні технології і здатні постійно самовдосконалюватись. Окрім цього, 

завданням ЗВО має стати надання системних, цілісних знань шляхом викладання не 

самостійних, ізольованих дисциплін, а поєднаних у предметні комплекси з урахуванням 

міжпредметних зв’язків. Однією з таких дисциплін підготовки магістрів фармації є 

дисципліна «Технологія ліків». Вона належить до циклу обов’язкових дисциплін 

професійно-орієнтованої підготовки фахівців спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація». «Технологія ліків» запропонована студентам для вивчення у п'ятому-восьмому 

семестрах ІІІ - ІV курсів і забезпечує ґрунтовні теоретичні знання та формує практичні 

навички щодо основних етапів становлення та розвитку фармацевтичної технології в 

Україні, сучасних напрямків розвитку фармацевтичної галузі та професійної діяльності, 

загальних вимог до виготовлення лікарських засобів в умовах аптек та промислових 

фармацевтичних підприємств. Навчальна дисципліна «Технологія ліків» базується на 

вивченні таких дисциплін як українська мова (за професійним спрямуванням), латинська 
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мова, вступ у фармацію, фізика, фізична та колоїдна хімії, мікробіологія. Дисципліна є 

підґрунтям вивчення технології лікарських косметичних засобів, парфумерно-косметичних 

засобів, біофармації, фармацевтичної біотехнології, системи якості у фармації, належних 

фармацевтичних практик, медичного та фармацевтичного товарознавства, фармацевтичного 

аналізу лікарських засобів, стандартизації лікарських засобів, що передбачає інтеграцію 

викладання із зазначеними дисциплінами. 

Значні досягнення фармацевтичної науки та інноваційний розвиток промислової 

фармації на межі ХХ - ХХІ ст. (розробка нових способів промислового виробництва ліків; 

розширення досліджень з питань автоматизації технологічних процесів виробництва в 

аптеках; проведення фундаментальних комплексних досліджень в області технології, 

біофармації і фармакокінетики лікарських засобів; розробка нових і удосконалення існуючих 

видів лікарських форм; пошук нових допоміжних речовин, розширення асортименту 

консервантів і стабілізаторів для лікарських форм тощо), значно трансформували процес 

технології ліків як сфері аптечного, так і заводського виробництва. Це, в свою чергу, 

зумовило необхідність модернізації системи фармацевтичної освіти і поставило перед 

дисципліною «Технологія ліків» чимало нових дослідницьких, навчальних і практичних 

завдань. Відтак, цілями викладання дисципліни «Технологія ліків» кафедри організації та 

економіки фармації і технології ліків Івано-Франківського національного медичного 

університету є формування у здобувачів вищої освіти знань з теоретичних основ технології 

виготовлення різних видів лікарських форм, шляхів удосконалення технології лікарських 

форм в аптечних та промислових умовах; засвоєння вимог і використання в професійній 

діяльності нормативно-правових та законодавчих актів України, вимог належної аптечної 

практики (GPP) та належної виробничої практики (GМР) до виготовлення ЛЗ в умовах аптек 

та промислових підприємств; вивчення впливу умов зберігання та типу пакування на 

стабільність лікарських форм; вивчення промислового обладнання, у тому числі нового, 

приладів та автоматичних ліній, сучасних вимог до виробництва лікарських форм, 

включаючи вимоги Всесвітньої організації охорони здоров’я до чистоти вихідної сировини, 

виробничих приміщень та персоналу. 

Висновки. Підготовка майбутніх магістрів фармації у закладах вищої освіти повинна 

враховувати виклики та завдання, які висуває сьогодення до фармацевтичного сектору, і 

спонукає до утвердження нових підходів до їхньої освіти. Формування професійності 

майбутнього фахівця у галузі фармації є складним процесом, який вимагає перманентного 

вдосконалення, активного застосування новітніх наукових досягнень, відповідного рівня 

освітніх кадрів. У процесі підготовки фахівця важливим є процес отримання, засвоєння і 

використання у майбутній практичній діяльності отриманих знань шляхом вивчення не 

самостійних, ізольованих дисциплін фармацевтичного профілю, а поєднаних у предметні 

комплекси з урахуванням міжпредметних зв’язків. 
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Завдання вищої медичної школи в теперішніх умовах це забезпечення держави 

висококваліфікованими кадрами., В даному випадку сучасність вимагає забезпечення 

навчання впродовж життя і визначає освіту як складову системи неперервної освіти. 

Більшість досліджень у галузі медичної освіти вирішували дидактичні проблеми шляхом 

пристосування теорії навчання студентів до навчання і здобуття освіти дорослою людиною, 

але ці підходи не завжди правильні і ототожнені до сучасних потреб. Нині вдосконалення 

професійної компетентності людини з освітою шляхом набуття спеціальності відбувається з 
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урахуванням життєвого, професійного та соціального досвіду, сформованої мотивації, а 

також таких утруднень, як брак часу, інформації про можливість навчання, відсутність 

інтересу чи довіри, невпевненості у своїх можливостях тощо. 

Тому вища медична освіта сьогодні розглядається як освітнє утворення, що сприяє 

розвитку та збагаченню загальної, фахової та функціональної складових культури людини. 

Вона пов’язана з активною самоосвітою, саморозвитком, самовихованням, її зміст залежить 

від суспільних й індивідуальних освітніх потреб, доцільно організованої діяльності та 

взаємодії в цьому процесі. Підготовка фахівця з вищою освітою передбачає виховання, 

професійну освіту і навчання. Під вихованням студентської молоді розуміють формування 

протягом навчання у вищому навчальному закладі морально-психологічної готовності 

самовіддано працювати за обраним фахом. Медична освіта студентів передбачає володіння 

загальними і професійними знаннями, (професійні знання саме для фармацевта – володіння 

професійною лексикою, більша частина якої вимагає досить високого рівня знань латинської 

мови)  сюди також входять  виробничі уміння і навички згідно з профілем. Навчання 

студентів-фармацевтів охоплює весь процес фахової підготовки спеціаліста з вищою 

освітою, знання якого завжди можуть бути застосовані на практиці. «Латинська мова» 

вивчається на першому курсі у першому і другому семестрах. Структура «Робочої 

навчальної програми» поділена на два модулі. Кожен модуль передбачає вивчення матеріалу 

за чітко визначеними темами. Змістові модулі забезпечують вивчення фонетичної, лексико-

граматичної основ фармацевтичної та ботанічної термінології. Наукові та тривіальні назви 

лікарських препаратів. Лексико-семантичне забезпечення вивчення теми “Рецептура”. 

Лексико-граматичне забезпечення вивчення хімічної, ботанічної, фармацевтичної та 

клінічної термінології. Виписування рецептів на всі форми ліків. 

Контроль поточної успішності проводиться на кожному практичному занятті. Оцінка 

знань вихідного і кінцевого рівня здійснюється за допомогою тестового контролю, 

написання рецептів та переклад клінічних термінів латинською мовою на дошці та усного 

опитування. Латинська та грецька мови до теперішнього часу є основним джерелом розвитку 

й поновлення термінологічних систем різних галузей науки, у тому числі фармації й 

медицини. Латинські найменування лікарських засобів вживаються як офіційні в багатьох 

національних фармакопеях, у Міжнародній фармакопеї й виданнях Всесвітньої організації 

охорони здоров'я (ВООЗ). У деяких країнах світу, в тому числі й у нашій країні, рецепти 

виписуються латинською мовою. Знання основ латинської граматики, спеціальної лексики й 

основного греко-латинського словотворчого фонду забезпечує професійну термінологічну 

грамотність спеціаліста, водночас значно підвищує його загально-культурний рівень. 

Навчання предмету «Латинська мова» на фармацевтичному факультеті носить 

термінологічну спрямованість, інтегрується зі спеціальними дисциплінами: фармакологією, 

ботанікою, фармакогнозією, фармацевтичною хімією, аптечною та заводською технологією 

лікарських форм, дисциплінами медико-біологічного циклу. Особливу увагу в процесі 

навчання приділяється питанням утворення спеціальних термінів та номенклатурних 

найменувань, а також на інтеграцію між курсом латинської мови та деякими клінічними 

дисциплінами. Для досягнення високого рівня професійної грамотності звертається увагу на 

правопис слів та терміноелементів грецького походження, засвоєння основної маси 

частотних відрізків проводиться паралельно з вивченням теми «Номенклатура лікарських 

засобів» та основних способів словотворення, що вживаються в тривіальних найменуваннях 

лікарських препаратів. Передбачається ознайомлення студентів з медичною та 

фармацевтичною термінологією, що представлена у відповідних міжнародних 

номенклатурах (анатомічна, біологічна). 

 Оскільки в процесі підготовки сучасного спеціаліста-фармацевта вивчаються деякі 

медичні дисципліни, передбачається засвоєння студентами певного об'єму лексики, 

принципів словотворення й основних греко-латинських словотвірних елементів, які 

вживаються в клінічній термінології.  
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У медичній педагогіці поширений метод самоспостереження, який дає змогу 

проникнути у внутрішні сфери життєдіяльності особистості, його застосування потребує 

відповідної інструкції. Результати самоспостереження, що мають суб'єктивне забарвлення, 

завжди порівнюють з більш об'єктивними даними педагогічного спостереження, а також з 

дослідними матеріалами, добутими іншими науковими методами (опитування, експеримент 

тощо). Як і кожний метод наукового дослідження, спостереження має свої особливості. 

Позитивним є те, що воно дає фактичний матеріал про природний перебіг педагогічних 

процесів. Однак цей метод характеризується певним суб'єктивізмом інтерпретації отриманої 

інформації, а також доступністю лише вибіркової перевірки. Для перевірки правильності 

зроблених висновків щодо спостереження застосовують такі прийоми: — проведення 

кількох спостережень із зіставленням добутих даних; — порівняння результатів 

спостереження з думками практиків; — дискусійне обговорення результатів спостереження; 

— сувору фіксацію процесу дослідження.  Інший метод медичної педагогіки є метод 

тестування. Існує кілька класифікацій тестів: — за природою оцінювання якостей: тести 

успішності, тести здібностей та індивідуальні тести; — за формою подачі завдань: вербальні 

(побудовані на основі завдань, виражених у словесній формі) і невербальні (у формі 

різноманітних наочних і слухових образів). Тести застосовують для визначення рівня знань 

або вмінь, здобутих індивідом у певній галузі навчальної чи професійної діяльності. 

Неодмінними вимогами до тестування є  обов'язковий для всіх комплекс випробовувальних 

завдань; - чітка стандартизація зовнішніх умов, у яких здійснюється тестування; - наявність 

більш-менш стандартної системи оцінювання та інтерпретації результатів; - використання 

під час оцінювання середніх показників результатів тестування. Запитання і відповіді до 

тестів - лаконічні, чіткі і точні.  

Отже, «Латинська мова» повинна носити термінологічну спрямованість тісно 

інтегруватися зі спеціальними дисциплінами на таких мовних рівнях як лексичний, 

словотворчий та граматичний (особливо з першими двома). В плані інформації «латинська 

мова» пов’язана з усіма гуманітарними, суспільними, загально медичними дисциплінами, що 

вивчаються у медичному ЗВО. Інформація із спеціальності, набута під час занять з 

латинської мови, розширює знання студентів з клінічних дисциплін. Реалізація завдань 

педагогіки вищої медичної школи з вивчення «латинської мови» відбувається у процесі її 

теоретичних пошуків, реальної педагогічної, медичної практик, постійної спрямованості на її 

удосконалення, на відповідність реаліям сьогодення. 
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Значний ріст обсягу інформації, який стає характерною рисою сьогодення, ставить 

зовсім нові вимоги до обсягу знань, якими повинні володіти випускники вищих закладів, а 

отже, і до технологій навчання. Навчально-виховний процес повинен бути направлений 

сьогодні на «Людину, яка вміє вирішувати різні завдання і орієнтується в інформаційному 

просторі». 

Для магістрів фармації велике значення має засвоєння дисциплін хімічного циклу, які 

формують науковий світогляд у студентів, розвивають у них сучасні форми теоретичного 

мислення та здатності аналізувати явища, формують уміння та навички для застосування 

хімічних законів і процесів у майбутній практичній діяльності, вчать правильно 

використовувати хімічні речовини і матеріали у фармацевтичній галузі. 

Фізична та колоїдна хімія − це одна із дисциплін хімічного циклу, яка включена у 

інтегрований тестовий іспит "Крок 1" для спеціальності «Фармація». Досвід викладання 
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показує, що дисципліна містить багато понять, фактів, ідей, закономірностей, які достатньо 

складні для сприйняття студентами. Тому при викладанні дисципліни необхідно прикладати 

значні зусилля і постійно удосконалювати методики викладання. Викладач, як організатор 

навчання, повинен знайти мотивацію для студента і побудувати його діяльність так, щоб в 

нього виникло бажання пізнавати і відкривати нове. 

У процесі вивчення фізичної та колоїдної хімії, враховуючи рівень підготовки 

студентів, технічні та матеріальні можливості, можна використовувати різні інтерактивні 

методи навчання. Це може бути і демонстрація досліду і розв’язування нетипових завдань, 

робота з Інтернет ресурсами, перегляд навчального фільму, створення проблемної ситуації та 

її вирішення. Вибір методу навчання має враховувати: тип заняття і його основні етапи, 

пізнавальну діяльність, джерело знань, рівень самостійної розумової діяльності студентів. 

Досвід викладання дисципліни показав, що найбільш позитивні результати у навчанні 

спостерігаються при одночасному застосуванні конструктивного і проблемного підходів 

навчання з елементами, які враховують особистісні можливості студентів. Важливе 

значення, при цьому, має орієнтація навчання на майбутню професію. При цьому велика 

роль у реалізації проблемного підходів у навчанні належить контролюючій самостійній 

роботі студентів, яку використовують для стимулювання розумової та творчої діяльності 

студентів. 

Отже, при викладанні дисципліни потрібно більше застосовувати інтерактивні та 

комп’ютерні технології навчання: для створення методичних кейсів, комп’ютерного 

лабораторного практикуму, для отримання і обробки результатів експерименту, 

комп’ютерного тестування, онлайн-консультування, які нададуть студентам необхідні 

навички для подальшої діяльності. 
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Вища фармацевтична освіта сьогодення спрямована на підготовку фахівців – 

конкурентоспроможних особистостей, здатних до самореалізації в процесі виконання 

професійних завдань, а також до самовдосконалення і самоосвіти під час діяльності в 

сучасному соціумі. 

Професійна мотивація є внутрішнім чинником, який зумовлює зростання 

професіоналізму кожного майбутнього провізора, що розвивається під час навчання в 

закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти (ЗВМ(Ф)О).  

Формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентність) 

майбутніх фахівців упродовж природничо-наукової підготовки в ЗВМ(Ф)О сприяє розвитку 

їхньої професійної мотивації. Чималий внесок до цього процесу, на наш погляд, робить 

навчання майбутніх провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) 

«Інформаційні технології у фармації» («ІТФ») і «Комп’ютерне моделювання у фармації» 

(«КМФ»). Тому дослідження професійної мотивації майбутніх фахівців за умови формування 

ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ» є нагальною проблемою. 

Професійна мотивація майбутніх провізорів була предметом великої кількості 

емпіричних і теоретичних досліджень (А. Брель [1], І. Жирова [4], В. Мельман [5], Т. Обниш 

[6], О. Павлова [7], Н. Тетерич [8], Ю. Шиморова [9] та інші), але її вивчення залишається 

актуальною педагогічною проблемою. 

Професійна мотивація майбутніх фахівців, котрі здобувають вищу фармацевтичну 

освіту,  зумовлена, ми так вважаємо, сукупністю професійно зорієнтованих мотивів [2]. 
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Досліджуючи, ми вважали, що мотив – це одне з фундаментальних понять, яке 

використовують для опису й аналізу сфери спонукання особи, котра вивчає зазначені ДПНП, 

до діяльності, яка реалізується для формування ІТ-компетентності. Мотив відображає 

предметний зміст потреби, для задоволення якої майбутній фахівець провадить активну, 

спрямовану діяльність, наповнюючи її певним змістом з огляду на цілі й умови їх досягнення 

[3].  

Під час дослідження була використана структурована анкета, що містить 32 

запитання, розподілені за чотирма групами професійно зорієнтованих мотивів (безпосередні 

– 6 запитань, опосередковані – 6 запитань, внутрішні – 10 запитань, зовнішні – 10 запитань) 

[2]. 

У дослідженні брали участь 21 респондент з Дніпропетровської медичної академії 

МОЗ України (ДМА), котрі навчались за спеціальністю 226 «Фармація, промислова 

фармація». Від них вимагалось вибрати один з можливих варіантів однозначних відповідей 

на кожне сформульоване запитання, яким присвоєні бали (0, 1 або 2 відповідно).  

Рівні професійної мотивації майбутніх фахівців (високий, середній, низький, 

задовільний, що були схарактеризовані попередньо), оцінювалися за таким показником як 

сума балів Sб за описаним алгоритмом [2]. 

Дослідження супроводжувалось використанням таких загальнотеоретичних і 

конкретно-педагогічних теоретичних методів як аналіз, синтез, порівняння і зіставлення, 

конкретизація, систематизація, узагальнення, а також методів математичної статистики для 

оцінювання одержаних даних. 

Таблиця 1 

Рівні професійної мотивації майбутніх провізорів та їх якість  

під час формування ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ», % 

Група 
Рівень  

професійної мотивації 

Професійно зорієнтовані мотиви 

безпосередні опосередковані внутрішні зовнішні 

ДМА 

(n = 21) 

низький 9,52 9,52 9,52 14,29 28,57 

задовільний 33,33 14,29 28,57 9,52 14,29 

середній 19,05 23,81 23,81 23,81 57,14 

високий 38,10 52,38 38,10 52,38 0,00 

Якість 57,14 76,19 61,91 76,19 57,14 

Якщо аналізувати якість рівнів професійної мотивації (табл. 1), що розвивається в 

осіб, котрі вивчають ДПНП «ІТФ» і «КМФ», за умови формування ІТ-компетентності, то  

можна зробити такі висновки: 

− найбільшої якості розвитку досягли безпосередні і внутрішні професійно зорієнтовані 

мотиви (76,19 %), що є цілком закономірним результатом з огляду на специфіку ІТ-

компетентності та процесу її формування під час вищої освіти, а також майбутньої 

професійної діяльності провізорів; 

− якість розвитку зовнішніх професійно зорієнтованих мотивів (57,14 %) була найменшою, 

бо майбутні фахівці не здійснювали професійну діяльність, вивчаючи зазначені ДПНП і 

формуючи ІТ-компетентність; 

− якість розвитку опосередкованих професійно зорієнтованих мотивів (61,91 %) була дещо 

вищою за якість розвитку зовнішніх професійно зорієнтованих мотивів, що спричинено 

специфікою організації і реалізації процесу навчання зазначеним ДПНП і формування в 

його межах ІТ-компетентності майбутніх провізорів у ДМА.   
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Таблиця 2 

Кількість позитивних відповідей, даних майбутніми провізорами 

під час анкетного опитування на запитання, що відносились  

до кожної групи професійно зорієнтованих мотивів, % 

Професійно зорієнтовані  

мотиви 

Група  

ДМА (n = 21) 

безпосередні 

пізнавальні 71,43 

розвитку  

особистості 
79,37 

опосередковані 
соціальні 65,08 

досягнення 69,84 

внутрішні 
пізнавальні 68,25 

досягнення 72,79 

зовнішні 

комунікативні 64,29 

професійні 66,67 

самовизначення 71,43 

вузько особистісні 36,90 

Аналізуючи результати анкетного опитування за кількостями позитивних відповідей у 

% (табл. 2), які дали суб’єкти освітнього процесу (група дослідження ДМА) на запитання, що 

відносились до кожної групи професійно зорієнтованих мотивів, можна стверджувати, що: 

− в учасників дослідження найбільшого розвитку досягли безпосередні професійно 

зорієнтовані мотиви розвитку особистості (79,37 %), що засвідчує професійну 

спрямованість як самої ІТ-компетентності, так і процесу її формування;  

− серед опосередкованих і внутрішніх професійно зорієнтованих мотивів для учасників 

дослідження в пріоритеті був розвиток мотивів досягнення (69,84 % і 72,79 % відповідно), 

що підтримує думку щодо зацікавленості суб’єктів освітнього процесу у формуванні  ІТ-

компетентності, зважаючи на особливості професійної діяльності майбутніх провізорів; 

− серед зовнішніх професійно зорієнтованих мотивів для учасників дослідження найбільш 

розвинутими виявились мотиви самовизначення (71,43 %), бо, на нашу думку, 

формування ІТ-компетентності майбутніх провізорів у процесі навчання зазначеним 

ДПНП є професійно спрямованим, а також забезпечує їхнє  самовдосконалення і 

професійне самоствердження; 

− розвиток професійно зорієнтованих зовнішніх комунікативних мотивів (64,29 %) для 

учасників дослідження майже співпадав з розвитком зовнішніх професійних мотивів 

(66,67 %) за умови формування ІТ-компетентності, що є очікуваним результатом з огляду 

на поширення інформаційно-комунікаційних технологій у постіндустріальному 

суспільстві; 

− зовнішні вузько особистісні професійно зорієнтовані мотиви для учасників дослідження 

досягли найменшого розвитку (36,90 %), що можна пояснити відсутністю досвіду 

професійної діяльності в здобувачів вищої фармацевтичної освіти, а також бажанням, 

наявним у декого з них, набути такого досвіду під час ефективного формування ІТ-

компетентності в процесі навчання зазначеним  ДПНП. 

Наведені вище висновки мають право на існування, бо за результатами анкетного 

опитування (група дослідження ДМА) можна стверджувати, що його учасники відповідали на 

сформульовані запитання обдумано і вмотивовано, а самі результати заслуговують на довіру, 

бо між кількостями позитивних відповідей (оцінювались у 2 бали) і кількостями негативних 

відповідей (оцінювались у 0 балів), які дали суб’єкти освітнього процесу, існує достовірний 

від’ємний лінійний кореляційний зв’язок (r r*, r < 0, r = – 0,559, r* = 0,349, t> t*, t = –

 3,693, t* = 2,042) за умови, що ймовірність помилки першого роду  = 0,05. 

На нашу думку, за умови формування ІТ-компетентності в процесі навчання ДПНП 

«ІТФ» і «КМФ» відбувається перетворення загальних мотивів майбутніх фахівців у 
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професійні. Тому потреби осіб, котрі навчаються, набувають змісту, зважаючи на їхню 

майбутню професійну діяльність, а мотиви наповнюються професійним змістом, що сприяє 

розвитку професійної мотивації майбутніх провізорів. 
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Підготовка сучасних висококваліфікованих лікарів і провізорів є найважливішою 

складовою частиною соціальної стратегії держави. Успіх цього завдання залежить від якості 

викладання у ВНЗі та вимагає впровадження нових форм раціональної організації 

навчального процесу. Розробки оптимальних методів навчання повинні гарантувати 

формування у студентів більш глибоких знань, які дозволять їм якісно виконувати 

професійну діяльність провізора. Відомо, що навчання в групі сприяє кращому засвоєнню та 

розумінню навчального матеріалу. Тому основою більшості нових освітніх технологій є 

принципи активного навчання у співпраці. Вони орієнтовані на тіснішу взаємодію студентів 

не тільки з викладачем, але й один з одним. 

Викладачами кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії ІФНМУ при вивченні 

дисципліни “основи біоетики та біобезпеки” використовується інноваційна педагогічна 

технологія - командно-орієнтоване навчання. Викладач формує невеликі групи (2-3) зі 

студентів з різноманітними вміннями та здібностями, де кожен студент повинен бути 

відповідальним за всіх членів команди і бути відповідальним за себе. Відповідно до даної 
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методики, групи студентів взаємодіють як команди, застосовуючи базові знання теми заняття 

для вирішення простих і складних проблем біоетики і використовуючи зворотний зв'язок з 

викладачем як з експертом з даної дисципліни. У студентів формуються навички 

застосування знань для вирішення завдань різної складності, що у підсумку сприяє більш 

осмисленому, глибшому розумінню матеріалу, що вивчається, а не поверхневому охопленню 

і механічному запам’ятовуванню фактів. Окрім того, змінюються роль і пріоритети в роботі 

самого викладача: він перестає бути джерелом готових знань, створює умови для ініціативи 

студентів, стимулює їх пізнавальну діяльність, спрямовує діяльність студентів на досягнення 

кінцевих цілей заняття. Вважаємо, що стимулом розвитку специфічної розумової діяльності 

практичного провізора є використання в процесі навчання ситуаційних завдань. Останні 

відповідають темі заняття і складені таким чином, щоб залучити всіх студентів до дискусії. 

Вирішення ситуаційних завдань загострює увагу на окремих проблемах біоетики і розширює 

можливості навчального процесу, сприяє його оптимізації та підвищує мотивацію студентів 

до вивчення даного предмету. На нашу думку, активне навчання у співпраці сприяє 

усвідомленішому та глибшому засвоєнню навчального матеріалу. При цьому зміст 

навчальної діяльності виступає як засіб спілкування шляхом створення сприятливих умов 

для міжособистісних відносин, стимулювання обміну думками всередині і між групами, 

інтеграції досвіду всіх членів команди, підвищення зацікавленості та активації потенційних, 

інтелектуальних і емоційних можливостей кожного студента, а також формування творчого 

потенціалу. 

Таким чином, командно-орієнтоване навчання є альтернативою пасивним формам 

проведення занять, позаяк розвиває комунікативні навички, сприяє кращому засвоєнню 

навчального матеріалу, ніж робота поодинці, і сприяє розвитку і вдосконаленню як 

поведінкових, так і професійних навичок майбутніх провізорів. 
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Кузенко О.Й. 

Івано-Франківський національний медичний університет 
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На сучасному етапі реформування освітньої системи України актуалізується потреба 

в теоретичному обґрунтуванні та практичному впровадженні оновленої стратегії підготовки 

майбутніх фармацевтів. Важливою умовою підвищення ефективності підготовки фахівців у 

фармацевтичні галузі є формування готовності студентів до ефективної професійної 

взаємодії, постійного особистісного і професійного зростання, отримання нових знань в 

умовах ринкових відносин, здатності адекватно реагувати на динамічні суспільні процеси. 

Вивчення студентами вибіркової дисципліни  «Професійна культура фармацевта», включеної 

до освітньо-професійна програми додипломної підготовки фахівців другого (магістерського) 

рівня вищої освіти  галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація, 

промислова фармація» є одним із структурних компонентів гуманітарної підготовки 

майбутніх конкурентноспроможних фахівців.  

У наукових джерелах “підготовка” трактується як дія, спрямована на «забезпечення, 

здійснення, проведення, виконання чогось», а професійна підготовка як «специфічний її 

різновид, що має на меті прискорене придбання тими, хто навчається, навичок, необхідних 

для певного виду праці». У Академічному тлумачному словнику поняття «готовність» 

означує завершальний етап підготовки, завершену його фазу – стан готового, і, водночас, 

бажання зробити що-небудь. 

Спеціальні дослідження сутності готовності до професійної діяльності започатковані  

наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у контексті вивчення психічних  процесів  особистості. У  
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цей час завдяки  результатам досліджень К. Марбе, О. Кюльпе, Д. Узнадзе  сформувалося 

розуміння готовності як настанови.  Для наступного етапу досліджень дефініції «готовність», 

характерні її тлумачення вченими в якості характеристики стійкості людини до зовнішніх і 

внутрішніх впливів, що зумовлювалося активним вивченням нейрофізіологічних механізмів 

регуляції та саморегуляції поведінки людей. У цьому напрямку здійснювали дослідження  

психологи США У. Томас та Ф. Знанецькі, Г. Оллпорт, Д. Кац, М. Сміт й ін., вивчаючи 

соціальну настанову, вияв її основних ознак, структурних компонентів. Третій етап вивчення 

готовності безпосередньо пов’язаний із дослідженнями в галузі теорії діяльності. 

Характерною особливістю досліджень цього періоду є те, що вчені А. Ганюшкін, М. 

Дьяченко й Л. Кандибович, М. Лєвітов та ін. готовність вивчають у зв’язку з емоційно-

вольовим та інтелектуальним потенціалом особистості щодо конкретного виду діяльності. 

Також цими дослідниками готовність характеризується в ролі  якісного показника 

саморегуляції на різних рівнях проходження процесів: фізіологічному, психологічному, 

соціальному. У багатьох сучасних дослідженнях поруч із визначенням сутності готовності, 

акцентується, що її структурними компонентами є не тільки професійні знання, уміння, 

навички, але й необхідні для виконання професійних функцій, особистісні риси. 

Вивчення майбутніми фармацевтами вибіркової дисципліни «Прпофесійна культура 

фармацевта» дозволяє їм ознайомитися зі структурою, рівнями сформованості професійної 

культури фармацевта та шляхами її формування як інтегрованої якості особистості майбутнього 

фахівця, яка включає професійну компетентність, гуманітарний стиль мислення, 

відповідальне ставлення до своєї професії, готовність до соціальної взаємодії, здатність 

працювати задля благополуччя людей. Окрема увага у вибірковій дисципліні «Професійна 

культура фармацевта» приділяється аналізу  формування соціально-професійної мобільності 

фармацевта, його конкурентоспроможності на ринку праці. Студенти під час семінарських 

занять визначають шляхи налагодження ефективної ділової комунікації в фармацевтичній 

діяльності та досягнення професійної майстерності. 

З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на семінарських заняттях 

використовуються інтерактивні методи педагогічної взаємодії, що створюють умови для  

розв’язання навчальних завдань у режимі бесіди, діалогу, під час яких студенти вчаться 

налагоджувати міжособистісну комунікацію, ефективно спілкуватися, критично мислити, 

самостійно ухвалювати аргументовані рішення. Застосування цих методів  також передбачає 

створення проблемної ситуації та активну самостійну діяльність студентів у її розв’язанні, 

що веде до ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових положень, розвиває творче 

мислення і здатність до самостійної діяльності.  Метод обговорення (дискусії), в свою чергу, 

забезпечує можливість студентам  обмінюватися думками щодо проблемних питань, 

цікавитися різними поглядами на структурні компоненти професійної культури фармацевта, 

під час  обговорення яких відбудеться оптимізація  засвоєння навчального матеріалу. 

У результаті вивчення вибіркової дисципліни «Професійна культура фармацевта» 

студенти  усвідомлюють, що гуманітарна підготовка сучасного фахівця в галузі фармації 

забезпечує його здатність  оцінювати соціальне значення та перспективи професійної 

діяльності;  визначати траєкторію особистісного та професійного розвитку; умови 

досягнення ефективної ділової комунікації; ознайомлює зі стандартами професійної 

підготовки фармацевта, показниками сформованості його професійної компетентності.  
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Вступ. Раптовий перехід до навчання з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій (електронного навчання, e-learning) у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції 

COVID-19 поставив перед студентами і викладачами безліч нових проблем і призвів до 

непередбачуваних наслідків. Цей вид навчання має багато переваг, але його ефективність 

залежить від цілого ряду факторів, і не в останню чергу — від мотивації студентів до 

самостійної навчальної діяльності. Дослідження показують, що мотивовані учні більш 

активні і наполегливі у виконанні завдань, краще концентрують увагу на завданнях, а 

значить, і більш успішні. У той же час наші студенти не мали раніше досвіду дистанційного 

навчання, тому сьогодні відчувають труднощі в освоєнні нових методів і технологій, 

фрустровані через втрату особистого спілкування, не вміють планувати і організовувати 

самостійну роботу, налагоджувати ефективні комунікації з викладачами та однокурсниками. 

Після переходу на електронне навчання не всі з них можуть підтримувати високу мотивацію, 

тому потребують підтримки з боку викладачів. 

Мета роботи. Вивчення педагогічних і психологічних аспектів, необхідних для того, 

щоб зробити електронне навчання мотивуючим. Розробка викладачами кафедри нових 

педагогічних технологій і технологій навчання, які допоможуть студентам успішно 

виконувати завдання, долати почуття ізоляції та зберігати високу мотивацію до навчання. 

Основний матеріал. Мотивація — це внутрішній процес, який направляє, змінює або 

підтримує поведінку людини. Дослідження навчання в онлайн середовищі показують, що 

можна виділити 2 типи мотивації студентів: внутрішня (intrinsic), коли мотивує сама 

діяльність, немає необхідності в зовнішніх стимулах; і зовнішня (extrinsic), наприклад, 

отримати диплом/гарну оцінку, уникнути негативних наслідків і т. п. Висока мотивація 

спрямовує поведінку людини на досягнення певної мети, збільшує час, що витрачається на 

виконання завдань, покращує когнітивну обробку інформації. Низька мотивація може бути 

пов’язана з почуттям некомпетентності через невміння вчитися, низьку самооцінку, 

відсутність можливості вплинути на результат, низьку цінність завдання, що виконується. До 

основних мотивуючих факторів електронного навчання дослідники відносять: особисті 

успіхи і досягнення, позитивний досвід навчання, підтримку і своєчасний зворотній зв'язок з 

боку викладача, різноманітність стратегій навчання, ефективні стратегії комунікації, 

визнання, самостійність і відповідальність, почуття спільності. 

Хоча сучасні середовища e-learning спроектовані таким чином, щоб оптимізувати 

мотивацію студентів, в них відсутня соціальна складова: немає особистих бесід і нових 

знайомств, спілкування обмежено, у віртуальному просторі відсутні невербальні знаки (такі, 

як міміка, жести і т. д.). Все це не тільки утруднює розуміння складної інформації, але й 

демотивує. 

У студентів, що навчаються з використанням сучасних комп’ютерних технологій, є 

особливі потреби, тому що e-learning багато в чому потребує від студента самоспрямованого 

навчання (self-directed learning). Це означає, що студент має самостійно контролювати 

процес свого навчання, постійно моніторити плин часу, розуміти свої сильні сторони та 

спиратися на них при організації навчанні, а головне, уміти мотивувати себе до занять. Крім 

того, для успішного виконання завдань студентам необхідні навички самостійного та 

спільного навчання, самодисципліна, навички управління часом, організації своєї роботи та 

розстановки пріоритетів, вміння виявляти прогалини в знаннях за допомогою самооцінки та 

рефлексії. 
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Чим може їм допомогти викладач? Регулярно надавати конструктивний зворотний 

зв'язок, відповідати на запитання, допомагати вирішувати виникаючі проблеми. На 

початковому етапі, коли студенти тільки освоюють програмне забезпечення навчального 

процесу (наприклад, технологію Google classroom, Google meet, Hangout), розбираються з 

особливостями електронного навчання, опрацьовують навички вибудовувати відносини в 

нових умовах, найбільш важливо надавати їм технічну та академічну підтримку, 

застосовуючи нові педагогічні технології. Дуже вдале рішення — підготувати до кожного 

курсу невелике вступне відео, в якому викладач розповідає про новий предмет, а також про 

те, що студенти будуть вивчати і робити протягом семестру. Надалі від викладача 

вимагається не лише викладання нового матеріалу, а й постійний контроль процесу 

виконання завдань і тестів, надання емоційної підтримки, постійна комунікація. І, звичайно, 

мотивація студентів, для якої особливо важливо визнання — не тільки академічних успіхів, 

але й зусиль, котрі студенти вкладають в процес навчання. Все це докорінно змінює роль 

викладача — тепер він не лише автор навчального контенту та передавач знань, а й е-тьютор 

процесу самонавчання студентів (наставник, модератор, фасилітатор на різних етапах 

навчання). Е-тьютор розробляє та надає докладні інструкції та проактивно задає 

передбачувані питання, планує необхідні завдання у новому середовищі з метою досягнення 

запланованої мети навчання. 

Щоб допомогти студентам-магістрам адаптуватися до навчання у віртуальному 

середовищі співробітники нашої кафедри розробили Пам'ятку «Успішне навчання з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій», в якій зібрали рекомендації та 

корисні поради. Наприклад, ми радимо облаштувати вдома робоче місце, домовитися з 

членами сім'ї про дотримання тиші під час занять, скласти зручний графік для самостійних 

занять і строго його дотримуватися. Для ефективної роботи є необхідним комп'ютер з 

монітором з високою роздільною здатністю (не так втомлюються очі), стійкий інтернет-

зв’язок, гарнітура (мікрофон + навушники) для вебінарів. Крім того, потрібно освоїти саме 

середовище електронного навчання — необхідні програми й додатки. Швидкому входженню 

в робочий ритм сприяє «перемикання ролей» за допомогою спеціальних ритуалів 

(наприклад: зміна домашнього одягу на більш офіційний, традиційна чашка кави і т. д.). 

Довго зберігати працездатність, вчасно виконувати завдання допомагають базові прийоми 

тайм-менеджменту, планування роботи, розбиття складних/об'ємних завдань на окремі 

блоки, складання заздалегідь календаря контрольних термінів на весь семестр (наприклад, за 

допомогою Google calendar, який інтегрований з Google class) і т. д. Підтримувати високу 

концентрацію уваги допомагає тиха фонова музика або повна тиша (в залежності від 

особистих уподобань), регулярні перерви. Дуже важливо також дбати про здоров'я: 

організувати правильний розпорядок дня, забезпечувати достатню тривалість сну, робити 

часті перерви, виконувати фізичні вправи і т. п. Тому при роботі зі студентами під час 

карантину викладачі застосовують здоров’язберігаючі педагогічні технології. Підтримувати 

високу мотивацію допомагає складання портфоліо, регулярний перегляд своїх планів із 

зазначенням виконаних робіт, спілкування з однокурсниками та викладачами, візуалізація 

бажаної в майбутньому роботи, можливість розповісти про свої успіхи родичам і друзям 

(наприклад, в соціальних мережах).  

В нових карантинних умовах дисципліни, що вже викладаються на кафедрі 

(наприклад, «Управління кар’єрою», «Основи поведінки споживача у фармації»), 

оновлюються та доповнюються відповідними темами та практичними завданнями, які 

допомагають студентам долати труднощі тимчасової ізоляції. Окрім того, зараз ми 

переважно використовуємо ті функції Google class, які дозволяють збільшити ефективність 

навчання (у порівнянні із традиційним аудиторним навчанням). 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Останнім часом електронне 

навчання у різних його різновидах все більш поширюється, тому ми вважаємо, що досвід 

навчання під час карантину із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (e-
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learning) допоможе випускникам в майбутньому швидше адаптуватися до вимог 

роботодавців. 

Надалі ми плануємо розробити анкету-опитувальник для оцінки мотивації і 

задоволеності студентів-магістрів електронним навчанням, а потім провести відповідне 

дослідження. Мотивацію студентів планується оцінювати в кінці кожного семестру. За 

результатами опитування будуть розроблені заходи щодо подальшого підвищення їх 

мотивації та заохочення до навчання. 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ФАРМАЦІЇ» 

Лебединець В.О., Ткаченко О.В., Ромелащвілі О.С. 

Національний фармацевтичний університет 

v.o.lebedynets@gmail.com 

 

Впровадження сучасних систем управління якістю (СУЯ) в фармацевтичній сфері 

галузі охорони здоров'я відповідно до вимог міжнародних стандартів потребує залучення 

компетентних кадрів, здатних створювати й управляти комплексом процесів із 

документованим визначенням їх взаємозв’язків та алгоритмів виконання, здійснювати 

моніторинг результативності цих процесів, аналізувати й постійно вдосконалювати 

діяльність організації у сфері питань якості тощо. Для фармацевтичної організації це 

потребує залучення фахівців, що мають не лише кваліфікацію провізора, але й володіють 

знаннями й уміннями стосовно побудови та забезпечення функціонування фармацевтичної 

системи якості (ФСЯ). 

В той же час зміни до компетентностей фахівців фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я, впровадження новітніх технологій та стандартів в роботу суб’єктів 

фармації вимагають від фармацевтичних закладів вищої освіти (ЗВО) постійного 

удосконалення освітньо-професійних програм з метою забезпечення умов набуття 

майбутніми фахівцями необхідних компетентностей та надання високої якості освіти. 

Розроблена кафедрою управління якістю Національного фармацевтичного 

університету освітньо-професійна програма (ОПП) Управління якістю у фармації необхідна 

саме для підготовки працівників профільних структурних підрозділів виробничих і 

дистриб'юторських підприємств, контрольно-аналітичних і дослідних лабораторій, аптечних 

закладів, регуляторних і наглядових органів у фармацевтичній сфері. Основною метою ОПП 

є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані 

задачі, що характеризуються комплексністю й невизначеністю умов, при виконанні функцій 

управління фармацевтичними організаціями та їх підрозділами стосовно діяльності, що 

впливає на якість продукції, задоволення потреб замовників та спроможність організації 

дотримуватись нормативних вимог. Програма акцентована на формуванні компетентності 

провізорів у сфері управління якістю лікарських засобів.  

Одним із принципів «Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти» є врахування системою забезпечення якості закладу 

вищої освіти потреб та очікувань роботодавців, які  безпосередньо та/або через свої 

об’єднання повинні бути залучені до процесу періодичного перегляду освітньої програми та 

інших процедур забезпечення її якості як партнери. 

Метою роботи є визначення необхідності розробки нової освітньо-професійної 

програми, основних вимог, які висуває український фармацевтичний ринок до сучасних 

фахівців, що задіяні у формуванні, підтримці та удосконаленні фармацевтичних систем 

якості, та визначенні компонент освітньої програми.  

Результати. Дослідження було проведено протягом квітня 2020 року у шляхом 

експертного опитування. В дослідженні прийняли участь 56 респондентів з 35 організацій 
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фармацевтичного сектору охорони здоров’я, в тому числі фармацевтичних підприємств з 

виробництва лікарських засобів та виробів медичного призначення; підприємства з 

виробництва ветеринарних препаратів; аптечної мережі; дистриб’юторів ЛЗ та ВМП; 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками; підприємств з 

оцінки відповідності тощо.  

51% опитуваних займають в організаціях керівні посади, які пов’язані з 

забезпеченням якості продукції/послуг, серед яких: начальник / керівник відділу 

забезпечення / контролю якості, Уповноважена особа з якості, заступник генерального 

директора з питань якості, заступник директора з якості, директор виробництва 

фармацевтичної продукції, начальник відділу експертизи та статистичного аналізу, 

начальник відділу специфікацій та трансферу методів, головний технолог, заступник 

начальника цеха, заступник директора з виробництва тощо. 

45% опитуваних працюють на інженерних посадах, пов’язаних з забезпеченням 

якості, валідацією, стандартизацією та сертифікацією, а саме: інженер-дослідник, інженер 

відділу валідації, інженер зі стандартизації, головний спеціаліст відділу сертифікації 

виробництва, фахівець із забезпечення якості, менеджер з валідації, контрольний майстер, 

провідний інженер / інженер з якості, менеджер з управління проектів, головний спеціаліст з 

реєстрації, контрольний майстер відділу контролю якості тощо. 

3% респондентів займають посади аудитор / аудитор-експерт. 

 Майже 100% роботодавців мають в організаційній структурі підрозділ, що виконує 

функції, пов’язані з управлінням / забезпеченням якості продукції та /або послуг. Аналіз  

функцій підрозділу, відповідального за з управління / забезпечення якості на 

фармацевтичних організаціях, свідчить про необхідність поглибленого вивчення вимог 

галузевих стандартів ICH, PIC/S, МОЗ України, універсальних стандартів  ISO.  

Розроблена кафедрою управління якістю Національного фармацевтичного 

університету ОПП Управління якістю у фармації необхідна саме для підготовки працівників 

профільних структурних підрозділів виробничих і дистриб'юторських підприємств, 

контрольно-аналітичних і дослідних лабораторій, аптечних закладів, регуляторних і 

наглядових органів у фармацевтичній сфері.  

На поставлене питання «Чи вважаєте Ви за доцільне відкриття у НФаУ нової освітньої 

програми Управління якістю у фармації (1,5 роки навчання, диплом магістра фармації)?» 

переважна більшість опитуваних відповіли позитивно; 5% респондентів зазначить по 

недоцільність відкриття нової освітньої програми, зазначивши, що для роботи в галузі 

забезпечення якості необхідна освіта за ОПП Якість, стандартизація та сертифікація 

спеціальності 073 Менеджмент як без урахування першої освіти, так і за умови наявності 

першої вищої фармацевтичної освіти; 4% опитуваних не визначилися. 

Дослідження актуальності компонент освітньої програми Управління якістю у 

фармації відбувалось шляхом оцінки важливості наведених в анкеті дисциплін  з 

можливостю пропонування додаткових  дисциплін . 

Аналіз результатів досліджень свідчить про актуальність дисциплін , орієнтованих 

на такі  знання та вміння, як: 

− уміти використовувати нормативно-правові документи у практичній діяльності стосовно 

забезпечення якості лікарських засобів; 

− виконувати професійні обов’язки уповноваженої особи на підприємствах 

фармацевтичної сфери галузі охорони здоров'я; 

− інтерпретувати законодавчі й нормативні вимоги, здійснювати підготовку необхідного 

документального супроводу процесів у сфері державної системи забезпечення якості 

лікарських засобів в Україні;  

− уміти визначати процеси, необхідні для функціонування системи управління якістю, та 

розробляти процесну модель такої системи; складати перелік та розробляти 

документацію, необхідну для регламентації процесів системи управління якістю; 

− бути спроможним виконувати функції представника керівництва з якості;  
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− уміти оптимізувати організаційну структуру підприємства з урахуванням 

функціонування системи управління якістю; 

− уміти проводити аудити системи управління якістю фармацевтичної організації, уміти 

формулювати повідомлення про невідповідності та ініціювати розробку коригувальних 

і/або запобіжних дій, проводити оцінку їх результативності та складати відповідні звіти з 

їх верифікації; 

− уміти планувати і проектувати інтегровані системи управління фармацевтичної 

організації, визначати етапи й організовувати їх впровадження, розробляти відповідні 

задокументовані процедури; 

− уміти застосовувати математичний інструментарій для збору, первинної обробки та 

інтерпретації даних щодо статистичних характеристик варіативності технологічних 

процесів; складати графічний і текстовий опис технологічного процесу, будувати та 

інтерпретувати контрольні карти статистичного моніторингу процесів, прогнозувати 

результати процесів, визначати й аналізувати причини варіативності та ризики, 

розробляти комплексні заходи для удосконалення процесів та поліпшення їх показників 

тощо. 

Висновки. Проведено опитування роботодавців фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я  з метою визначення необхідності розробки нової освітньо-професійної 

програми, основних вимог, які висуває український фармацевтичний ринок до сучасних 

фахівців, що задіяні у формуванні, підтримці та удосконаленні фармацевтичних систем 

якості, та визначення компонент нової ОПП Управління якістю у фармації. На основі 

результатів опитування обґрунтовано актуальність підготовки фахівців з управління якістю 

для фармацевтичних підприємств, які повинні вміти розробляти, впроваджувати та 

удосконалювати систему управління якістю відповідно до вимог чинних стандартів. 

 

 

БІЛЯ ВИТОКІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РЕМЕСЛА НА ПРИКАРПАТТІ 

Любчик І. Д. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

lubczyk-79@ukr.net 

 

Прикарпаття є особливим українським регіоном, яке внесло гідний внесок у різні сфери 

життєдіяльності краян. Проте фармацевтична галузь є однією із тих ділянок, яка проявила себе у краю вже в 

новий час.  Незважаючи на доволі скупі дані про історичну фармацевтику краю у день відзначення 

двадцятиліття факультету можемо говорити вже про її певний набуток. Ці знання, які щороко накопичуємо 

намагаємося донести до студентів з авторського курсу за вибором «Медичне краєзнавство» в ІФНМУ. Тому 

користуючись нагодою прагнемо нагадати, а може привідкрити завісу невідомості з історичної 

фармацевтики у цій конференційній студії. 

Перші організовані фармацевтичні осередки у краю згадуються у ХVIII cт.  У 1709 р., серед 48 

станиславівських ремісників двоє були аптекарями. Дещо пізніше у Станиславові з'явилася перша 

аптека, залишки якої були знайдені у 1987 р. під час закладення фундаменту під будинок 

біля Вірменського костьолу, де були знайдено флакони, пляшечки з лікарськими речовинами 

(деякі навіть ще запечатані!). При пізнішому дослідженні з’ясувалося, що у баночках 

зберігався липовий дьоготь, який в давнину використовувався для загоєння ран. За характером 

керамічного посуду археологи датували аптеку другою половиною ХVІІІ століття. У 1875-го аптека 

прейшла у власність німецького доктора Альфреда Байля за адресою – площа Ринок 4, з 

назвою «Під Якорем». Ще з раннього середньовіччя, цим закладам давалися поетичні назви, причому 

обов’язково з використанням прийменника «під». Аптека А. Байля мала назву «Під якорем», В. Гундермана 

– «Під зіркою», Я. Мацури – «Під срібним орлом», К. Арматиса – «Під ангелом». 

Наше місто може гордитися тим, що з нього походить найвідоміший фармацевт Галичини ХІХ ст., 

видатний аптекар і хімік-дослідник Т. Торосевич (1789 – 1876 рр.), який народився у вірменській родині, 
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аптекарську справу вивчав у Віденському університеті, здобув ступінь маґістра. Проте подальше своє життя 

пов’язав зі Львовом.  

У 1848 році у Станиславові було дві аптеки. Серед молодших офіцерів тутешньої 

національної гвардії згадуються аптекарі Саханек і Томанек, які були активними учасниками 

революційних подій 1848 р. Напевно, один із них тримав аптеку «Під якорем», а де працював 

інший не відомо?  

1877 р. Станиславів обзавівся третьою аптекою. На розі теперішніх вулиць 

Бельведерської та Галицької стояв скромний готель «Під чорним орлом». Номери містилися 

нагорі, а більшу частину першого поверху займала аптека «Під Божим провидінням». 

Тримав її вірменин Альбін Амірович. Там продавався… бензин, яким виводили плями на 

одязі, торговував квитками на театральні вистави і танцювальні вечори. Добре розходилися 

«Альпійські соснові цукерки», а також можна було почитати газети і журнали. 

Сьогодні важливо згдати і про найдавніші аптеки міста, які вже працюють понад 100 р. за одною 

адресою:  на вул. Василіянок, 3 (колишня «Під зіркою», від 1903 р.) та на вул. Січових стрільців, 26 

(колишня «Під ангелом», від 1910 р.).  Станиславівський аптекар Ґустав Адам прибув до 

Станиславова зі Львова, де 35 р. займався аптекарською справою. У Станіславові 1903 р. він 

заснував аптеку з романтичною назвою «Під зіркою», яка стала четвертою у місті. Аптека 

розмістилася у кам’яниці по вул. Заболотівській, 1 (нині вул. Василіянок № 9), яка зберігається 

до сьогодні і найстарішою у місті.  

Аптека високоосвіченого магістра Казимира Арматиса, під назвою «Під ангелом», 

відкрита у жовтні 1910 р. по вул. Собєського (тепер вул. Січових Стрільців, 26), працює й 

досі. З цією аптекою пов'язана цікава історія, яку, мабуть, ще пам'ятають старожили міста. У 

радянські часи, десь у 1960-х рр., під час ремонту аптеки відкрили частину раніше закритої 

вітрини, де на вітринному склі був вигравіруваний ангел. Коли скло відмили після ремонту і 

ангел засяяв у сонячних променях, деякі франківці сприйняли це як релігійне диво і навіть 

намагалися вшанувати «чудотворний образ».  

1912 р. у місті відкрилася нова, шоста аптека. Зокрема Зигмунд Теодорович відкрив 

аптеку при вулиці Седельмайєрівської ( тепер вул. Новгородська) «Під срібним орлом».  

У 1929 р. вона переїхала на Сапіжинську (Незалежності, 12), де зайняла перший поверх 

міщанського казино. Перед самою війною там працював батько відомого мемуариста 

Тадеуша Ольшанського, який згадував: «Батько… ставши до спілки зі своїм другом, відомим 

фармацевтом Зигмундом Теодоровичем, на задвірках його аптеки «Під срібним орлом» 

облаштував лабораторію, в якій проводилися медичні аналізи». З такою кількістю аптек місто 

зустріло Першу світову війну.  

У звітах російської поліції за 1916 р. зазначається, що у Станиславові нараховувалося 

сім аптек. Схоже, крайня з них виникла у часи Першої світової. Цікаво, що саме тоді 

тернопільський губернатор (якому підпорядковувався Станиславів) для боротьби зі 

спекуляціями заборонив ставити аптечну націнку більше 30 %. Хто був власником тої 

загадкової аптеки? Серед чиновників станиславівського магістрату 1916 р. згадується 

ветеринар і аптекар Антон Банах. Втім у подальших довідниках він фігурує суто як 

ветеринар і до аптек стосунку не має. 

Загалом відкрити аптеку було нелегкою та тривалою справою. До звертання власник 

аптеки додавав метрику, свідоцтво гмінної належності (своєрідна прописка), диплом 

магістра фармації, свідоцтво про відбуття «служби професійної», тобто попереднього стажу 

роботи в аптеці та ...свідоцтво моральності, яке видавалося за місцем народження чи 

проживання. Аптека не могла працювати, якщо в її штаті не було магістра фармації. Станом 

на 1922 р. у Станиславівському воєводстві в аптеках працювало 37 магістрів формації: у 

Станиславові та Коломиї - по 4, у Городенці, Калуші, Бурштині, Рогатині - по 2, у Болехові, 

Войнилові, Гвіздці, Косові, Кутах, Жаб'є, Більшівцях, Тлумачі, Турці, Микуличині, Журавно 

- по 1 магістру. 

Зарплата працівників аптек залежала від займаної посади: найбільше отримували 

магістри фармації, середня чи трохи вища від середньої була зарплата в асистентів, а 
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найменше отримували «працівники фізичні», тобто підсобники. Станом на 1936 р. магістр 

фармації отримував 215 злотих, його асистенти мали від 90 до 115, а фізичний працівник 

(підсобник) задовільнявся 50 монетами. Середня зарплата у місті тоді була приблизно 100-

120 злотих. 

До речі, станиславівські аптекарі без жодних нарікань вставали вночі, щоб продати ліки в 

разі нагальної потреби. Їхньою добротою багато хто зловживав, тому для захисту права 

фармацевтів на здоровий сон у 1908 р. було прийняте розпорядження, що в разі нічного візиту 

до аптеки пацієнт додатково сплачував 50 галерів. Проте він не сплачував цей збір, якщо мав із 

собою лікарський рецепт, де було чітко вказано, що ліки справді терміново потрібні. 

Відомо, що окремі уродженці краю, здобувши омріяний фах фармацевта, 

продовжували свою карєру у тодішній столиці. Прикладом може бути Адольф Городицький, 

польський офіцер, капітан, уродженець 1903 р. у с. Ляцьке-Шляхетське (тепер Липівка 

Тисменицького району), який у 1931 р. закінчив  фармацевтичний факультет Варшавського 

університету ставши магістром фармації. Свою професійну діяльність розпочав у Головній 

санітарній службі Польщі. 

Як бачимо значна кількість аптек була у власності єврейських фармацевтів. Серед перших 

українців-фармацевтів, можемо згадати Любов Білобрам, що походить з української патріотичної родини, 

яка була першою українкою в місті з вищою фармацевтичною освітою. За допомогу українським 

підпільникам потрапила 1943 р. в німецький концтабір, а в перші роки після війни переховувалась через 

загрозу радянського арешту.  

У 1987 р., коли обласний центр відзначав своє 325-річчя, в ньому працювали 24 аптеки. А скільки 

аптек в Івано-Франківську зараз. Один із сайтів Інтернету у відповідь на такий запит наводить список із 119 

аптек! Отже, можемо орієнтуватися на цю цифру.  

Медичні послуги у міжвоєнній Польщі були платними, існувала система страхової 

медицини, представлена Касами хворих. Кожний її член щомісяця сплачував у Касу 

відрахування в сумі 2% від заробітної плати. На випадок захворювання він одержував 

грошову допомогу в розмірі 60% середньомісячного заробітку й користувався безкоштовною 

амбулаторною допомогою та при потребі стаціонарним лікуванням, вартість якого 

оплачувалася Касою хворих у розмірі 50% та державою – 50%. Окремо згадаємо аптеку так званої 

Каси хворих на вул. Франка, 30, відкриту 1927 р.    

У післявоєнний період у Станіславові в 1946 р. почала діяти середня фармацевтична 

школа куди приїжджала молодь не тільки з сусідніх, але й з віддалених областей України, 

зокрема Чернігівської, Сумської та Вінницької, а загалом навчалося 300 учнів. 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ПРОВІЗОРІВ В УКРАЇНІ 

Мандзій Т. П. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

tarasdgr@rambler.ru 

 

Вища освіта є фундаментом людського розвитку та вплив на прогрес суспільства, а 

також вища освіта виступає гарантом індивідуального розвитку, підтримує формування 

інтелектуального, духовного та виробничого потенціалу. Високоякісна підготовка, 

перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів є важливою 

складовою реформування галузі охорони здоров’я та реалізації соціальних пріоритетів 

держави, оскільки від рівня підготовки лікарів - провізорів залежить якість медичної 

допомоги населенню. 

Мета визначити і охарактеризувати тенденції професійної підготовки фахівців 

фармацевтичної галузі України. Провести прогностичне узагальнення з метою модернізації 

професійної підготовки спеціалістів даної галузі. 

Матеріали і методи дослідження базуються на порівняльному аналізі фахових 

фармацевтичних джерелах; інтернет – ресурсів; системи підготовки фармацевтичних кадрів 
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України в закладах вищої освіти; перепідготовки спеціалістів роботодавцем, які 

контролюють постійний ріст фахового удосконалення своїх працівників.  

Основний матеріал дослідження.  

Фармацевтична освіта – система підготовки та вдосконалення провізорів, фармацевтів 

і науково-педагогічних фармацевтичних кадрів. Рівень професійної кваліфікації працівника, 

отриманий у навчальних закладах І-ІV рівня акредитації на базі повної (або неповної) 

середньої освіти. Проходження професійної кваліфікації підтверджується відповідним 

сертифікатом, який дозволяє займатися діяльністю, пов’язаною з ліками (виготовленням, 

зберіганням, відпуском тощо). 

Основними поняттями, що розкривають процес професійної підготовки фахівців 

фармацевтичної галузі в Україні, вважаються такі як: «професійна підготовка», «неперервна 

професійна освіта», «кваліфікації», «освітньо-професійні рівні», «тенденції», «фармація», 

«фармацевтична галузь», «фахівець фармацевтичної галузі», «фармацевт», «провізор». 

Провівши аналіз психолого-педагогічної літератури можна стверджувати, що на 

сьогодні не існує єдиного визначення професійної підготовки. Вона розглядається, як засіб 

приросту індивідуального потенціалу особистості, розвитку резервних сил, пізнавальної й 

творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими та професійно-значущими 

знаннями.  

Поняття «професійна підготовка» тлумачиться як сукупність спеціальних знань, умінь 

і навичок, якостей особистості, трудового досвіду та норм поведінки, які забезпечують 

можливість успішної праці за обраною професією; процес повідомлення тому, хто 

навчається відповідних знань і вмінь. Деякі науковці вважають за доцільне розглядати її як 

систему організаційних і педагогічних заходів, які забезпечують формування в особистості 

професійної спрямованості знань, умінь, навичок і професійної готовності до певної 

діяльності. Професійна підготовка розглядається, як процес професійного розвитку фахівця, 

що забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок і якостей, практичного досвіду й норм 

поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи з певної професії, а також це 

процес повідомлення відповідних знань. Інше визначення професійної підготовки розглядає 

її, як процес формування фахівця для однієї з галузей трудової діяльності, пов’язаного з 

оволодінням певним родом занять, професією. 

Гавриш І. зазначає, що термін «підготовка», який тісно пов’язаний із фаховою 

освітою та базується на концепції безперервного навчання, збагачує поняття «готовність»; 

підготовка до професії розглядається, як процес формування готовності до неї, а готовність – 

як результат професійної підготовки. 

Кайдалова Л. Г. пропонує визначення неперервної професійної підготовки майбутніх 

фахівців фармацевтичного профілю, як освітньої системи, що ґрунтується на визнанні освіти 

як безперервного процесу протягом усього життя (професійної життєдіяльності), який 

забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу особистості, професійних та 

особистісних якостей фахівця, всебічне збагачення його духовного світу, постійно 

вдосконалюється в сучасних ринкових умовах праці, покликана забезпечувати 

сформованість їхньої професійної компетентності шляхом варіативності, ступеневості 

навчання, створення умов для розкриття особистого потенціалу та постійного вдосконалення 

майбутнього фахівця. 

Вагомим недоліком, що ускладнює реалізацію концепції неперервної освіти є 

відсутність чіткого визначення поняття «неперервної освіти». У сучасній педагогіці поряд із 

поняттям «неперервна освіта» вживають інші, такі як: «пожиттєва освіта» (life long 

education), «перманентна освіта» (permanent education), «освіта дорослих» (adult education), 

«подальша освіта» (further education), «освіта, що продовжується» (continuing education), 

«професійна освіта, що продовжується» (continuing professional education), «освіта, що 

поновлюється» (recurrent education). Ці терміни є досить близькими за значенням, проте не є 

синонімічними. Автори даних теорій спираються на конкретні економічні, філософські, 

соціальні, психологічні та педагогічні позиції. 
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Модернізація вищої освіти в Україні, зокрема, вищої фармацевтичної освіти 

відповідно до основних положень Болонської декларації, зумовлюють забезпечення 

відповідності та можливості академічного визначення кваліфікацій і компетенції на 

Європейському та міжнародному рівнях. Одним із основних завдань є реалізація цілей 

Болонської декларації з урахуванням досвіду в рамках програм «ЕРАЗМУС» і 

«СОКРАТЕС».  

Досліджень щодо освіти і їх якості є дуже багато, але щодо проблем фармацевтичної 

освіти та фармацевтичного сектору є малодослідженими. 

Тому набуття студентами знань, умінь та навичок спрямоване на формування їх 

компетентності.  

Формування шляхів компетентності слід розглядати, як результат навчання та 

правильності донесення до них інформації. 

На теперішній час серед працівників практичної фармації ведеться дискусія на тему: « 

Які ж основні професійні обов’язки фахівців даної галузі? ».  На сьогодні, окрім розробки і 

виробництва лікарських препаратів, контролю їх якості, збуту, раціонального використання 

лікарських засобів, а також державного регулювання фармацевтичного ринку ускладнюється 

постійно. Найглобальнішою проблемою залишається питання фальсифікації лікарських 

препаратів, що потребують певної системи контролю. Саме чітка система контролю за 

лікарськими засобами вимагає на сучасному етапі кваліфікованої підготовки та 

перепідготовки кадрів. 

Висновок. Отже, вплив професійної освіти на фармацевтичні кадри буде сприяти 

досягненню своєї мети, підготовці кваліфікованого спеціаліста, який вільно володітиме своє 

професією, здатною ефективно працювати на рівні європейських стандартів. Саме такий 

спеціаліст буде готовий навчатись і постійно прагнути удосконалюватись у своїй професії, а 

також рости у соціальній і професійній мобільності в ногу із часом. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВИРОЩУВАННЯ 

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН» ДЛЯ МАГІСТРІВ ФАРМАЦІЇ 

Мельник М. В., Водославський В. М. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

farma_16@ukr. net 

 

Вступ. Актуальними питаннями освіти в Україні є розвиток активності й творчих 

здібностей студентської молоді в умовах інноваційного навчання, яке забезпечує ініціативу, 

готує до самостійних дій у нестандартних ситуаціях. Йде пошук нових, ефективних шляхів 

удосконалення форм, методів, засобів навчання і виховання, які актуалізують інноваційну 

діяльність викладача закладів вищої освіти. Спрямування України в європейські політичні, 

економічні й культурні структури потребує постійного підвищення освітнього рівня 

підготовки висококваліфікованих компетентних спеціалістів для всіх галузей діяльності, 

збагачення інтелектуального та творчого потенціалу. 

Першочерговим завданням вищої фармацевтичної освіти є підготовка 

конкурентоздатних фахівців, відповідно до вимог охорони здоров’я та фармацевтичної 

галузі, що досягається завдяки постійному удосконаленню спеціалістів упродовж усього 

циклу навчання. Важливою умовою розв’язання цього завдання є необхідність підготовки 

фахівців, яких готує вища школа, умінням володіти знаннями, сукупністю практичних 

навичок та здатних працювати з першого дня своєї професійної діяльності. Особливо гостро 

постала проблема підготовки магістрів фармації, що відповідають новим вимогам 

суспільства, вміють організувати і контролювати процес виробництва продукції з 

урахуванням потреб, інтересів та можливостей споживача. Для фахівця, який навчається за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, фундаментальні знання необхідні для 
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безперервного професійного розвитку, що потрібно як для професійної діяльності, так і 

задоволення потреб клієнтів фармацевтичної галузі та вимог працедавців. 

Мета роботи - визначення основних особливостей, методів, форм і засобів 

педагогічної роботи з студентами другого курсу фармацевтичного факультету під час 

вивчення курсу за вибором «Вирощування лікарських рослин». 

Основний матеріал. Отримання теоретичних знань та практичних навичок при 

вивченні курсу за вибором «Вирощування лікарських рослин» вимагає набуття глибоких 

міждисциплінарних теоретичних знань з широкого кола дисциплін, таких як біологія, 

генетика, хімія, фармацевтична ботаніка, латинська мова, тощо. 

Мета курсу – розвинути в студентів теоретичні знання про загальні особливості 

лікарських рослин, їх морфологічну характеристику, класифікацію, форми розмноження, 

основи фізіології рослин, агротехнічні основи вирощування лікарських рослин і заготівлю 

лікарської рослинної сировини для можливостей засвоєння різних прикладних напрямків, що 

сприятиме підготовці фахівців, які мають загальнотеоретичну підготовку, володіють 

необхідними компетентностями для подальшого навчання і самостійної роботи. Знання, які 

студенти отримують із цієї навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що 

забезпечують природничо-наукову і професійно-практичну підготовку. 

На семінарських заняттях студенти виконують наступні завдання: вивчають 

особливості розмноження лікарських рослин (насіннєве та вегетативне розмноження); збір і 

зберігання посівного матеріалу; основи фізіології рослин; мінеральне та органічне живлення 

рослин і його вплив на життєдіяльність рослин; навчаються розпізнавати і визначати ґрунти, 

особливості ґрунтів, ґрунтоутворення, склад ґрунту; типи ґрунтів та їх характеристику, 

родючість ґрунту і придатність до вирощування лікарських рослин; здатність 

використовувати перспективні методи технологій вирощування лікарських рослин, які 

культивуються в Україні; агротехнічні основи вирощування лікарських рослин; заготівлю 

лікарської рослинної сировини та визначення термінів їх зберігання; сучасні технології 

вирощування лікарських рослин, які введенні в культуру на території України. 

Висновки. Таким чином, викладання курсу за вибором «Вирощування лікарських 

рослин» у контексті підготовки фахівців фармацевтичної галузі реалізується на принципах 

єдиної безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

з поступовим наростанням кількості навчальної інформації, вимог для магістра фармації та, 

відповідно, його якісних характеристик. Важливим завданням працівників закладів вищої 

освіти у досягненні цієї мети є розробка ефективної методології своєчасної подачі необхідної 

для формування фахівців фармацевтичної галузі інноваційної наукової інформації. Курс за 

вибором «Вирощування лікарських рослин» займає важливе місце поряд з такими 

фундаментальними дисциплінами як фармацевтична ботаніка, фармакогнозія, 

ресурсознавство лікарських рослин, без освоєння яких неможливе професійне формування 

фахівців фармацевтичної галузі. 

 

 

ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

Свірська С. П. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

sophiasvirska@gmail.com 

 

Вступ. В умовах глобалізації освітнього простору перед кожним закладом вищої 

освіти постає важливе завдання побудови власної унікальної педагогічно-організаційної 

моделі, яка дозволить створити та розвинути сталі конкурентні переваги. Упродовж 

останнього десятиріччя кількість студентів-іноземців у вітчизняних навчальних закладах 

суттєво зросла. Найбільшу їх кількість приймають заклади вищої освіти медичного профілю. 

У цих умовах особливо актуальним є створення сприятливих умов для залучення та 
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навчання іноземних студентів у Івано-Франківському національному медичному 

університеті.  

Мета роботи - визначення основних особливостей, методів, форм і засобів 

педагогічної роботи з іноземними студентами під час вивчення дисциплін фармацевтичного 

профілю. 

Основний матеріал. Зростаючий потік студентів-іноземців ставить перед 

вітчизняною системою вищої освіти низку нових викликів і проблем, зокрема міжкультурної 

взаємодії та інтеграції, підготовки освітніх кадрів, вибору оптимальних педагогічних 

методик, форм і технологій викладання. Не залишається осторонь цих процесів Івано-

Франківський національний медичний університет, місією якого є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, конкурентних як на українському, так і  міжнародному 

ринках праці.  

Навчання іноземних громадян у Івано-Франківському національному медичному 

університеті проводиться з 1992 року. Завдяки старанням керівництва університету число 

студентів-іноземців постійно зростало і в 2019 році сягнуло більше 1500 іноземних громадян 

з майже 50 країн. Враховуючи глобалізаційні процеси, які мають місце в галузі освіти, з 2004 

року навчання в університеті проводиться англійською мовою. 

Необхідною передумовою якісного засвоєння знань із фармацевтичних предметів для 

іноземних студентів є, насамперед, врахування їх психологічних ментальних і національних 

особливостей. Поряд з цим, типовими проблемами, які виникають у навчальному процесі з 

іноземними студентами, є лінгвістично-комунікативні, змістовно-предметні, методичні, 

організаційні тощо. Їх своєчасне прогнозування та врахування дозволяє об'єктивно 

сформулювати, а надалі змінювати навчальні цілі та виробити стратегію їх розв'язання. 

Встановлено, що однією із ключових проблем підготовки іноземних студентів є 

низький рівень комунікативної компетенції (недостатній рівень володіння мовою), який є 

нижчим за необхідний для успішного здійснення навчального процесу. Він є помітною 

перешкодою для сприйняття й адекватного осмислення навчально-наукової інформації 

дисциплін фармацевтичного спрямування. 

Цю проблему слід вирішувати шляхом підготовки відповідних методичних 

рекомендацій для підготовки до занять з фармацевтичних дисциплін із чітко 

сформульованою структурою завдань, конкретизацією додаткових питань, складанням 

глосаріїв, використанням наочних мультимедійних елементів та інших інноваційних методик 

викладання. При цьому, автори таких рекомендацій повинні консультуватися із фахівцями-

філологами для адаптації матеріалів, зорієнтованих на рівень володіння іноземною мовою 

студентами із інших країн.  

Висновки. На сьогоднішній день в умовах загострення конкуренції на міжнародному 

ринку освітніх послуг зростають вимоги до підвищення якості підготовки майбутніх 

спеціалістів. Це потребує вдосконалення та впровадження нових передових технологій 

навчання іноземних студентів. Перспективним напрямком подальших наукових досліджень є 

пошук та вибір оптимальних форм, засобів, прийомів методів педагогічної роботи з 

іноземними студентами при викладанні дисциплін фармацевтичного профілю. 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ 

Старченко Г.Ю., Грицик А.Р. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

starchenkogalya@ukr.net 

 

Вступ. В даний час гостро стоїть питання престижності фармацевтичної освіти і місце 

фармацевтичного працівника в українському суспільстві. Актуальним є питання 

вдосконалення не тільки об'єктивних, але і суб'єктивних чинників розвитку вищої 

фармацевтичної освіти. Першорядне значення серед них мають ціннісно-мотиваційні 
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аспекти освоєння професії. Особливий інтерес викликає можливість стимулювати навчально-

професійну мотивацію провізорів-інтернів за рахунок активації соціально-психологічних 

феноменів, що виявляються під час навчання. 

Мета роботи: вивчення питань вдосконалення підготовки провізорів-інтернів. 

Результати дослідження. Глибокі перетворення, що йдуть зараз в українській 

державі, призвели до зміни ролі фармації, сфери діяльності фармацевтичних працівників в 

області економіки, обліку, маркетингу, менеджменту. Це висунуло додаткові професійні 

вимоги до фахівців і розширило вимоги до вищої фармацевтичної освіти. Проведення 

реформ в охороні здоров'я вимагає вживання дієвих заходів до формування державної 

кадрової політики, що дозволяє зберегти і якісно змінити кадровий потенціал, адаптувати 

його до нових умов, підготувати до виконання завдань, передбачених реформами. 

Питанням вдосконалення підготовки фармацевтичних кадрів приділялась значна 

увага в роботах З.А. Савельєвої, З.І. Зайцевої, М.М. Карєв, Л.А. Лошакова. Перед закладами 

вищої освіти стоять проблеми наближення характеру і вмісту навчання до вимог сучасного 

життя, модернізації та підвищення рівня підготовки фахівців, скорочення періоду 

післявузівської адаптації випускників на конкретному робочому місці. 

На сьогодні спеціалізація (інтернатура) є обов'язковою формою післядипломної 

підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих навчальних 

закладів, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація провізора-спеціаліста певного 

фаху. Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки 

випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів, їх професійної 

готовності до самостійної провізорської діяльності. Інтернатура проводиться в очно-заочній 

формі навчання на кафедрах медичних (фармацевтичних) закладів вищої освіти/інститутів 

підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) та стажування в базових установах і закладах 

охорони здоров'я, аптеках тощо. 

Об'єктами професійної діяльності фахівців є: сфера обігу лікарських засобів, 

включаючи розробку, наукові дослідження, виробництво, виготовлення, зберігання, 

упаковку, перевезення, державну реєстрацію, стандартизацію та контроль якості, продаж, 

маркування, рекламу, застосування лікарських засобів, знищення лікарських засобів, які 

прийшли в непридатність, або лікарських засобів з вичерпаним терміном придатності та інші 

дії в обіг лікарських засобів і лікарських препаратів, імунобіологічних лікарських засобів, 

наркотичних лікарських засобів, психотропних речовин, а також інших товарів 

фармацевтичного асортименту. 

Підготовка провізорів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними 

планами, розробленими на підставі типових навчальних планів і програм післядипломної 

підготовки у відповідності з Кваліфікаційними вимогами до провізора-спеціаліста. 

Тривалість навчання - 1 рік. 

Викладання спеціалізації (інтернатури) за спеціальністю “Загальна фармація” сприяє 

отриманню майбутніми фахівцями фармацевтичної галузі професійних знань та вмінь для 

вирішення як соціальних, так і економічних завдань у сучасних умовах. 

Під час навчання інтерни вивчають спеціальну літературу, систематизують її у 

вигляді тематичних рефератів. 

Цикли, які вивчають під час проходження інтернатури за спеціальністю «Загальна 

фармація»: організація, управління та економіка фармації, фармацевтична технологія, 

фармацевтичний аналіз лікарських засобів, фармакогнозія, клінічна фармація, елементи 

практичної психології, спеціальна підготовка, військово-медична підготовка. 

Провізори-інтерни заочну частину інтернатури проходять на базах стажування. Бази 

стажування інтернів - це базові установи та заклади охорони здоров'я, які використовуються 

з метою первинної спеціалізації випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних 

закладів: аптека, центри (кабінети) фармацевтичної інформації, природно-сировинна база, по 

можливості аптечний склад, контрольно-аналітична лабораторія, фармацевтичний завод. 
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Після закінчення терміну підготовки в інтернатурі провізори підлягають атестації для 

визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання провізора-спеціаліста з 

конкретної спеціальності. 

Важливим і перспективним в роботі фармацевтичних факультетів та вузів є 

впровадження різних видів освітніх технологій: структурно-логічних, ігрових, комп'ютерних, 

діалогових і тренінгових, що дозволяють досягати високих результатів у взаємодії викладача 

та провізора-інтерна. 

Фармацевтичний ринок, який стрімко розвивається, вимагає від системи 

фармацевтичної освіти значних змін. Для випускника важливий не тільки високий рівень 

теоретичної та практичної підготовки, а й професійна мобільність, швидка адаптація в 

умовах постійного оновлення і нестабільності фармацевтичного ринку. Від провізора 

потрібне знання як спеціальних, так і економічних дисциплін, вміння орієнтуватися у 

величезній різноманітності лікарських засобів, виборі оптимального рішення і при 

призначенні лікування, і при закупівлі медикаментів. Фахівцям необхідні більш поглиблені 

знання фармацевтичної економіки, управління, інформатизації. 

На етапі навчання у ЗВО відбувається формування професійної самосвідомості, що 

впливає на ефективність навчальної та подальшої професійної діяльності. На успішність 

навчальної діяльності величезний вплив справляє те, що провізор часто погано уявляє собі 

місце досліджуваних дисциплін в своїй майбутній професійній діяльності. 

На підставі узагальнення даних, аналізу реальних ціннісних підстав навчального 

процесу, причин недостатньої успішності провізорів-інтернів і динаміки становлення 

особистості професіонала була розроблена модель підвищення якості підготовки провізорів, 

яка сприяє повноті професійної ідентифікації майбутніх фахівців і передбачає: 

♦ розширення методичного пошуку, інновацій та авторського початку в діяльності 

викладачів фармацевтичних факультетів та вузів. Необхідна єдина спрямованість, 

спадкоємність практичних занять, лекційного курсу, самостійної роботи провізорів-інтернів, 

задовільна матеріально-технічна оснащеність занять. 

♦ облік психологічних особливостей та динаміки розвитку особистості провізорів-

інтернів, що включає різноманітний діагностичний інструментарій (анкетування, тестування 

провізорів-інтернів, складання психологічного портрета кожного провізора-інтерна та 

окремої групи, зрізи знань з дисциплін, що вивчаються); 

• більшу індивідуалізацію навчання з диференційованим підходом до змістовних, 

контролюючих компонентів навчального процесу з усіх дисциплін, що формує фахівця-

провізора. Проведення індивідуальної роботи зі провізорами-інтернами, що включає 

консультації, виховну роботу через предмет, наставництво, зустрічі з найбільш 

кваліфікованими фармацевтичними працівниками, диференційоване навчання в групах 

провізорів-інтернів з різним рівнем підготовки, розробку додаткових методичних матеріалів 

для провізорів-інтернів за новими і складними темами, сприяння і стимулювання самостійної 

роботи провізорів-інтернів. Гуманізація фармацевтичної освіти передбачає розширення прав 

провізорів-інтернів в навчальному процесі, дотримання етичних принципів і норм, 

прищеплення принципів деонтології і глибоке вивчення принципів етичного кодексу 

фармацевтичного працівника. 

• активізацію науково-дослідницької роботи провізорів-інтернів, їх пізнавальної 

самостійності та креативності. Для цього необхідні глибокі знання дисциплін, мотивація до 

творчості, необхідні зразки і вимоги, міжкафедральний синтез, більша відкритість дисциплін, 

дискусійні елементи і проблематизація.  

Висновок. Таким чином, післядипломна освіта виконує наступні функції: освітню, 

інформаційну, консультативну, дослідницьку, методологічну та експертну. Всі ці функції в 

системі фармацевтичної освіти можуть бути реалізовані в рамках циклів, передбачених 

освітніми стандартами післядипломної професійної підготовки провізорів і фармацевтів. 

Інтернатура виступає свого роду профілюванням провізорів в рамках реалізації спеціальності 

«Загальна фармація». Проблемою, яка потребує негайного вирішення, є відсутність єдиного 
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освітнього та інформаційного простору в системі фармацевтичної освіти, що дозволяє 

уніфікувати технології, методи і форми навчання. 

 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРОВІЗОРА-ІНТЕРНА 

Струк О.А., Грицик А.Р. 

Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, 

sanichka5@gmail.com 

 

Вступ. Система охорони здоров’я України потребує забезпечення компетентними 

кваліфікованими кадрами у фармацевтичній галузі, відповідно з розвитком провідних 

стандартів світу.  

Міжнародна Фармацевтична Федерація зосередила особливу увагу на розробці 

програм оцінювання та розвитку компетентності у фармації, особливо на розвитку освітньої 

моделі, яка б дала змогу підвищувати компетенцію провізорів. 

Завданням вищої школи, зокрема Інституту післядипломної роботи є модернізація 

вищої освіти, впровадження євро стандартів для виховання компетентного, 

конкурентоспроможного фахівця. 

Професія «Провізор» є соціально необхідною, оскільки спрямована на збереження та 

зміцнення здоров’я людей, попередження та профілактику захворювань. 

Обрана професія визначає певне місце людини у суспільстві, соціальні гарантії та 

затребуваність на ринку праці. Основним показником рівня кваліфікації кожного провізора 

являється його професійна компетентність. Професійна компетентність формується з 

моменту вибору професії, протягом всього періоду навчання та професійної діяльності. 

Провізор-інтерн – це сформована особистість, яка має навчатися самостійно, 

вдосконалювати свої знання та вміти адаптуватися до вимог фармацевтичної галузі. 

Метою роботи є сформування аспектів професійної компетентності провізора-інтерна 

у фармацевтичній галузі. 

За сучасних умов боротьби з пандемією, яка охопила світ, в умовах карантину, 

провізори працюють на передовій для забезпечення ліками, засобами захисту, дезінфекції та 

іншим необхідним людей. Провізори щоденно стикається з ризиками для свого здоров’я, 

витримує психоемоційне та фізичне навантаження надаючи кваліфіковану якісну 

фармацевтичну опіку людям. 

Коли країну атакує вірус і вводиться повсюди карантин, провізори на рівні з лікарями, 

кожного дня виходять на свої робочі місця, спілкуються з хворими людьми та відпускають 

необхідні ліки. 

Робота провізора вимагає компетентності, високого рівня знань, відповідальності, 

активності, доброзичливості, терпіння та вміння спілкуватися з людьми за будь-яких умов. 

Провізор на передовій бореться з своїм власним страхом та намагається стримати 

паніку людей, яка виникає через нестачу ліків, засобів захисту та дезінфекції. 

В період кризи є актуальним проведення аналізу проблем розвитку фармацевтичного 

ринку та формування національної лікарської політики. 

В професійній діяльності молодому фахівцю фармацевтичної галузі необхідно 

володіти ґрунтовними знаннями і постійно проходити відновлення своєї кваліфікації, 

здобувати нові знання і навички, щоб бути конкурентоспроможним та компетентним. 

Професійна компетентність включає знання, уміння, нормативи, що є необхідними 

для виконання професійних обов’язків, також психологічні якості спеціаліста, такі як 

ініціативність, здатність працювати в колективі, вміння вчитися та логічно мислити. 

Після закінчення вузу спеціаліст фармації з кваліфікацією «Провізор» повинен пройти 

обов’язкову спеціалізацію – інтернатуру, після закінчення йому буде присвоєно кваліфікацію 

провізора-спеціаліста певного фаху. 
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Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки 

провізорів для професійної готовності до самостійної діяльності. 

В Івано-Франківському національному медичному університеті (ІФНМУ) інтернатура 

для провізорів зі спеціальності «Загальна фармація» проводиться в два періоди (очно-заочній 

формі). Перший період (заочний) триває 7 місяців, провізори-інтерни проходять його на 

базах стажування в аптеках чи закладах охорони здоров’я. В цей період вони навчаються 

самостійної практичної діяльності. Другий період (очний) триває чотири місяці, включає 

очну частину навчання на кафедрах факультету післядипломної освіти ІФНМУ. Підготовка 

провізорів-інтернів проводиться групами, не більше 5-7 інтернів та керівника. 

За період навчання провізори-інтерни вдосконалюють свої знання, набираються 

практичного досвіду і готуються до подальшої професійної діяльності в фармацевтичній 

галузі. 

Професія провізора відноситься до типу професій «людина-людина», в якій має 

значення вміння спілкуватися. Комунікативна компетентність є основою для спілкування з 

людьми. 

Професійна та особиста компетенції провізора передбачають особисті зусилля. 

Вміння спілкування є фундаментальним в роботі провізора, а отже очікується, що 

спілкування повинно бути розвинене на всіх рівнях. Є потужний зв'язок між компетенцією 

провізора та безпекою пацієнта, адже це остання ланка в системі охорони здоров’я, яка 

відпускає лікарський засіб хворому. 

Розвиток особистих професійних компетентностей в фармації є однією з основних 

вимог до провізорів, оскільки включає відповідальність за результат лікування пацієнта.  

Висновок. компетентність займає основне місце в практичній діяльності провізора в 

фармацевтичній галузі. Основою для професійного розвитку та кар’єрного зросту провізора є 

професійна компетентність, яка поєднує практичну та теоретичну готовність провізора-

інтерна до професійної діяльності та базується на його професійних знаннях, вміннях та 

навичках. 

Очікується, що провізори  мають фундаментальні знання законодавства та положень, 

діють відповідно до правил професії, професіоналізму та етики, самосвідомі, ініціативні та 

готові до прийняття рішень. 

Досвід роботи кафедри фармації ІФНМУ з навчальними базами інтернатури за 

спеціальністю «Загальна фармація» показав, що на якість підготовки компетентного 

провізора впливає особисте бажання кожного провізора-інтерна вчитися, набиратися досвіду, 

співпраця профільних кафедр з базами стажування, проведення консультацій та науково 

практичних конференцій провізорам-інтернам в тому числі з он-лайн доступом, професійна 

компетентність керівників інтернатури на базах стажування, та їх бажання ділитися 

досвідом. 

 

 

РОЛЬ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН «СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ» ТА 

«СУСПІЛЬНА ФУНКЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» В СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ 

Феденько С.М. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

fedenkosm5@ukr.net 

 

Вступ. Функціонування галузі охорони здоров’я (ОЗ), не залежно від моделей 

управління, державної політики, організації галузі, полягає у задоволенні потреб суспільства 

у відтворенні, збереженні та зміцненні здоров’я громадян, тобто у забезпеченні соціальної 

ефективності. Успішне вирішення соціальних проблем, які мають місце сьогодні у 

суспільстві неможливе без уміння фахівців різних сфер господарської діяльності, в тому 

числі і працівників фармації, оцінювати потреби і ресурси людей, розробляти і 
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впроваджувати соціальні проекти тощо. 

Мета роботи. Метою нашого дослідження стало вивчення ролі та місця дисциплін 

«Соціальна фармація» та «Суспільна функція фармацевтичної діяльності» у системі 

підготовки фахівців фармації. Для досягнення поставленої мети були застосовані 

загальнонаукові методи дослідження.  

Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Згідно робочого навчального плану підготовки магістрів за спеціальністю 226 

«Фармація, промислова фармація» в ІФНМУ на 5 курсі передбачено вивчення дисциплін 

«Соціальна фармація» та «Суспільна функція фармацевтичної діяльності», на які виділено 90 

год. (по 3 кредити ЕСТS), з них 10 год. – лекцій, 30 год. – практичні заняття та 50 год. – 

самостійна позааудиторна робота. Метою викладання навчальних дисциплін є формування 

системних знань, вмінь та навичок щодо: теоретичних основ соціальної політики у 

забезпеченні населення лікарськими засобами в Україні та за кордоном; використання 

нормативно-правової бази з питань регулювання соціальних та економічних аспектів 

провадження фармацевтичної діяльності; соціально-економічних аспектів організації 

фармацевтичного забезпечення населення на макро- та мікроекономічному рівнях, а також 

формування професійно-важливих навичок щодо впровадження соціально-економічних 

механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги населенню. Для майбутнього 

фахівця фармації є вкрай важливо та є необхідним отримати ці знання, особливо сьогодні, 

коли в суспільстві зростає кількість кризових явищ, поглиблюються соціальні проблеми. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Фармація є 

соціально орієнтованою галуззю і сьогодні виступає самостійним соціальним інститутом, 

який покликаний виконувати найважливішу соціальну функцію − збереження та поліпшення 

здоров’я населення шляхом надання висококваліфікованої фармацевтичної допомоги. Саме 

цим зумовлена необхідність вивчення студентами дисциплін «Соціальна фармація» та 

«Суспільна функція фармацевтичної діяльності» як одних із основних у підготовці 

кваліфікованих фахівців фармації. 

 

 

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО ТА ЗАКОНОДАВСТВО» 

Феденько С.М., Федяк І. О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 

fedenkosm5@ukr.net 

 

Вступ. Професійна підготовка спеціалістів фармації являє собою систему, спрямовану 

на підготовку майбутнього фахівця фармації до інноваційної діяльності, до життя в умовах 

сучасного, динамічного ринкового суспільства. Знання нормативно-правових актів, якими 

повинен керуватися провізор (фармацевт) у своїй повсякденній професійній діяльності, є 

необхідною умовою для того, щоб випускних фармацевтичного факультету Івано-

Франківського національного медичного університету (ІФНМУ) міг виконувати свої 

професійні обов’язки на належному рівні. Тому, для формування необхідних знань і навичок 

студентам пропонується до вивчення навчальна дисципліна «Фармацевтичне право та 

законодавство». 

Мета роботи. Розкрити роль і значення інновацій, зокрема інноваційних методик 

викладання на кафедрі організації та економіки фармації і технології ліків фармацевтичного 

факультету ІФНМУ дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство», визначити 

найбільш ефективні методи і форми навчальної роботи. 

Основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Навчальна дисципліна «Фармацевтичне право та законодавство» (ФПЗ)  є 

однією із основних у підготовці фахівців фармації зі спеціальності «Фармація, промислова 

фармація», оскільки регулює та регламентує функціонування усіх елементів 
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фармацевтичного забезпечення населення. Крім того, процес реформування вітчизняної ОЗ, 

який передбачає запровадження соціально-орієнтованої страхової медицини, посилює 

відповідальність медичних і фармацевтичних працівників, вимагає більш досконалих знань 

чинної нормативно-правової бази, навичок з тлумачення її положень, як з позицій організації 

роботи суб’єктів господарювання у фармації, так і в аспекті прав, обов’язків та 

відповідальності працівників. Сьогодні, сучасний ринок праці висуває до молодих фахівців 

нові вимоги ділової активності: це не тільки компетентність, професіоналізм, але і 

комунікабельність, ініціативність, відповідальність, самостійність, здатність 

пристосовуватися до складних ринкових умов. Впровадження інноваційних технологій у 

навчальний процес допомагає готувати висококваліфікованих, конкурентноспроможних 

фахівців фармації, здатних виконувати складні науково-дослідницькі, фахово-прикладні й 

творчі завдання. Тому, завданням ІФНМУ є не тільки дати студентам необхідні фахові 

знання, але і навчити їх творчо мислити, вміти знаходити нестандартні шляхи вирішення 

проблем, працювати в команді, йти на компроміс, а в разі потреби вміти відстоювати власну 

точку зору. На фармацевтичному факультеті ІФНМУ застосовуються різні  педагогічні 

технології. Інноваційні технології – це нові методи навчання студентів, спрямовані на 

створення на занятті атмосфери співпраці і взаєморозуміння, виникнення в молоді 

зацікавленості у вивченні предмету шляхом залучення до проблем сьогодення. Саме 

інноваційні методи вчать студентів самостійному мисленню, вмінню відстоювати свої 

думки, сприяють правильному вибору життєвої позиції.  

Практика викладання дисципліни ФПЗ показує, що найбільшу увагу та зацікавленість 

студентів привертають питання саме практичної спрямованості, наприклад, реалізація 

положень Законів України «Про лікарські засоби», «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», «Про захист прав споживачів», «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини, та прекурсори», «Про ціни і ціноутворення», основ здійснення господарської 

діяльності, що містяться в Законі України «Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності». Також зацікавленість викликають положення Податкового кодексу України, 

Кодексу законів про працю, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального 

кодексу України.  

Досягнути бажаного результату при викладанні дисципліни ФПЗ допомагає 

поєднання традиційних та інноваційних методів навчання, які взаємодоповнюють один 

одного. Особливої актуальності нині набули концепції проблемного та інтерактивного 

навчання. Під час такого навчання студент вступає у діалог з викладачем, виконує творчі, 

проблемні завдання, відповідає на запитання, що розвивають аналітичне і критичне 

мислення, ставить запитання викладачеві та іншим учасникам, тобто активізується творча 

співпраця викладача зі студентами (разом вирішують проблеми, моделюють ситуації, 

оцінюють дії однокурсників та власну поведінку). 

Високу ефективність навчального процесу забезпечує застосування таких методів, 

форм і прийомів навчальної роботи, як: метод конкретних ситуацій, ділова (рольова) гра, 

метод творчого пошуку (дослідження), метод «Мозковий штурм» (брейнстормінг) та ін. На 

занятті з ФПЗ часто використовується метод конкретних ситуацій, або кейс-метод, за яким 

студенти здійснюють аналіз конкретних ситуацій, обговорюють їх, ознайомлюються з 

різними підходами до вирішення проблеми, здійснюють пошук необхідної інформації -  ці 

види робіт допомагають сформувати важливі практичні вміння й навички: комплексного 

підходу до аналізу й оцінки фактів, логічного та причинно-наслідкового стилю мислення, 

правильного прийняття рішення. Спершу, студентам пропонується попередньо опрацювати 

необхідний теоретичний матеріал з певної проблеми, потім конкретні приклади діяльності, 

які слід розібрати із студентами в аудиторії.  

 Один із найбільш популярних серед студентів видів навчальної роботи, адже 

побудований на творчості, змагальності, колективній співпраці є ділова (рольова) гра. 

Наприклад, це може бути реєстрація підприємницької діяльності у формі юридичної чи 

фізичної особи-підприємця; обговорення різних законопроектів; обговорення питання про 
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створення оптового складу (бази) чи аптеки; обговорення стану дотримання суб’єктами 

господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і т.д. Сценарій гри 

готує, як правило, сам викладач ФПЗ. Основні компоненти підготовки і проведення гри: 

створення фабули (конкретна життєва або наближена до такої ситуація); опрацювання 

фабули; робота з нормативними документами; розподіл ролей; складання документів, 

наприклад для отримання ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами; перевірка виконання законів; аналіз та підведення підсумків. На занятті студенти 

можуть виконувати ролі не лише суб’єктів господарювання, але й представників органів 

державного нагляду, керівників різного рівня, та ін. Гра посилює мотивацію студентів до 

навчання, оскільки дозволяє наочно побачити або відчути прогалини у знаннях (своїх та 

інших дійових осіб). 

Серед різних видів завдань, які пропонується студенту, особливо важливе місце 

посідають завдання творчого характеру, в цьому випадку використовується метод творчого 

пошуку (дослідження). Пропонуючи такі завдання студентам для самостійної роботи (з 

наданням достатнього часу на його виконання), викладач прагне посилити інтерес слухачів 

до свого предмета, глибше дослідити ті чи інші питання, залучити їх до науково-

дослідницької роботи. Максимальне посилення мотивації до поглибленого самостійного 

здобуття студентами нових знань - надзвичайно важлива складова сучасного науково-

методичного забезпечення навчального процесу, яка забезпечує особливу атмосферу 

творчості та інноваційного пошуку. 

Також, має місце на практичних заняттях з ФПЗ використання методу «Мозковий 

штурм» (брейнстормінг). Це метод організації спільної групової та творчої роботи в 

аудиторії з метою підвищення розумової активності учасників і наміром знайти плідні ідеї, 

конструктивні рішення, розв’язати складні проблеми або знайти вихід у нестандартних 

ситуаціях. Його доцільно застосовувати на самому початку розв’язання проблеми або якщо 

цей процес зайшов у глухий кут. Проблема формулюється у формі запитання. На першому 

етапі учасники генерують свої ідеї та пропозиції. Наприклад: Які документи необхідно 

оформити для започаткування власної справи? До яких наслідків може призвести здійснення 

діяльності у фармації без дозвільних документів? Усі пропозиції фіксуються (на дошці). На 

другому етапі відбувається активне обговорення, здійснюється класифікація та відбір 

найбільш перспективних пропозицій. Отже, навчальна дисципліна ФПЗ передбачає 

оволодіння знаннями та вміннями з фармацевтичного права, формування у майбутніх 

фахівців теоретичних основ права та фармацевтичного законодавства шляхом використання 

різних інноваційних педагогічних технологій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Зміни, що 

відбуваються у вищій освіті країни, зумовлюють пошук та впровадження освітніх інновацій 

у професійній підготовці здобувачів вищої освіти фармацевтичного спрямування. Ці зміни, 

перш за все, торкаються оновлення та збагачення змісту професійно орієнтованих дисциплін, 

пошуку та впровадження нових форм, методів та педагогічних технологій. Завдяки 

упровадження в навчальний процес сучасних педагогічних інноваційних та інформаційних 

технологій відбувається підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних, затребуваних 

на ринку праці фахівців фармації. 
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РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ВПЛИВУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ ВНАСЛІДОК 

COVID-19 НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ІФНМУ 

Христук В.Р., Федяк І.О. 

Івано-Франківський національний медичний університет 
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Вступ. Сьогодні в умовах запровадження карантинних заходів внаслідок COVID-19 

деякі галузі економіки повністю або частково припинили роботу. Інші ж намагаються, по 

можливості, пристосовуватись до віддаленої роботи. Так, роботу працівників та студентів 

ІФНМУ було організовано у дистанційному режимі. Усі кафедри університету та дирекція 

медичного коледжу вимушено перейшли на новий для себе режим роботи. Це є логічно, адже 

студенти постійно контактують одне з одним.  

Метою роботи став аналіз впливу карантинних заходів через COVID-19 на освітній 

процес студентів медичного коледжу ІФНМУ. 

Матеріали і методи дослідження. Було проведено анкетування 60 студентів 

випускного курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»: 57 (95 %) від усієї 

чисельності вибірки – дівчата віком 17-19 років, 3 (5 %) - хлопці віком 17 років. 

Результати дослідження. На жаль, у наших реаліях неочікуваний та форсований 

перехід на «WorkFromHome» став викликом як для студентів, так і для викладачів. Адже 

необхідно було у доволі стислі терміни трансформувати 100% освітніх процесів. Важливим 

плюсом роботи ІФНМУ стала наявність раніше впроваджених в університеті хмарних 

технологій, які дозволяють мати доступ до електронних ресурсів, що підготували кафедри. У 

віртуальній хмарі ІФНМУ, до якої долучені усі сторони освітнього процесу, розміщені 

календарно-тематичні плани, навчально-методичне забезпечення та перелік тестів. Таким 

чином, студент може оволодіти матеріалом і потім пройти тестування, отримати відповідну 

оцінку. Також в університеті широко використовуються методи інтерактивного, змішаного 

навчання, яке відбувається і за звичайних умов. Наразі, усі основні освітні процеси вже 

успішно переведені в онлайн режим, незважаючи на те, що окремі формати було змінено. 

Так, до прикладу, в нових умовах навчання студентів відбувається за допомогою платформи 

Teams. Студенти зізнаються, що дуже допомогли детальні інструкції від відділу 

інформаційно-аналітичного забезпечення, які розміщені на сайті ІФНМУ. Оцінювання знань 

студентів зараз відбувається виключно на основі тестування, і це трохи знижує його 

об’єктивність. Проте результати досліджень свідчать: хто сумлінно вчився до карантину, той 

і зараз показує високий результат. Суттєвим мінусом стало відсутність можливості 

проходження студентських практик в навчально-практичному центрі «Фармація» для 

оволодіння практичними навичками, які потрібні випускникам для підготовки до Державної 

кваліфікаційної атестації. Ставлення студентів стосовно змін формату навчання доволі 

позитивне, вони з розумінням поставились до ситуації. Хоча, деякі з них, наприклад, на 

початку побоювалися, що після переходу в онлайн вони будуть позбавлені можливості 

спілкуватися з викладачами та одногрупниками. Але після першого тижня занять, за оцінкою 

студентів, з’ясувалось, що новий формат роботи вони не сприймають, як знеособлений 

вебінар. А економію часу на дорогу практично усі респонденти назвали великим «плюсом», 

хоча тепер вони розуміють, що ніщо не замінить живе спілкування не лише між собою в 

групах, але й з викладачами. 

Висновки. Підсумовуючи, хотілось би зазначити, що не потрібно бути заручником 

ситуації, слід навчатися чомусь новому, вдосконалювати старе, бути в тренді та йти у ногу з 

часом. А також не варто економити на сервісах. У нинішній ситуації це необхідні інвестиції 

для забезпечення освітніх послуг на найвищому рівні. 
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ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фармацевтичний факультет Івано-Франківського національного медичного 

університету гучно святкує своє 20-ліття.  

 

У вирій злинув невблаганний час,  

Минули створення години, 

І ось, – ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТЕ НАШ, 

Твої 20-літні уродини. 

Немало це і небагато –  

На ноги стала вже дитина. 

Свідомого життя початок 

І юності розквітла днина. 

Твої випускники у Тебе вчителями, 

І зміна студентська достойна росте, 

І ніша науки вже зайнята нами, 

І доктори ФАРМнаук у нас уже є. 

Як плин води і шум смереки –  

Так швидко 20 років відгуло. 

В гніздо вернулися лелеки –  

Щоби згадать, як це було. 

Пари й перерви мінялись місцями, 

Екзаменів страх і канікулів сміх,  

Колишні студенти вже стали батьками, 

Уклін принесли із життєвих доріг. 

Снаги немає йти повільно –  

Думки і праці не стримати лет, 

Прагне отримувати лише «відмінно» 

наш ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ. 

Ірина Федяк 
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Зліва направо: заступник декана проф. Дудій П.Ф., 

декан доц. Федяк І.О., декан 2005 – 2018 рр., проф. 

Мойсеєнко М.І., заступник декана, доц. Леочко Н.С. 

 
Дружня викладацько-фармацевтична громада 

  

Святкування 20-ліття підписання наказу ректора  

«Про створення фармацевтичного факультету» (10.05.2019 р.) 

 

У середині 90-х років 20-го століття Україна переживала справжній фармацевтичний 

бум: у містах і селах почали відкриватись аптеки і аптечні пункти, вставала на ноги 

фармацевтична промисловість. Постало питання про підготовку фармацевтичних 

працівників в обласних центрах країни, адже ті ЗВО і факультети, які існували, були не в 

змозі забезпечити зростаючу потребу в кадрах. Тому наприкінці 1998 р. ІФНМУ було 

отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України про створення фармацевтичного 

факультету. 

Як повноводна ріка бере початок із джерела, так і фармацевтичний факультет 

Університету зродився з ініціативи тодішнього ректора, академіка НАМН України Євгена 

Михайловича Нейка. А підтримали і допомогли зреалізувати цю ідею проректори 

Університету професори Глушко Любомир Володимирович і Середюк Нестор Миколайович, 

професори Гудивок Ярослава Степанівна і Мойсеєнко Микола Іванович, доцент Дмитренко 

Анатолій Олексійович, які у складі робочої групи вивчали досвід роботи брендових 

фармацевтичних факультетів України. Наказ про створення нового факультету був 

підписаний ректором 10 травня 1999 року. Хоча з фармацевтичною галуззю ІФНМУ пов’язує 

створення у 1976 р. вітчизняного бренду – засобу «Уролесан».  

За 20-літню історію факультет здобув чимало і все завдяки людям, які творили його 

історію. Як і славні попередники, і теперішнє керівництво Університету підтримує та 

повсякчас допомагає фармацевтичному факультету. 
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Ак. Нейко Є.М. із внучкою Оксаною Нейко, 

тепер кандидатом фармацевтичних наук 

Найперше слово подяки без мір 
Для Вас, бо Ваші праця й завзяття 
До вершин Карпатських гір 
Піднесли фармацію Прикарпаття. 

Ви кузню створили, що кадри кує 
Для фірм, для аптек, для науки. 
Ми дякуєм Богу за все, що в нас є.  
Вдячність – поступу запорука. 

 
У чоловічій компанії вирішуються проблеми 

фармацевтичної освіти в Україні (2008 р.) 
Справа наліво:  

ак. Черних В.П. (ректор НФаУ, м. Харків), ак. 
Нейко Є.М. (ректор ІФНМУ), проф. Яцишин Р.І. 

(заступник декана по заочній формі навчання, 
тепер декан медичного факультету ІФНМУ), 

проф. Пімінов О.Ф. (директор ІПКСФ НФаУ, м. 
Харків), проф. Грицик А.Р. (завідувач кафедри 

фармації ІФНМУ), проф. Мойсеєнко М.І. (декан 
фармацевтичного факультету ІФНМУ) 

 
Ак. Нейко Є.М., проф. Мойсеєнко М.І., проф. 
Яцишин Р.І., доц. Іванчук І.М. екзаменують 

Білогубку С.М., тепер доцента (2009) 

 
В.о. ректора, проф. Глушко Л.В., Голова ЕК, проф. 

Шеремета Л.М., декан факультету, проф. 
Мойсеєнко М.І., члени ЕК (2010) 

 
Під час державної атестації: ректор Рожко М.М., 

Голова ЕК – проф. Гудивок Я.С. 

  
Зліва направо професори: Грицик А.Р., Семенів 

Д.В., ректор Рожко М.М., Мойсеєнко М.І. 

 
Професори: Грицик А.Р., перший проректор 

Ерстенюк Г.М., ректор Рожко М.М., Семенів 

Д.В., Купновицька І.Г., Мойсеєнко М.І. (2016) 

 
Ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М., декан 

факультету доц. Федяк І.О. (2019) 
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Перший корпус фармацевтичного факультету 
по вул. Мазепи, 34 (тепер кафедра біологічної 
та медичної хімії ім. ак. Г.О. Бабенка), 2000 р. 

 
Перший корпус, де викладалася аптечна 

технологія ліків по вул. Мазепи, 25 А  
(тепер видавничий відділ ІФНМУ), 2000 р. 

Перший 

корпус і 

перший клас 

фармацевтичного факультету чекають на 

студентів 

 
Проф. Гуцуляк Б.М. читає лекцію з неорганічної 

хімії для перших студентів факультету 

 
Зліва направо – сидять:  

Водославський В.М., Недоступ Г.Т.;  

стоять: Сікорин У.Б., Цвеюк Н.П. (2001 р.) 

 
Федоровська (Гавкалюк) М.І. веде практичне 

заняття з аптечної технології ліків по вул. 

Мазепи, 25 із студентами 1-го набору (2001) 

 
К.біол.н. Недоступ Г.Т. зі студентами 2-го 

набору (2001 р.) 

 
Перші кроки: у 2001 р. курс хімії було 

реорганізовано у кафедру 
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На даний час підготовка майбутніх провізорів на Прикарпатті відбувається на 19 

кафедрах. Серед викладачів цих кафедр – 29 докторів і 149 кандидатів наук. У 2019–2020 

навчальному році на факультеті навчалося 789 студентів, з яких 256 – денної та 533 – заочної 

форм навчання. Загалом факультет станом на 2019 рік здійснив 16 випусків студентів денної 

та 10 – заочної форм навчання, підготувавши для фармацевтичної галузі 2227 провізорів, з 

яких 187 – громадяни іноземних держав; 107 випускників отримали дипломи з відзнакою. 

Упродовж 20 навчальних років роботи факультету створена належна матеріальна, 

навчально-методична і наукова бази для підготовки високоякісних фахівців для фармгалузі і 

не лише України. У 2002 р. розбудовано окремий корпус факультету, відкрито навчально-

виробничу аптеку із правом виготовлення лікарських засобів (яка була реорганізована у 

навчально-практичний центр (НПЦ) «Фармація» у 2019 р.), навчально-науково-дослідні 

ділянки на прилеглих до фармкорпусу територіях, навчально-виробничо-рекреаційну базу 

«Арніка» у м. Яремче, на базі якої у 2016 р. відбулася науково-практична конференція 

«Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на 

регіональному рівні» та розширене засідання опорних кафедр організації та економіки 

фармації; товарознавства; фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного 

фармацевтичного університету. У їх роботі взяли участь представники 9-ох фармацевтичних 

факультетів України. 

В освітньому процесі використовуються сучасні технічні засоби навчання, НПЦ 

«Фармація» та «Медицина» (у тому числі атестований у 2019 році МОЗ НПЦ «Фармація. 

Хроматографічний аналіз»), комп’ютерні класи, ділянки лікарських рослин. Навчальна і 

виробнича практики проводяться на базі аптек та аптечних складів міста і області, 

лабораторій Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-

Франківській області, фармацевтичної фабрики і відкритого акціонерного товариства 

«Барва», виробничо-навчально-рекреаційної «Арніка» тощо. 

Декани фармацевтичного факультету 

 
 

Клименко Анатолій Олексійович 

Перший декан  

Клименко А.О., доктор медичних наук, 

професор кафедри біологічної та медичної хімії ім. 

акад. Г.О. Бабенка, дійсний член (академік) 

Української Академії Наук, почесний професор 

(Doctor Honoris Causa) Івано-Франківського 

університету права імені Короля Данила 

Галицького, закінчив з відзнакою ІФДМІ (1966) і 

був рекомендований Вченою радою на наукову 

роботу. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, в якій доказав значення 

мікроелементів-біотиків в регуляції гормонального статусу в організмі жінок і чоловіків. У 

1973 р. отримав звання доцента кафедри медичної хімії. 

У 1987 р. захистив докторську дисертацію по проблемі онкології, обґрунтувавши 

значення порушення гомеостазу біоелементів міді і цинку в розвитку злоякісного росту 
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пігментних та непігментних пухлин. Розробив методики лікування, синтезувавши 

протипухлинний препарат, який був рекомендований Фармкомітетом в серійне виробництво. 

З 1988 р. – професор кафедри медичної хімії.  

У 1997 р. призначений на посаду завідувача кафедри медичної хімії. За період 

завідування кафедрою займався створенням і акредитацією при кафедрі Біохімічної 

лабораторії, що дало можливість розробити та впровадити ряд високо специфічних методів 

дослідження екологічного стану довкілля, фізико-хімічного складу мінеральних джерельних 

вод та біологічно активних речовин, що є маркерами патогенезу відповідної патології, 

провести виділення діючих субстанцій з рослин Карпатського гірського регіону для 

виготовлення лікарських форм перспективних для практичної медицини. 

Враховуючи, що фармацевтична галузь належить до пріоритетних напрямків 

економіки та підтримки здоров´я населення, в Івано-Франківській державній медичній 

академії в 1999 р. засновано фармацевтичний факультет з метою підготовки провізорів. 

Анатолій Олексійович був призначений першим деканом факультету. З його безпосередньою 

участю була організована навчально-виробнича база – відбудовано новий двоповерховий 

корпус, закуплено лабораторне оснащення та навчальні прилади необхідні для підготовки 

спеціалістів, сформовано кадровий викладацький склад факультету, розроблені робочі 

програми по предметах та підготовлено необхідну методичну документацію. У 2004 р. проф. 

Клименко А.О. був обраний дійсним членом (академіком) Української Академії Наук і 

одночасно керівником Івано-Франківського (Галицького) регіонального відділення УАН. В 

2006 р. нагороджений дипломом Лауреата премії УАН з врученням медалі Платона. 

 
Зліва направо перший ряд: ас. Грицик Л.М., проф. Пімінов О.Ф. (НФаУ), акад. Нейко Є.М. (ректор 

ІФНМУ), акад. Черних В.П. (ректор НФаУ, м. Харків), проф. Клименко А.О. (перший декан 
фармацевтичного факультету), доц. Семенів Д.В., доц. Грицик А.Р. (завідувач кафедри фармації); 
другий ряд: ас. Сологуб В.А., проф. Мойсеєнко М.О. (декан фармацевтичного факультету), проф. 

Яцишин Р.І. (заступник декана фармацевтичного факультету), ас. Скоропад М.І., ас. Лукашик М.А. 
(2008 р.) 

 

Під керівництвом та консультацією проф. Клименка А.О. виконано цілий ряд 

комплексних науково-дослідних робіт спільно з кафедрами терапії, хірургії, онкології, 

педіатрії, акушерства і гінекології, дерматовенерології, стоматології і фармації ІФНМУ, що 

дало можливість виконати і захистити 11 докторських і 37 кандидатських дисертацій. Проф. 

Клименко А.О. є співавтором 5 навчально-методичних посібників, автором 360 наукових 

робіт, 28 деклараційних патентів на винаходи, 6 інформаційних листів. В 2009 році рішенням 

Вченої Ради Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького йому 

було присвоєно звання почесного доктора (Doctor Honoris Causa). 
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Анатолій Олексійович створив династію медиків: дружина – Наталія Миколаївна 

Клименко, лікар-терапевт; син – Клименко Юрій Анатолійович, лікар-хірург, кандидат 

медичних наук, має другу вищу освіту – фармації магістр права; невістка – Клименко Віра 

Іванівна, лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної фармакології і 

фармакотерапії; дочка – Струк (Клименко) Оксана Анатоліївна, кандидат фармацевтичних 

наук, доцент кафедри, має другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит», магістр за 

спеціальністю «Міжнародна економіка». Анатолій Олексійович на сьогодні є професором 

кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, робить свій вклад в 

навчання студентів фармацевтичного та медичного факультетів, веде за руку майбутніх 

провізорів та лікарів по тернах вивчення біохімії, медичної хімії та функціональної біохімії, 

навчаючи їх основ функціонування живого організму та механізмів лікування.   

 
Професори Клименко А.О. та Грицик А.Р. в оточенні перших випускників Університету через 10 

років після випуску (2014 р.) 

 

Стецьків Андрій Остапович  

Другий декан 

Стецьків А.О., завідувач кафедри хімії 

фармацевтичного факультету, у 1993 р. закінчив 

хімічний факультет Львівського національного 

університету імені Івана Франка. До 1995 р. 

працював інженером науково-дослідної частини 

кафедри неорганічної хімії. З грудня 1995 по 

грудень 1998 р. навчався в аспірантурі даного 

закладу вищої освіти. У січні 1999 р. захистив 

дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата 

хімічних наук на тему: «Взаємодія компонентів у 

потрійних системах Се – {Si, Ge} – {C, Sn, Sb, Bi}, 

фазові рівноваги та кристалічна структура сполук». З квітня 1999 року працює в ІФНМУ.  

У червні 2017 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора хімічних 

наук на тему: «Структурна хімія силіцидів, германідів та станідів лужних та 

рідкісноземельних металів». А у листопаді, в ІФНМУ сталася знаменна подія. Вчена рада 

вишу урочисто привітала свого сотого доктора наук! Ним став Андрій Стецьків, один з 

лідерів науки Університету. «Сто докторів наук — дуже серйозне досягнення, таким числом 

може похвалитися далеко не кожен університет в Україні, — говорив тоді ректор ІФНМУ, 

професор Микола Рожко. — Ми довго йшли до цього, і тепер нарешті досягли такого 

«круглого» числа. Вітаю не лише нашого новоспеченого доктора, а й весь колектив 

Університету, і закликаю всіх наших молодих колег займатися науковою діяльністю на славу 

української науки та рідного Університету!» 
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Стецьків А.О. велику увагу приділяє 

оволодінню студентами практичними навичками 

(2001 р.) 

 
Зі студентками другого набору фармацевтичного 

факультету ІФНМУ (2003 р.) 

Стецьків А.О. є автором понад 310 наукових та навчально-методичних публікацій (17 

з них – базі Scopus). Основним напрямом його досліджень є синтез нових інтерметалічних 

сполук, дослідження їх структури і властивостей з метою пошуку нових неорганічних 

матеріалів для застосування на виробництві та у медицині. 

 

Мойсеєнко Микола Іванович 

Третій декан 

Мойсеєнко М.І., завідувач кафедри 

медичної інформатики, медичної та біологічної 

фізики, у 1978 р. із відзнакою закінчив 

Чернівецький державний університет (ЧДУ) 

імені Ю. Федьковича за спеціальністю «Фізика. 

Викладач фізики». У 1978–1981 рр. навчався в 

аспірантурі при кафедрі теоретичної фізики 

цього ж закладу вищої освіти.  

Професійний шлях професора Мойсеєнка 

М.І. розпочався 01.08.1978 р. із посади інженера 

кафедри теоретичної фізики ЧДУ. 01.12.1978 – 01.06.1981 рр. – аспірант кафедри теоретичної 

фізики ЧДУ; а вже із 25.06.1981 і до 09.11.1982 р. він – асистент кафедри фізики ІФДМІ; із 

09.11.1982 р. по 12.12.1989 р.– доцент кафедри медичної і 

біологічної фізики; із 02.09.1991 р. – по даний час – завідувач 

кафедри медичної інформатики, медичної та біологічної фізики. 

Вчений ступінь та звання: доктор біологічних наук (диплом 

доктора наук від 12.06.1997 р. за спеціальністю 

«радіобіологія»), професор кафедри біологічної фізики, 

інформатики та медичної апаратури (від 1998 р.). 

Проф. Мойсеєнко М.І. 13 років – із 2005 до 2018 рр. – 

віддав фармацевтичному факультету як його декан та справжній 

батько. Микола Іванович – Голова Івано-Франківського 

осередку Товариства радіобіологів України; тривалий час був 

членом спеціалізованої вченої ради біологічного факультету 

ЧДУ із захисту докторських і кандидатських дисертацій з 

біологічних наук. Автор понад 180 друкованих наукових праць 

(співавтор 1 національного підручника, 5 навчальних 

посібників, 8 типових програм з навчальних дисциплін).
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Професор Мойсеєнко М.І. – керівник, педагог, науковець: 

за дорученням кафедри українознавства і філософії, професор, академік, заслужений 

діяч науки і техніки України Качкан Володимир Атаназійович 

(уривок з книжки: Літопис каденції декана фармацевтичного факультету 2005–2018 

рр., професора Мойсеєнка М. І. Частина 2. Опінія у слові, піднесена до ступеня поваги і 

любові – Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2018. – 80 с.) 

 

Ці визначальні критерії лідера, визначають середовище діяльності Миколи 

Мойсеєнка. Судилося йому стати керівником кафедри, факультету, а одночасно й 

організатором фармацевтичної освіти і науки Прикарпаття.  

У своїх діях він послідовний, цілеспрямований і наполегливий. Володіє умінням 

бачити й знімати суперечності, відділяти основне від другорядного, концентрувати увагу на 

посутньому. Мабуть завдяки цим якостям Миколі Мойсеєнку вдалося мобілізуватися і 

зреалізуватися у житті, здобути авторитет і повагу друзів. 

Перебуваючи на посаді декана, настановляючи студентів на здобуття насамперед 

фахового виховання спеціаліста, як розважливий керівник він ніколи не нехтував 

світоглядними та національно-патріотичними рисами студентів. Він з розумінням ставиться 

до обрання студентами дисциплін з курсу за вибором саме гуманітарного циклу.  

Як справжній наставник, він завжди є твердим, непохитним, послідовним у вимогах і 

водночас гнучким, здатним ставити на перше місце потреби та інтереси студентської молоді. 

Микола Іванович – наставник, який рішуче та неухильно вимагає від студентів виконання 

обов’язків, будучи при цьому розсудливим і спокійним, водночас він завжди делікатний у 

спілкуванні, але не ліберальний. 

Микола Іванович Мойсеєнко своєю багатолітньої працею на чолі деканату 

фармацевтичного факультету засвідчив глибоке усвідомлення ролі у педагогічному процесі 

медичного університету та мети власних виховних дій.  

Професійна тактовність Миколи Івановича полягає у творчому вмінні обирати у 

кожному конкретному випадку відповідну лінію поведінки, такий підхід з допомогою слова, 

погляду, які оберігають честь і гідність студентського колективу, кожної молодої людини, не 

принижуючи і надмірно не  возвеличуючи його честі та гідності. 

 

До Вас личить слово мудрий, 

Вам підходить – провідник, 

А ще – добрий, благородний,  

На всіх рівнях – керівник. 

Як наука точний,  

Якій присвятили життя, 

Людських стосунків зодчий  

Й щасливого майбуття. 

Ви – для факультету лад, 

Для студентів – тато, 

Для колег –  приклад, 

А для друзів –  свято. 

Для чоловіків – ікона стилю, 

Для жінок – генератор мрій,  

Ваша душа – світить на милю,  

Голівудська усмішка, королівський крій. 

Ми Вам бажаємо в гармонії 

Ще довгих-довгих літ, 

І вдячну цю фото-симфонію 

На добру пам’ять Ви прийміть. 

Ірина Федяк 



231 

Федяк Ірина Орестівна 

Четвертий декан 

Федяк І.О. – одна із перших, залічених до штату 

фармацевтичного факультету у 1999 р., випускниця 

львівської фармацевтичної школи, кандидат 

фармацевтичних наук (2011), доцент (2014), очолює 

організаційно-економічний напрямок наукових, 

навчальних розробок кафедри організації та економіки 

фармації і технології ліків. У 1999 р. з відзнакою 

закінчила фармацевтичний факультет ЛДМУ імені 

Данила Галицького, із 2-го курсу була стипендіатом 

Верховної ради України.  

Після випускної вченої ради, червень 2013 р. Зліва направо: доц. Леочко Н.С., проф. Дудій П.Ф., 

проф. Гудивок Я.С., доц. Федоровська М.І., доц. Іванчук І.М., доц. Федяк І.О. 

 

 
Представлення новообраного декана в деканаті. Стоять зліва направо у першому ряді: диспетчери 

Багриновська І.І., Дутчак І.Я., професор Грицик А.Р., перший проректор ІФНМУ, професор Ерстенюк 

Г.М., декан фармацевтичного факультету, доцент Федяк І.О., професор Семенів Д.В.; у другому ряді: 

к.фарм. н., Рущак Н.І., комендант фармацевтичного корпусу Печенюк В.І., д.хім.н. Стецьків А.О. 
 

У 2011 Федяк І.О. під керівництвом професора Немченко А.С. (НФаУ) захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Фармакоекономічні підходи до вдосконалення 

лікáрського забезпечення хворих на хронічні вірусні гепатити в Україні» за спеціальністю 

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. На даний 

час закінчує виконання докторської дисертації: «Теоретико-прикладне обґрунтування засад 
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фармацевтичної допомоги хворим на соціально небезпечні хвороби в Україні»; керує 3-ма 

дисертаційними роботами; була офіційним опонентом 3 робіт; під її керівництвом виконано 

16 дипломних проектів студентами; є автором понад 200 наукових праць; провізор вищої 

кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація і управління фармацією». 

Моя учителька добра 

(уривок з книжки: Найдовший день любові. Присвячується Гудивок Я. С. –  

Івано-Франківськ: ПП Голіней О.М., 2016. – 148 с.) 

Учитель – глибокий зміст одного слова… 

Учитель – від себе самого відмова… 

Учитель – проходять дні, проходять роки… 

Учитель – це слово мудре і високе… 

Я перед Вами схиляю голову й серце,  

Бо душа Ваша – то чисте озерце, 

То глибінь океану любові, 

То ріки пісень в повноводді. 

Як сьогодні пам’ятаю день знайомства з Івано-Франківськом, його медичною 

академією та з професором Гудивок Ярославою Степанівною. Кінець літа 1999 р…. За 

рекомендацією світлої пам’яті доцента Зузука Богдана Михайловича я принесла свої 

документи про закінчення фармацевтичного факультету Львівського державного медичного 

університету імені Данила Галицького до академіка Нейка Євгена Михайловича з надією 

отримати місце лаборанта на щойно створеному в ІФДМА фармацевтичному факультеті. Я 

навіть не знала, котрий із присутніх поважних професорів є ректором (Internet тоді ще не був 

членом сім’ї), підійшла до професора Глушка Любомира Володимировича… За хвилю акад. 

Нейко Є.М. підвів мене до інтелігентної пані і сказав: «Я вирішив – підеш спочатку 

викладати фармакологію під керівництвом завідувача кафедри, професора Гудивок Ярослави 

Степанівни, пройдеш добру школу». А вже у приймальній познайомилася з Дзвіняцькою 

Оксаною, яка також була направлена на кафедру фармакології. Ми обоє були спантеличені: 

Оксана не сподівалась отримати теоретичну кафедру, вона щойно закінчила клінічну 

ординатуру по кардіології, на фініш виходила її дисертація… Мої ж думки хаотично 

наздоганяли одна одну: це якась помилка, от зараз додивляться, що я щойно отримала 

диплом, ще не пройшла інтернатуру, маю якихось заледве 22 роки, яка з мене викладачка, та 

й ще фармакології… Нам обом прийти до тями допоміг лагідний голос Ярослави Степанівни 

по дорозі на кафедру: 

- З Оксаною Федорівною ми знайомі – була однією з кращих студенток. Не 

переживайте, якось воно налагодиться. Я також колись мріяла бути лікарем-практиком, а 

зараз не тямлю себе без фармакології. А наша Лідія Миколаївна Шеремета – навпаки, 

покинула практику, щоб стати науковцем-експериментатором, вже успішно захистила 

кандидатську. Але якщо дуже-дуже хочете (майже проспівала професор), то Господь 

допоможе повернутись у клініку (Опісля слова Ярослави Степанівни виявилися пророчими!) 

А тоді звернулась до мене: 

- І Ви не переживайте, як тільки захочети і будете багато працювати, то вже у скорому 

часі станете добрим викладачем, вік не відіграє вирішального значення, а лиш наполеглива 

праця помножена на любов до студента. 

Отже, Ярослава Степанівна – перша людина в Івано-Франківську, з якою я 

познайомилася, Оксана Дзвіняцька – друга, а третьою була Ірина Борисівна Лисюк. Так ми і 

почали працювати разом. Нас у 1999-2000 н.р. на кафедрі було всього 6 осіб: професор 

Гудивок Ярослава Степанівна, доцент Шеремета Лідія Миколаївна, 3 асистенти – Калугіна 

Світлана Михайлівна, Дзвіняцька Оксана Федорівна, я та старший лаборант Лисюк Ірина 

Борисівна, яка володіла всіма доступними на той час методиками роботи з лабораторними 

тваринами та проведення біохімічних аналізів.  

Часто до нас у гості приходив доцент Зузук Богдан Михайлович – мій львівський 

викладач з фармакогнозії, розказував про справи на фармацевтичному факультеті. Дан Зуз – 
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його літературний псевдонім – за чашкою кави читав нам свої здебільшого старі вірші, бо 

нові писати не було часу і натхнення. Він тоді був заступником декана і всі перші 

матеріально-побутово-методичні труднощі цього дітища ІФНМУ впали саме на його плечі. З 

усіх працівників, які належали до фармацевтичного факультету, лише він та я мали тоді 

кваліфікацію провізора… 

 
Колектив кафедри фармакології, 2000 рік: зліва направо – к.мед.н. Дзвіняцька О.Ф., доц. 

Шеремета Л.М., проф. Гудивок Я.С., ст. лаб. Лисюк І.Б., ас. Федяк І. О., ас. Калугіна С. М. 

Ярослава Степанівна так згуртувала маленький колектив, що ми стали однією 

дружньою сім’ю. На перерві ми разом їли, особливо пам’ятаю корисну запарену вівсянку з 

олією. А якими смачними наїдками нас частувала Ярослава Степанівна після вихідних! Та й 

Ірина Борисівна з Оксаною не відставали! Спершу я не могла оговтатися: як пити чай разом з 

Професором, з такою великою людиною сидіти за одним столом і жартувати. Після Львова у 

мене було дещо інше уявлення про цю, як мені здавалось, касту небожителів.  

На жаль, уже немає з нами доцентів Богдана Зузука та Оксани Дзвіняцької, Юрчика 

Лисюка… Але життя триває, треба замирюватися із Божою волею та йти далі, досконало 

робити свою роботу, усміхатися прийдешньому дню та бути вдячними Богові, собі та людям 

за прожитий день. Треба і надалі вчитися віддавати і отримувати любов, просто щодня 

вчитися жити. Це і є заповіт Ярослави Степанівни! 

А поміж то була наука, було перше планування кандидатської роботи разом з 

Ярославою Степанівною, якій не судилося завершитись, бо волею цього ж таки ректора 

академіка Нейка Є. М. я була несподівано переведена на кафедру фармації на викладання 

доволі далекої від фармакології дисципліни організації та економіки фармації. Але Ярослава 

Степанівна мене ридаючу заспокоїла однією фразою: «Так треба для Університету». І 

дивлячись на неї, як вона спокійно поступилася місцем завідувача кафедри, як потім 

сприймала найбільш неочікувані свої призначення з тією ж фразою, я зрозуміла справжню 

мудрість людини, яка власні інтереси не підносить над суспільними. Що ж до Ярослави 

Степанівни, то інтереси ІФНМУ та слово ректора для неї – аксіома, яка не обговорювалася!  

Як багато ще хочеться сказати і про спільну роботу у екзаменаційній комісії з 

атестації випускників фармацевтичного факультету, яку Ярослава Степанівна очолювала 

неодноразово, а я була відповідальним секретарем, і про той перший досвід роботи у 

справжній науковій лабораторії під її керівництвом, і про подорож зі щурами у громадському 

транспорті до Тернополя для опанування нової методики…Але про все це у наступних 

споминах…  

Ірина Федяк 
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Зузук Богдан Михайлович (1957–2009) – один із 

основоположників та натхненників фармацевтичного факультету 

ІФНМУ, віддав йому свої знання, вміння, здоров’я, вільний час; 

перший провізор у штаті факультету, заступник декана (1999 – 2001), 

кандидат фармацевтичних наук (1991), доцент (1998), знаний в Україні 

фармакогност, непересічний поет з псевдонімом Дан Зуз, нащадок 

прикарпатського фармацевта, який все своє недовге, однак яскраве 

життя знаходив, збирав і вивчав лікарські рослини. Його вірші мають 

стислий і стрімкий виклад, глибину думок і широку гаму почуттів. 

Народився Богдан Зузук 10.09.1957 у сім’ї вчительки 

української і німецької мов Анни Михайлівни та знаного фармацевта-

травника Михайла Прокоповича. У 1974–1979 роках він навчався на фармацевтичному 

факультеті Львівського державного медичного інституту. У цей період Богдан Зузук і 

захопився поезією, почав писати вірші, обрав псевдонім, який походив від його імені та 

прізвища – Дан Зуз. У 1979–1984 рр. молодий спеціаліст працював інспектором з лікарської 

рослинної сировини в Івано-Франківському обласному аптечному управлінні. Здібного 

хлопця запримітили та у 1984 році запросили до лабораторії фітохімії і фітотерапії ІФДМА, 

де він пропрацював до 1991 року. Цього ж 1991 року Зузук Б.М. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення льону посівного» та на шість років 

перебрався до Львова. До 1998 року Богдан Зузук жив і працював на два міста – працю мав у 

Львові, оскільки обіймав посаду асистента кафедри фармакогнозії Львівського державного 

медичного університету, а родина його залишилася в Івано-Франківську, дружина працювала 

в аптеці, сім’я виховувала 2-х дітей. Тому Богдан Михайлович радо прийняв запрошення 

ректора ІФНМУ, академіка Нейка Євгена Михайловича прийняти участь у створенні 

фармацевтичного факультету в Івано-Франківську. По приїзді до Франкового міста перший 

рік, до відкриття фармацевтичного факультету у 1998–1999 навчальному році Зузук Б.М. 

викладав фармакологію на однойменні кафедрі. А вже із 1999 і по 2009 роки трудився на 

новоствореному факультет у штаті кафедри фармації. 

Як непересічний поет та науковець Дан Зуз вів авторські програми на 

телерадіокомпанії «Вежа» в м. Івано-Франківську. У 2001 р. він переніс інсульт з глибокою 

комою, але вже за п’ять місяців після важкої операції повернувся до освітньо-наукової 

роботи. Але 04.11.2009 р. Богдан Михайлович раптово помер. Однак фармацевтичну справу 

у його родині продовжили дружина Люба, провізор за освітою, та випускниця 

фармацевтичного факультету ІФНМУ, донька Леся.  

Через все своє життя Богдан Зузук проніс щиру і незрадливу любов до науки, 

фармації та поезії і до фармацевтичного факультету ІФНМУ. Він – автор понад 150 наукових 

праць, науково-популярного видання «Цілющі екзоти» (2004 р.), навчального посібника 

«Ресурсознавство лікарських рослин» (2009 р.), а також понад 100 віршів. 

(за матеріалами https://www.facebook.com/kafedraoef1784/photos/ «Пам’яті науковця і 

поета. 10 вересня доценту Богдану Зузуку (поету Дану Зузу) виповнилося би 60 років) 

 
Зузук Б.М. – член атестаційної комісії фармфакультету з випуску інтернів (2009) 

https://www.facebook.com/kafedraoef1784/photos/
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Доц. Зузук Б.М. із проф. Яцишином Р.І. і Головою 

ЕК із НФаУ (м. Харків) проф. Слободянюком М.М. 

(2007)  

 
Зузук Б.М. і завідувач аптеки «Центорія» 

Самборська Я.І. оцінюють випускницю (2008) 

 
Зузук Б.М. – член екзаменаційної комісії 

факультету з випуску студентів (2009) 

 
З доц. Стецьківим А.О., провізором 

Тростянецьким Р.Ф. на іспиті (2009) 

 
Зузук Б.М. – член екзаменаційної комісії 

фармацевтичного факультету з випуску студентів 

(2009) 

 
На відпочинку: по ліву руку від Зузука Б.М. – 

Заслужений фармацевт Українт, покійний 

Клим М.Ю. (2009) 

Лю-лю-люлечка 

Ла-ла-ласкаво 

Лі-лі-літечко 

Лю-лю-любов! 

На розмові із 

рослинами 
 

У Карпатах зі студентами на зборі лікарських 

рослин. Крайня справа – Леся Зузук 
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На пам'ять Зузуку 

Стоять Карпати у задумі, 

Дощі сльозами котяться додолу, –  

Умер Співець!.. Співець у труні… 

Не вернеться він вже додому… 

Не пройде тими вже стежками, 

Які манили так до себе,  

Не замилується квітками, 

І не складе про них поеми. 

Він вмів із зіллям говорити, 

Воно відкрилося Йому: 

Котре, коли, від чого пити –  

Все розказало Зузуку. 

І Він спішив це передати 

І у поезії, і науково, 

Творив: писав і друкував багато, 

Аж раптом… Зірвались струни серця в Нього. 

Учителю, Наставнику і Друже, 

Карпатське зілля спить – не знає, 

За ким сьогодні серце тужить, 

І пісня недоспівана лунає… 

Нехай Творець, що дав талан складати 

Пісні, статті і вірші білі –  

Прийме й оселить в райськії палати, 

Де Сам живе і всі Святії… 

Ірина Федяк 

Окрім 

доцента Богдана 

Михайловича 

Зузука, 

фармацевтичний 

факультет сумує та 

пам’ятає про 

талановитого хіміка-

синтетика, доцента 

Зенона Леонідовича 

Новицького; здібну 

кардіолога і душевну 

людину, доцента 

кафедри клінічної 

фармакології та 

фармакотерапії 

Оксану Федорівну 

Дзвіняцьку, 

асистентів кафедри 

фармації провізорів-

практиків вищої 

кваліфікаційної категорії: Михайла Анатолійовича Лукашика, першого і єдиного 

Заслуженого фармацевта на Прикарпатті Михайла Юрійовича Клима, завідувача Обласного 

аптечного складу Феодосія Павловича Менделюка; лікаря-оториноларинголога, асистента 

кафедри фармакології Марію Володимирівну Юзифишин; засновника і фундатора НПЦ 

«Фармація. Хроматографічний аналіз» Володимира Івановича Лисюка.  
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КАФЕДРА ХІМІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

 

Кафедра хімії фармацевтичного факультету заснована у серпні 1999 року як курс 

хімії, який очолив кандидат хімічних наук, доцент Стецьків Андрій Остапович. Крім нього, 

педагогічним та науковим процесом у перші роки роботи займалися: к.х.н., асист. Новицький 

Зенон Леонідович, ст. викладач Вівчар Дана Петрівна, ст. викладач Тимошенко Валентина 

Яківна, ст. лаборант Деркач Оксана Богданівна. 1 вересня 1999 року перші 38 студентів 

переступили поріг Університету в корпусі, що розташований в мальовничій центральній 

частині міста по вулиці Мазепи, 34.  

 
Колектив фармацевтичного факультету, 2000 р. Сидять зліва на право: Гуцуляк Б.М., Новицький З.Л., 

Стецьків А.О., Тимошенко В.Я., Клименко А.О., Ясенко Д.О., Слаб’як О.І., Недоступ А.Т.,  

Бурдиляк Т.В., Зоріна Т.Л., Водославський В.М. 

Хімія – наука дивовижна. Вона дуже конкретна і стосується незліченних корисних і 

шкідливих речовин навколо нас і всередині нас. Тому хімія потрібна і будівельникові, і 

лікарю, і журналісту, і домогосподарці. Що спонукає людей займатися хімією? Напевно, 

таємнича сила, закладена в речовині. Вона може бути і цілющою, і страшною за своєю 

руйнівною дією. Вона може подарувати тепло і світло, але може занурити в морок і холод. 

Хіміки, за суттю, азартні мисливці за незвичайними властивостями нових речовин. Спочатку 

вони теоретично визначають мету – потрібні властивості невідомої речовини, а потім 

починають вистежувати «здобич», проводити синтези (отримувати цю речовину), заганяючи 

«звіра» в капкан за всіма правилами. А «упіймаючи» нову речовину, передають її 

будівельникам, фармацевтам, агрономам, зв’язківцям, енергетикам, художникам ... 

У наші дні хімія стала могутньою зброєю цивілізації, сировинною базою практично 

всіх галузей промисловості і сільського господарства. З її допомогою створюються ліки та 

вітаміни, добрива для підвищення родючості ґрунту і хімічні засоби захисту рослин. Вугілля, 

нафта, газ і руди хімія перетворює на енергію і метали, бетон і скло, кераміку і численні 

органічні сполуки, в тому числі такі, яких немає у природі. Озброєні знанням хімії, люди 

ведуть синтез барвників, штучних волокон, отримують напівпровідники і надпровідники, 

паливо для ракетних двигунів, нові будівельні матеріали. Ядерна енергетика також 

немислима без знання хімії. Однак в хімії досі так багато незрозумілого і невідкритого! 

Постійно з’являються нові області старої науки, нові речовини, нові методи їх отримання та 

дослідження. Саме це є основною метою роботи співробітників кафедри. 

У 2001 році курс було реорганізовано в кафедру хімії під керівництвом доктора 

хімічних наук, професора Гуцуляка Бориса Михайловича. Автор 121 наукової та 22 

навчально-методичних публікацій, 30 авторських свідоцтв. Підготував 4 кандидатів наук, 

був членом ряду спеціалізованих рад із захисту дисертацій та Української Національної 

Комісії з української хімічної термінології і номенклатури.  

Зі збільшенням кількості студентів приміщення старого корпусу ставало все тіснішим. 

Ректорат приймає рішення про побудову нового навчального корпусу для потреб 

фармацевтичного факультету. За 8 місяців коштами ІФНМУ було відкрито 
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реконструйований корпус фармацевтичного факультету, який не має аналогів в Україні і де 

зараз розміщена кафедра хімії. 

У грудні 2004 року на посаду завідувача кафедрою був призначений доктор хімічних 

наук, професор Миронюк Іван Федорович. Під його керівництвом на кафедрі велися 

дослідження, спрямовані на створення пристроїв генерування і накопичення електричної 

енергії нового покоління на основі нанодисперсних матеріалів з використанням 

інтеркаляційних технологій. Миронюк ІФ. – автор понад 110 наукових публікацій і 97 

винаходів, його здобутки відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки 

(1992), переможець всеукраїнського конкурсу «Винахід року» (2006, 2009 рр.). 

З жовтня 2007 р. кафедру очолював доктор медичних наук, академік УАН, професор 

Клименко Анатолій Олексійович.  

З квітня 2009 року по серпень 2011 року кафедрою завідувала доктор медичних наук, 

академік УАН, професор Гудивок Ярослава Степанівна. Основні напрямки наукової 

роботи присвячені вивченню фармакології кардіотонічних та антиоксидантних лікарських 

засобів. Автор понад 200 наукових праць, 4-х авторських свідоцтв на винаходи, 10-и 

рацпропозицій. 2-х медичних рекомендацій та 2-х авторських листів, співавтор двох 

підручників «Фармакологія» для студентів вищих медичних навчальних закладів України. 

Підготувала 4-х кандидатів медичних наук. 

 
Колектив кафедри хімії фармацевтичного факультету (2010 р.). Стоять зліва направо: ас. Кукурудз 

С.М., ас. П’яста Г.Г., ас. Лімбах В.М., доц. Боднарчук О.В., ас. Струк О.О., ст. викл. Тимошенко В.Я., 

ст. викл. Вівчар Д.П., зав. кафедри, проф. Гудивок Я.С, ст. лаб. Деркач О.Б., ас. Винницька Р.Б.,  

ас. Мандзюк Л.З., доц. Стецьків А.О., ас. Кукурудз С.М. 
 

У вересні 2011 року на посаду завідувача кафедри призначений доцент Стецьків 

Андрій Остапович. На даний час на кафедрі працюють 16 осіб: серед 13 співробітників, які 

проводять заняття зі студентами фармацевтичного факультету, є 1 доктор хімічних наук, 4 

кандидати хімічних наук, доценти; 1 кандидат технічних наук, доцент; 1 кандидат 

фармацевтичних наук, доцент; 2 старші викладачі; 4 асистенти і 3 працівники навчально-

допоміжного персоналу 

Упродовж останніх 5 років співробітниками кафедри видано 83 наукові статті, 18 з 

яких проіндексовані в наукометричній базі Scopus. Працівники кафедри активно приймають 

участь у наукових конференціях та симпозіумах, зокрема, вийшли у світ 135 тез доповідей та 

6 патентів на винахід. Статті наших науковців друкуються в провідних журналах України, 

Польщі, Великобританії, США, Швейцарії. Опрацьовані методики дозволили співробітникам 

кафедри вперше синтезувати 170 нових тернарних та тетрарних сполук неорганічної 

природи, а також понад 150 органічних сполук. За допомогою методів рентгенівскої 
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дифракції від монокристалів та полікристалів для 122 інтерметалідів повністю визначено 

кристалічну структуру. Описані кристалохімічні особливості цих сполук. Розшифровано та 

описано 5 нових структурних типів: La2LiGe4Si2, Tm2,2Co6Sn20, TmLi2Co6Sn20, 

Ce2Li0,39Ni1,61Si2 та La2LiAlGe2. На основі кристалохімічного аналізу і даних з обчислення 

електронної структури вперше нашими науковцями встановлено, що у більшості 

синтезованих багато-компонентних інтерметалідів, окрім основного металічного зв’язку, є 

деяка частка інших зв’язків (ковалентного або іонного). Науковці кафедри дослідили 

взаємодію понад 20 хімічних елементів у близько 40 потрійних системах.  

  
Викладачі кафедри хімії доц. Боднарчук О.В. та ас. Пяста Г.Г. (зліва) і ас. Тимошенко В.Я. (справа) 

проводять практичні заняття з іноземними та вітчизняними студентами (2009 р.) 

За час існування кафедри видано близько 120 навчально-методичних посібників, 

причому 6 з них затверджено комісією з хімії Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, які 

навчаються за спеціальністю «Фармація». 

 

Боднарчук Олеся Василівна у 1998 р. закінчила Чернівецький 

національний університет. З 2003 р. працювала на кафедрі хімії на 

посаді асистента. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію зі 

спеціальності «Органічна хімія» на тему: «Синтез та біологічна роль 

четвертинних солей циклопентан[c]хінолінію», отримала звання 

доцента. Автор понад 100 наукових та навчально-методичних робіт. 

Продовжує працювати над отриманням і вивченням властивостей 

різноманітних органічних сполук, відповідальна за навчально-

методичну роботу кафедри. 

 

Леочко Наталія Степанівна у 2000 р. отримала диплом магістра 

Національного університету «Львівська політехніка» та продовжила 

навчання в аспірантурі з відривом від виробництва. У 2005 захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Окиснення аліфатичних 

альдегідів С2-С6 у присутності кластерів паладію». Із 2005 р. – 

асистент, із 2012 р. – доцент кафедри хімії фармацевтичного 

факультету ІФНМУ; з 2011 р. – заступник декана фармацевтичного 

факультету з денної, а з 2019 р. – із заочної форм навчання. 

 

Дмитрів Анжела Миколаївна у 2002 р. закінчила Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника. У 2006 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Точкові дефекти і фізико-хімічні 

властивості CdTe, HgTe та твердих розчинів на їх основі». З вересня 

2006 року працює на кафедрі хімії ІФНМУ. Наукові інтереси пов’язані з 

дослідженням фізико-хімічних властивостей напівпровідникових 

матеріалів, колоїдних систем та з використанням наноматеріалів і 

нанотехнологій у фармації і медицині. 
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Мельник Дмитро Олександрович з 2001 по 2005 рр. навчався в 

Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. 

У 2010 р. почав працювати в ІФНМУ, 2010 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему: «Електронні та спектральні властивості йонів 

полієнів – аналогів ціанінових барвників». Проводить наукові 

дослідження в області квантово-хімічних розрахунків будови, 

забарвлення та реакційної здатності органічних сполук. Є керівником 

обласних секцій «Хімія» та «Медицина» Малої академії наук. На даний 

час – доцент, куратор ECTS та відповідальний секретар екзаменаційної 

комісії фармацевтичного факультету. 

 

Мельник Оксана Ярославівна з 2001 по 2005 рр. навчалася в 

Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника». У 

цьому ж році прийнята на роботу асистента кафедри хімії 

фармацевтичного факультету ІФНМУ. У 2017 р. захистила 

дисертаційну роботу на тему: «5-Алкенілфункціоналізовані 4-

хлороімідазоли та їх похідні». У 2019 р. отримала вчене звання доцента 

кафедри хімії. 

 

Винницька Рената Богданівна з 1986 по 1991 рр. навчалася на 

хімічному факультеті Чернівецького державного університету, який 

закінчила з відзнакою. З 2005 по 2011 рр. навчалася на заочному 

відділенні фармацевтичного факультету ІФНМУ (диплом з відзнакою). 

З 2006 р. працювала на посаді асистента кафедри хімії. У 2014 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему «Виділення та аналіз 

природних шиконінів та синтез і біологічна активність їх аналогів». З 

2017 р. працює доцентом кафедри хімії фармацевтичного факультету 

 

Мандзюк Лідія Зіновіївна у 2001 р. закінчила Прикарпатський 

національний університет імені В. Стефаника і отримала повну вищу 

освіту за спеціальністю «Хімія». З 2005 по 2010 рр. навчалася заочно на 

фармацевтичному факультеті ІФНМУ і отримала вищу освіту за 

спеціальністю «Фармація». Із 2006 р. працює асистентом кафедри хімії. 

Виконує кандидатську дисертацію на тему «Синтез і властивості 

похідних бензо[e]піразоло[1,5-с][1,3]оксазинів».  

 Дмитроца Тетяна Василівна у 1999 р. закінчила Рівненський 

державний гуманітарний університет і отримала вищу освіту за 

спеціальністю «Фізика та хімія». З вересня 2002 р. працює на кафедрі 

хімії. Продовжує роботу над кандидатською дисертацією на тему: 

«Вплив турбулентності та складу реакційного потоку на морфологію 

наночастинок кремнезему при пірогенному синтезі».  

 

Тимошенко Валентина Яківна закінчила Запорізький фармацевтичний 

інститут у 1964 р. Працювала в обласній Контрольно-аналітичній 

лабораторії Івано-Франківського аптечного управління на посаді хіміка-

аналітика. У 1980 р. прийнята в Івано-Франківське бюро судово-

медичної експертизи на посаду завідувача відділу судово-медичної 

токсикології. З 1999 р. працює старшим викладачем кафедри хімії 

фармацевтичного факультету.  

 

Деркач Галина Олегівна у 2009 р. закінчила ІФНМУ та отримала 

повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація». З 2012 р. працює 

асистентом кафедри хімії фармацевтичного факультету, під 

керівництвом професора Лесика Р.Б. (ЛНМУ імені Данила Галицького) 

закінчує виконання кандидатської дисертації на тему: «Синтез та 

вивчення кореляції «структура – біологічна активність» похідних 5-

амінометилентіазолідинонів». 
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П’яста Галина Григорівна у 1971 р. закінчила Львівський 

політехнічний інститут та отримала диплом хіміка-технолога. З 2007 р. 

працює асистентом кафедри хімії фармацевтичного факультету, 

викладає неорганічну, аналітичну хімії, час забезпечує освітній процес 

студентів фармацевтичного відділення медичного коледжу ІФНМУ. 

 

Кукурудз Світлана Миколаївна в 1991 р. закінчила Львівський 

політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія основного 

органічного та нафтохімічного синтезу», здобула кваліфікацію інженера 

хіміка-технолога. З вересня 2006 року працює на кафедрі хімії на посаді 

старшого лаборанта. З 2014 року є викладачем неорганічної та 

аналітичної хімії в медичному коледжі ІФНМУ. 

 

Деркач Оксана Богданівна у 2005 р. закінчила Івано-Франківський 

національний технічний університет нафти і газу та отримала повну 

вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього 

середовища», здобула кваліфікацію інженер-еколог. З січня 2000 року 

працює на кафедрі хімії на посаді старшого лаборанта. 

 

Бівол Оксана Олексіївна в 2008 р. закінчила природничий факультет 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника за 

спеціальністю «Біолог. Викладач біології». У 2009 р. прийнята на 

посаду старшого лаборанта кафедри хімії фармацевтичного факультету 

ІФНМУ.  

 
Колектив кафедри хімії фармацевтичного факультету (2014 р.).  

Стоять зліва направо: ст. лаб. Бівол О.О., ас. Мандзюк Л.З., доц. Боднарчук О.В., ас. Лімбах В.М., 

доц. Мельник Д.О., доц. Мельник О.Я., доц. Леочко Н.С., зав. кафедри, д.х.н. Стецьків А.О., ст. лаб. 

Деркач О.Б., доц. Дмитрів А.М., доц. Винницька Р.Б., ас. Кукурудз С.М., ас. П’яста Г.Г. 
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КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ 
 

Фармація – фундаментальна і давня галузь медицини, яка забезпечує пошук, вивчення 

і виготовлення лікарських засобів, якій присвятили своє життя видатні вчені світу. Винайти 

новий засіб і втілити його у медичну практику – завдання важке та тривале. Початок цього 

шляху – в надрах фармацевтичної науки, а кінець – на прилавку аптеки. Відстань між ними – 

довга дистанція, проходження якої і є безпосереднім завданням фармації.  

Кафедра фармації ІФНМУ була заснована у 2002 р. Вона є випускною і проводить 

практичну підготовку студентів на ІІ–V курсах, а також провізорів-інтернів, курсантів за 

спеціальністю «Загальна фармація», «Організація та управління у фармації». 

 
Професор Грицик А.Р. читає лекцію 

 
Професор Грицик А.Р. на практичному занятті 

 
Заняття з фармацевтичної ботаніки веде 

доцент Недоступ Г.Т. 

 
Приймання гербарію із навчальної практики з 

фармакогнозії проводить ас. Вовк Л.В. 
Кафедра фармації забезпечує навчання студентів із фармацевтичної ботаніки, 

фармакогнозії, фармацевтичної хімії, стандартизації лікарських засобів, ресурсознавства 

лікарських рослин, лікарських рослини і фітотерапії. Для закріплення знань та 

вдосконалення практичних навичок студентів функціонують 2 лабораторії навчально-

практичного центру «Фармація». 

В Україні близько 50 % лікарських засобів виготовляється з рослинної сировини, яку 

заготовляють в природних умовах. Деякі рослини офіційна медицина обминула своєю 

увагою або використовує неповністю. А одним із найбільш цінних природних регіонів, де 

збереглася флора судинних рослин, є Карпатський регіон. Своєрідність краю – краса 

ландшафтів, багата флора і фауна. Тому з метою фармакогностичного дослідження 

лікарських рослин, розробки лікарських засобів, сучасних методів аналізу сировини і 

фітозасобів колектив кафедри фармації працює над науковою роботою «Дослідження 

культивованих і дикорослих лікарських рослин Західного регіону України та розробка 

технологій їх застосування з лікувальною метою». 

У 2003 р. в ІФНМУ було закладено навчально-дослідні ділянки лікарських рослин, 

колекція яких налічує 110 видів місцевої та інтродукованої флори, включаючи рідкісні і 

зникаючі види флори Карпат і Прикарпаття, які занесені до Червоної книги України; 

створено генетичний банк насіння.  

Атестація випускників – підсумок діяльності кафедри та факультету, до якої в 

ІФНМУ готуються завжди старанно та чекають поважних гостей. 
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Ректор ІФНМУ акад. Нейко Є.М. на державних 

іспитах на кафедрі фармації. Голова ЕК – проф. 

Гудивок Я.С. (2009) 

 
Ректор ІФНМУ проф. Рожко М.М. на державних 

іспитах на кафедрі фармації. 

Голова ЕК – проф. Марчишин С.М. (2014) 

 
Захист першої дипломної роботи в ІФНМУ, 

керівник: проф. Грицик А.Р. (2013) 

 
Держана атестація провізорів-інтернів на 

кафедрі фармації (2016) 

Екзаменує перша проректорка, 

 проф. Ерстенюк Г.М. (2019) 

Іноземець складає фармакогнозію професорам 

Ерстенюк Г.М. і Грицику А.Р., 2017 

 
Ас. Цвеюк Н.П. і Гавкалюк М.І. на практиці з 

фармакогнозії зі студентами 1 випуску (2002) 

 
Зліва направо: Рущак Н.І., Недоступ Г.Т., 

Мельник М.В., Гузьо Н.М. (2009) 
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У різні періоди на кафедрі фармації працювали доц. Зузук Б.М., к.фарм.н. Ковальська 

(Цвеюк) Н.П. (перший кандидат фармацевтичних наук в ІФНМУ, сьогодні – доцент кафедри 

фармакогнозії та ботаніки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця), 

асист. Лукашик М.М., асист. Яремчук М.А., асист. Клим М.Ю., асист. Менделюк Ф.П. 

 
Зліва направо перший ряд сидять: ас. Лукашик М.М., ас. Горбата Н.Ю., доц. Семенів Д.В., доц. 

Недоступ Г.Т., завідувач кафедри, доц. Грицик А.Р., ас. Лукашик Т.Н., доц. Зузук Б.М., асист. Яцента 

О.Я.; другий ряд стоять: ас. Сікорин У.Б., ас. Безрука Н.А., ас. Грицак Р.А., Прокопів І.В, ас. Рущак 

Н.І., ас. Івасюк І.М., ас. Дубель (Тучак) Н.І., ст. лаб. Маланій О.С., ас. Сологуб В.А., ас. Грицик Л.М.; 

третій ряд – ас. Слаб’як О.І., ас. Самборський О.С., ас. Мельник М.В., ас. Скоропад М.І., ас. Ціхонь 

Г.М., ас. Яцюк К.М., ас. Пермяков В.В., ас. Вовк Л.В., ас. Водославський В.М. (2008 р.) 

 

Станом на 2019 – 2020 н.р. на кафедрі працює 1 професор, 8 доцентів, кандидатів 

наук, 6 кандидатів наук, асистентів, 14 асистентів без наукового ступеня, 3 викладача 

медичного коледжу, 6 старших лаборантів / лаборантів.  

Грицик Андрій Романович – завідувач кафедрою фармації, доктор 

фармацевтичних наук, професор. У 1992 р. закінчив з відзнакою 

Львівський державний медичний університет. 1992–1996 рр. навчався в 

заочній аспірантурі при кафедрі фармакогнозії і ресурсознавства 

лікарських рослин. З 1997 р. по 2001 р. працював викладачем 

Львівського державного медичного коледжу імені А. Крупинського за 

сумісництвом, з 1998 – завідувач аптеки військового госпіталю 

Прикордонних військ України, з червня 2001 р. Грицик А.Р. в ІФНМУ на 

посаді завідувача кафедри фармації. З 2009 по 2012 рр. навчався в ЛРІДУ 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

У 1998 р. Грицик А.Р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фітохімічне 

дослідження щавлю альпійського флори Карпат» за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична 

хімія і фармакогнозія, у 2008 р. –докторську дисертацію на тему «Фармакогностичне 

дослідження рослин родин Тирличеві і Гречкові як перспективних джерел лікувальних і 

профілактичних засобів» за цією ж спеціальністю.  

Грицик А.Р. – провізор вищої кваліфікаційної категорії за спеціальностями «Загальна 

фармація», «Аналітично-контрольна фармація», «Організація і управління фармацією»; 

доцент (2004 р.), професор (2011 р.) кафедри фармації ІФНМУ; магістр державного 

управління (2012 р.); дійсний член (академік) Української академії наук (2011 р.); член 

комісії медичних наук Польської академії наук, відділення в Любліні (2014 р.). Є автором 

526 наукових та науково-методичних праць, серед яких 161 стаття, 8 монографій, 50 патентів 
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на винахід або корисну модель, 4 інформаційні листи, 1 нововведення, 5 навчально-

методичних посібників, затверджених ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. 

Під керівництвом проф. Грицика А.Р. захищено 12 кандидатських дисертацій: Цвеюк 

Н.П. (2005), Сікорин У.Б. (2010), Мельник Г.І. (2011), Струк О.А. (2012), Сологуб В.А. 

(2013), Стасів Т.Г. (2015), Мельник М.В. (2016), Мандзія Т.П. (2018), Сас І.А. (2018), Нейко 

О.В. (2018), Старченко Г.Ю. (2019), Свірської С.П. (2019); 21 магістерська робота, 

виконуються дисертації Гузьо Н.М., Юрків Х.Р., Посацькою Н.М., Малюванчук С.В. тощо. 

 

Недоступ Ганна Теодорівна – кандидат біологічних наук, доцент. У 

1966 році закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю. 

Федьковича, у 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Донне тваринне населення р. Дністер і її водойм». Кандидат 

біологічних наук (1995), доцент (2005), автор 34 наукових і 36 

навчально-методичних праць. Керівник студентського наукового гуртка, 

куратор академічної групи. 

 

Іванчук Ірина Михайлівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент. У 

1998 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. 

Ю.Федьковича, спеціальність «Біологія», здобула кваліфікацію біолога, 

викладача біології та хімії. У 2008 р. закінчила аспірантуру при НФаУ, у 

2009 захистила кандидатськку дисертацію на тему: «Хіміко-

токсикологічнне дослідження донормілу», автор 53 друкованих праць. 

Виконувала обов’язки куратора, відповідального секретаря 

екзаменаційної комісії факультету. Із 2019 року – заступник декана 

фармацевтичного факультету по денній формі навчання. 

 

Сікорин Уляна Богданівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2013). У 1998 р. закінчила Чернівецький державний університет ім. 

Ю.Федьковича за спеціальністю «Біологія та хімія» (біолог, викладач 

біології та хімії). З 2001 – старший лаборант, згодом – асистент кафедри 

фармації. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження стародуба широколистого». Є автором 

38 друкованих праць, серед яких 2 патенти України на корисну модель, 5 

методичних рекомендацій. У 2011 – лауреат премії Голови обласної 

державної адміністрації та Голови обласної ради в номінації «Молодий 

вчений року». 

 

Струк Оксана Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2019). З відзнаками закінчила 3 ЗВО: у 2007 р. – ІФНМУ (кваліфікація 

провізора); у 2006 р. – Івано-Франківський інститут права, економіки та 

будівництва, спеціальність «Економіка і підприємництво», бакалавр з 

обліку і аудиту; у 2008 р. – Міжнародний науково-технічний університет 

акад. Юрія Бугая, спеціальність «Міжнародна економіка», магістр. У 

2012 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне 

дослідження видів роду Гадючник західного регіону України». Автор 56 

друкованих праць, член-кореспондент Української академії наук (2017). 

 

Сологуб Вероніка Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент (2015). У 2005 р. з відзнакою закінчила фармацевтичний 

факультет ІФДМУ. У 2004–2006 працювала на посаді фармацевта НВА 

ІФНМУ. У 2006 р. захистила магістерську роботу на тему «Дослідження 

флавоноїдів та ксантонів як перспективних джерел лікарських засобів», у 

2013 – кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне 

дослідження видів роду Звіробій західного регіону України». Провізор 

вищої кваліфікаційної категорії, є автором 39 наукових праць, в тому 

числі 2 патентів України на корисну модель. 
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Стасів Тетяна Генадіївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

(2019). У 1997 р. закінчила лікувальний факультет ІФДМА, у 2007 р. – 

університет «Економіки та права «КРОК», факультет «Якість, 

стандартизація, сертифікація», спеціальність – керівник установи із 

стандартизації, сертифікації та якості. З 2008 р. – аудитор сертифікації 

систем управління безпечністю харчових продуктів і кандидат в 

аудитори сертифікації систем управління. З 2004 р. – асистент кафедри 

фармації. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Фармакогностичне дослідження котячої м’яти справжньої». Є автором 

90 наукових праць. 

 

Мельник Марія Володимирівна – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент (2019). У 2004 р. закінчила Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника за спеціальністю «Біологія» (біолог, 

викладач біології). З 2007 р. – асистент кафедри фармації. У 2016 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Рута». Автор 84 наукових праць, з них 67 

наукових та 17 навчально-методичного характеру, в тому числі 1 патенту 

на винахід та 8 патентів України на корисну модель. 

 

Водославський Василь Мирославович – кандидат фармацевтичних 

наук, доцент (2019). У 1999 р. з відзнакою закінчив Чернівецький 

державний університет ім. Юрія Федьковича за спеціальністю «Біологія» 

(біолог, викладач біології та хімії). З 1999 – старший лаборант, 2003 р. – 

асистент кафедри фармації ІФНМУ. У 2009–2013 навчався в аспірантурі 

при НФаУ, у 2014 захистив кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне вивчення рослини Зірочник середній». Автор 64 

праць, 7 патентів України на корисну модель. 

 

Данилів Світлана Іванівна – кандидат біологічних наук, асистент. У 

2006 р. з відзнакою закінчила Прикарпатський національний університет 

ім. В. Стефаника. У 2006–2009 навчалась в аспірантурі при цьому ЗВО. З 

2008 р. працює на кафедрі фармації ІФНМУ. У 2011 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему: «Вивчення стану основних клітинних 

і гуморальних факторів імунної системи Cyprinus carpio L. під впливом 

іонів свинцю та хрому» за спеціальністю 03.00.09 – імунологія. Автор 17 

наукових праць та 2 методичних посібників. 

 

Дубель (Тучак) Наталія Ігорівна – кандидат фармацевтичних наук, 

асистент. У 2006 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 

2007 р. захистила магістерську роботу на тему: «Опрацювання складу, 

технології та дослідження мазі з антимікробною дією», магістр фармації. 

З 2006 р. працювала старшим лаборантом, з 2007 р. – асистентом 

кафедри фармації. У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження рослин роду Приворотень», є автором 

40 наукових праць.  

 

Рущак Надія Іванівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2007 р. закінчила Прикарпатський національний університет імені 

В.Стефаника (спеціальність «Хімія»). З 2006 р. – асистент кафедри 

фармації ІФНМУ. У 2013 р. закінчила аспірантуру при НФаУ, у 2018 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Синтез, фізико-хімічні та 

біологічні властивості 3-(4-оксо-2-метилхінолін-3-іл)пропанових кислот 

та їх похідних». Автор 55 праць, відповідальна за підготовку студентів 

фармацевтичного факультету до іспитів «Крок 1, 2. Фармація», Єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту. 
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Мандзій Тарас Петрович – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2009 р. закінчив фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2010 р. працює 

асистентом кафедри фармації. У 2018 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження видів роду Сосна». 

Є автором 24 наукових праць: 8 статей, 1 патенту на корисну модель, 1 

монографії та 14 тез доповідей. 

 

Сас Ірина Анатоліївна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2008 р. з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ІФДМУ. З 

2008 р. працювала старшим лаборантом, з 2009 р. – асистентом кафедри 

фармації. У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Фармакогностичне дослідження видів роду Буквиця (Betonica L.) флори 

України». Є автором 24 наукових праць, в тому числі 1 патенту України 

на корисну модель, 1 методичних рекомендацій. 

 

Нейко Оксана Василівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. У 

2011 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 2011–2012 рр. – 

старший лаборант, з 2012 р. – асистент кафедри фармації. У 2012 р. з 

відзнакою захистила магістерську роботу на тему: «Фармакогностичне 

дослідження рослин роду Деревій», у 2019 – кандидатську дисертацію на 

тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду Деревій та розробка 

фітозасобів на їх основі». Є автором 20 наукових праць. Брала участь у 

проекті «Україна. Завтра. UA» (2010). 

 

Старченко Галина Юріївна – асистент. У 2011 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, у 2019 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження вересу звичайного 

(Calluna vulgaris (L. Hull.)». Є автором 17 наукових робіт, у тому числі 7 

статей, 2 патентів України, 1 методичних рекомендацій, 7 тез у 

матеріалах конгресів і науково-практичних конференцій.  

 

Гузьо Наталія Миколаївна – асистент. У 2001 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ЛНМУ імені Данила Галицького. З 2002 р. – 

лаборант, з 2004 р. – асистент кафедри фармації ІФНМУ. Виконує 

кандидатську дисертаційну роботу на тему: ««Фармакогностичне 

дослідження парила звичайного (Agrimonia eupatoria)». Із 2009 р. працює 

в практичній фармації на посаді завідувача аптеки власної мережі 

«Берегиня». 

 

Слаб’як Оксана Іванівна – асистент. У 1999 р. закінчила 

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 

здобула кваліфікацію хіміка, викладача хімії. З лютого 2001 р. працює в 

ІФНМУ на посаді старшого лаборанта, а з жовтня 2001 р. – асистента 

кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на тему: «Хіміко-

токсикологічний аналіз ефавіренцу». Є автором 22 друкованих праць, 1 

патенту на винахід, 1 патенту на корисну модель.  

 

Бучко Олександра Василівна – асистент. У 1997 р. закінчила 

Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, біолог. Із 1995 

р. по 2005 р. – вчитель біології та хімії ЗНЗ № 31 м. Чернівці; з 2004 р. – 

старший вчитель, з 2010 р. – спеціаліст вищої категорії. З 2005 р. – 

асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на тему: 

«Поширення, еколого-ценотичні особливості, структура популяцій та 

оцінка ресурсного потенціалу Potentilla alba на Заході України», є 

автором 12 наукових праць, 1 патенту на корисну модель. 



248 

 

Безрука Наталія Анатоліївна – асистент. У 1991 р. закінчила 

Національний університет «Львівська політехніка». З 2002 р. працює в 

ІФНМУ на посаді старшого лаборанта кафедри хімії фармацевтичного 

факультету, з 2004 р. – старший лаборант кафедри фармації, з 2006 р. – 

асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертаційну роботу, 

є автором 10 друкованих праць. 

 

Ірина Миколаївна Івасюк – асистент. У 2006 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2007 р. захистила магістерську 

роботу на тему: «Дослідження лікарських рослин, що вміщують 

дубильні речовини, як перспективних джерел ЛЗ». З 2007 р. – асистент 

кафедри фармації, з 2017 р. – аспірант кафедри фармакогнозії з 

медичною ботанікою ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет ім. І.Я. Горбачовського», є автором 7 наукових праць.  

 

Юрків Христина Романівна – асистент. У 2008 р. з відзнакою 

закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2010 р. з відзнакою 

захистила магістерську роботу на тему «Розробка та дослідження 

лікувально-профілактичних засобів з рослинними екстрактами». З 2009 

р. – асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську дисертацію на 

тему «Розробка складу і технології лікарських косметичних засобів з 

рослинними екстрактами», є автором 22 наукових праць.  

 

Коляджин Тарас Іванович – асистент. У 2010 р. з відзнакою закінчив 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2011 р. працює асистентом 

кафедри фармації, виконує кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження астранції великої Astrantia major L.». Є 

автором 14 наукових праць, у тому числі 8 статей, 5 тез доповідей, 1 

методичних рекомендацій.  

 

Ференц Надія Ігорівна – асистент. У 2010 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2011 р. працює асистентом 

кафедри фармації, магістр фармації. Основні напрямки наукової 

діяльності включають: проведення ресурсознавчих досліджень, 

виявлення, підтвердження тотожності БАР у ЛРС, одержання екстрактів, 

їх стандартизація з метою розробки нових фітозасобів. 

 

Мадерук Оксана Петрівна – асистент. У 2015 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2016 р. працювала викладачем 

медичного коледжу ІФНМУ, у 2017 р. – переведена на посаду асистента 

кафедри фармації. У 2017 р. запланувала кандидатську дисертацію на 

тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Еспарцет».  

 

Футулуйчук Марта Дмитрівна – асистент. У 2006 р. закінчила 

Коломийський медичний коледж за спеціальністю «Сестринська 

справа», у 2011 р. – фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2012 р. 

працює асистентом кафедри фармації, виконує кандидатську дисертацію 

на тему: «Фармакогностичне дослідження рослин роду Катальпа». Є 

автором 14 наукових праць.  

 

Малюванчук Світлана Василівна – асистент. У 2015 р. закінчила 

ІФНМУ за спеціальністю «Фармація». З 2015 р. працює на посаді 

асистента кафедри ІФНМУ. Є працівником навчального відділу ІФНМУ, 

відповідає за фармацевтичний факультет. З 2016 р. є здобувачем вищої 

освіти ступеня доктора філософії, виконує кандидатську дисертацію на 

тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Горлянка», автор 8 

наукових праць. 
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Вовк Лідія Василівна – викладач медичного коледжу. У 2006 р. 

закінчила Прикарпатський національний університет ім. Василя 

Стефаника, «Біологія» (біолог, викладач біології). З 2006 р. працює в 

ІФНМУ старшим лаборантом, з 2007 по 2013 рр. – асистент кафедри 

фармації. З 2013 р. – викладач медичного коледжу. У 2017 р. отримала 

звання «Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» з дисциплін 

«Ботаніка» і «Фармакогнозія», автор навчально-методичного посібника.  

 

Будзан Лілія Богданівна – викладач медичного коледжу ІФНМУ. У 

2010 р закінчила Прикарпатський національний університет ім. В. 

Стефаника за спеціальністю «Дошкільне виховання. Початкове 

навчання», у 2012 р. закінчила заочне відділення фармацевтичного 

факультету ІФНМУ. З 2011 р. працює старшим лаборантом кафедри 

фармації ІФНМУ, а з 2013 р. – викладач медичного коледжу ІФНМУ 

 

Довбенюк Ксенія Володимирівна – викладач медичного коледжу. У 

2016 р. закінчила фармацевтичний факультет ІФНМУ. З 2017 р. працює 

старшим лаборантом кафедри фармації та викладачем медичного 

коледжу ІФНМУ. З 2018 р. – аспірант кафедри фармації, виконує 

кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження 

рослин роду Миколайчики». 

 

Гадяк Ірина Василівна – асистент. У 1999 р. закінчила фармацевтичний 

факультет ЛНМУ ім. Данила Галицького, провізор вищої 

кваліфікаційної категорії. З 2002 р. працює на посаді асистента кафедри 

фармації, у 2004 р. переведена на посаду завідувача НВА ІФНМУ, за 

сумісництвом – асистент кафедри фармації. Виконує кандидатську 

дисертацією на тему: «Науково-практичне проектування концепції 

фармацевтичної допомоги на запальні хвороби простати». Є автором 28 

наукових праць.  

 

Лукашик Тамара Несторівна – асистент. У 1980 р. закінчила 

фармацевтичний факультет Львівського державного медичного 

інституту. У 1980–1981 рр. працювала на посаді провізора-аналітика 

міжлікарняної аптеки № 114 м. Сарни Рівненської обл., 1987–2001 – 

провізор аптеки №11 м. Сарни ДП «Трансфармація» Львівської 

залізниці, 2001–2006 р. – провізор ТОВ «Аптека №11» м. Сарни, 

провізор вищої кваліфікаційної категорії. З 2011 р. –асистент кафедри 

фармації, автор 10-и опублікованих праць. 

 

Горбата Надія Юліанівна – асистент. У 1977 р. закінчила Львівський 

ордена Леніна політехнічний інститут, спеціальність «Хімічна 

технологія біологічно-активних сполук», з 2007 р. – асистент кафедри 

фармації. 

 

 

Колектив кафедри фармації живе сучасними проблемами, роздумами про перспективи 

розвитку, щирим бажанням знайти своє місце в реформованій системі підготовки фахівців 

фармації. 
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КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ І 

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ 

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків (ОЕФ і ТЛ) організована 

31 серпня 2011 р. У цьому ж році захищена докторська дисертація завідувачем кафедрою 

Семенівим Д.В. на тему: «Обґрунтування створення та використання препаратів з 

противиразковою та репаративною дією на основі аронії (горобини) чорноплідної». 

У 2019 р. Федоровська Мар’яна Іванівна успішно захистила докторську дисертацію, а 

ще двоє доцентів завершують її виконання: Федяк Ірина Орестівна та Самборський Олег 

Степанович. Їхні успішні захисти значно покращать кадровий склад і сприятимуть 

створенню нових кафедр фармацевтичного факультету. 

 
На фото (2018 р.) зліва на право, верх: ас. Сініченко А.В., лаб. Клочанюк Г.М, ас. Пустовіт А.Ю., лаб. 

Мала М.В., проф. Семенів Д.В. (завідуючий кафедри), доц. Самборський О.С., ас. Гаврищук Л.М., ас. 

Посацька Н.М., ас. Печенюк В.І., ас. Олійник І.М., ас. Білик І.П., ас. к.тех.н. Межиброцький В.П., ас. 

Іванюлик І.І., ас. Свірська С.П.; низ сидять: ас. Байгуш Ю.В., ас. Христук В.Р., ас. Максименко О.В., 

доц. Федоровська М.І., ас. Костащук Т.З., доц. Федяк І.О., (декан фармацевтичного факультету), ас. 

Яцюк К.М., доц. Грицик Л.М., доц. Феденько С.М., ст. лаб. Стасинець Н.Ю. 
 

На кафедрі викладаються 20 професійно-орієнтованих фармацевтичних дисциплін, 

знання і навички з яких є базовими для спеціальності «Фармація». Кафедра є однієї із 3-х 

випускних кафедр, яка проводить 2 практично-орієнтовані державні іспити «Управління та 

економіка у фармації» та «Технологія лікарських засобів». 

Професор Семенів Дмитро Васильович у 1986 р. закінчив Івано-

Франківський медичний інститут і отримав повну вищу медичну освіту за 

спеціальністю «Лікувальна справа» та здобув кваліфікацію лікаря. У 1991 

р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Нейрофізіологічний аналіз 

впливу алкоголю (етанолу) на реакцію вестибулярної системи» за фахом 

14.00.17 – норм. фізіологія, у 1992 р. отримав диплом кандидата медичних 

наук. З лютого 1993 р. по сьогоднішній день за сумісництвом – головний 

науковий співробітник науково-дослідного сектору ІФНМУ, відповідає за 

клінічну апробацію лікарських засобів (ЛЗ). За ці роки на 28 кафедрах ІФНМУ апробовано 

(I-II фаза) понад 160 вітчизняних ЛЗ («Фармак», «Здоров’я», «Червона зірка», «Київський 

вітамінний»); 1994–2005 рр. – співзасновник ТзОВ «Фітолік» (м. Івано-Франківськ), яким 

був зареєстрований ЛЗ, розроблений вперше у світі – «Мазь з олії обліпихової», доклінічні і 

клінічні дослідження проводились з 1997 по 2010 рр., та здійснювалось виробництво ЛЗ на 

основі лікарської рослинної сировини. У 2000 р. ТзОВ «Фітолік» зареєструвало також новий 

ЛЗ «Олію обліпихово-м’ятну», випустило першу серію препарату.  

Захоплення у житті – художня література історичного і довідкового спрямування та 

шахмати, з 1988 р активний учасник чоловічої хорової капели «Сурма».
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Проф. Семенів Д.В. екзаменує випускника з 

технології лікарських засобі (2018) 

 
Завідувач аптеки «Центорія» Самборська Я.І. та 

доц. Федоровська М.І. на державному іспиті з 

Технології ліків (2016) 

 
Проф. Семенів Д.В. з провізорами-випускниками 

факультету підготовки іноземних громадян 

(2019) 

 
Держана атестація з дисципліни «Управління та 

економіка у фармації» (2017) 

 

 
Стоять зліва направо у першому ряді: диспетчер деканату Дутчак І.Я., заступник декана із денної 

форми навчання (із 2019), доц. Іванчук І.І., куратор системи ЕСТS, доц. Мельник Д.О., заступник 

декана із денної (2011–2019), заочної (з 2019) форм навчання, доц. Леочко Н.С., декан 

фармацевтичного факультету (2005–2018), проф. Мойсеєнко М.І., декан фармацевтичного факультету 

(з 2018), доц. Федяк І.О., диспетчер деканату Багриновська І.І., заступник декана із заочної форми 

(2011–2019), проф. Дудій П.Ф., інженер з комп’ютерних систем, Лесів В.В., відповідальна за  

«Крок-1,2. Фармація», к.фарм.н. Рущак Н.І., заступник декана фармацевтичного факультету (2003–

2008) проф. Семенів Д.В.  
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Федоровська Мар’яна Іванівна – доктор фармацевтичних наук, 

доцент. У 2000 р. із відзнакою закінчила фармацевтичний факультет 

ЛНМУ імені Д. Галицького, з 2000 р. – старший лаборант, з 2001 р. – 

асистент кафедри фармації ІФНМУ. У 2011 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

складу та технології мазі на основі рослинних екстрактів і ефірних олій 

для лікування целюліту». З 2014 р. – доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. 

Відповідальна за наукову роботу кафедри. Є науковим керівником 3 

кандидатських дисертацій. У 2019 р. захистила дисертацію на здобуття 

наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи і судова 

фармація на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування 

складу і технології лікарських косметичних засобів на основі рослинних 

субстанцій для трихології». Автор більше 100 наукових праць.  

 

Самборський Олег Степанович – кандидат фармацевтичних наук, 

доцент. у 2004 р. закінчив фармацевтичний факультет ІФДМА, з 2005 

р. – асистент кафедри фармації, з 2011 р. – асистент, а з 2018 р. – 

доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2008–2012 навчався в аспірантурі при 

НФаУ, у 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Науково-

практичне обґрунтування інноваційного потенціалу протиалергійних 

антигістамінних ЛП». З 2015 р. зарахований до докторантури НФаУ та 

виконує докторську дисертацію на тему «Теоретичне та науково-

практичне обґрунтування соціально орієнтованої товарної політики 

фармацевтичного підприємства», автор 130 друкованих праць. 

 

Грицик Любов Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, доцент. 

У 1992 р. закінчила Львівський ордена Дружби народів державний 

медичний інститут, фармацевтичний факультет. Працювала на посаді 

провізора ТзОВ «Аптека № 34» (м. Львів), провізор вищої категорії. З 

2002 р. працювала на посадах асистента, доцента (2008) кафедри 

фармації ІФНМУ. У 2006 захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження видів роду кремена флори України». з 

2011 р. – доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. Керівник 2 кандидатських 

дисертацій, 1 магістерської роботи та 7 дипломних робіт студентів. 

Автор близько 170 наукових і науково-методичних праць. 

 

Феденько Світлана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. 

У 2003 р. закінчила Тернопільську академію народного господарства 

(«Міжнародна економіка»), у 2009 р. – фармацевтичний факультет 

ІФНМУ, у 1999-2000 рр. – головний бухгалтер ДП «Прикарпат-фарм» 

Українсько-Ірландського ТзОВ «Новотроніка лімітед», із 2000 – 

директор ТзОВ «Аптека «Медіка». У 2003 р. почала працювати на посаді 

асистента кафедри фармації, з 2011 – асистент, а з 2018 р. – доцент, з 

2019 р. – завуч кафедри ОЕФ і ТЛ. Закінчила аспірантуру 

Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, у 2015 р. 

захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фінансове забезпечення 

системи охорони здоров’я в Україні». Автор 75 наукових праць. 

 

Боднарчук Оксана Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент, 

у 2004 р з відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ІФДМА. У 

2005 р. отримала диплом магістра фармації. З вересня 2005 р. працювала 

на посаді асистента кафедри фармації, з 2013 р. – асистент, з 2016 р. – 

доцент кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію 

за темою «Синтез та біологічна активність нових глікозидних похідних 

хінонів». Є автором понад 30 наукових праць.  
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Свірська Софія Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, асистент. 

У 2007 р. з відзнакою закінчила ІФДМА, у 2009 р. – також з відзнакою 

магістратуру за спеціальністю «Загальна фармація». З 2007 – лаборант, 

з 2008 р. – асистент кафедри фармації, з вересня 2011 р. – асистент 

кафедри ОЕФ і ТЛ. У 2017 р. склала іспит Cambridge English: First та 

отримала сертифікат володіння англійською мовою рівня В2+ (Upper-

Intermediate). У 2019 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: 

«Фармакогностичне дослідження рослин роду Воловик». Автор 30 

наукових праць. 

 

Посацька Наталія Миколаївна – асистент. У 2004 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФДМА, у 2008 р. із відзнакою захистила 

магістерську роботу на тему: «Фітохімічне та фармакологічне 

дослідження вербени лікарської». З 2005 р. – старший лаборант, а з 

2006 р. – асистент кафедри фармації, з вересня 2011 р. займає посаду 

асистента кафедри ОЕФ і ТЛ. Закінчує виконання кандидатської 

дисертації на тему: «Фармакогностичне дослідження видів роду 

Вербена».  

 

Яцюк Катерина Михайлівна – асистент. У 2005 р. із відзнакою 

закінчила ІФДМА, з 2007 р. – асистент кафедри фармації. У 2008 р. 

захистила магістерську роботу на тему «Фармакогностичне 

дослідження лікарських рослин – перспективних джерел флавоноїдів», 

з 2011 р. – асистент кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує роботу над 

кандидатською дисертацією на тему: «Розробка складу і технології 

твердих лікарських форм з плодів журавлини болотної, призначених 

для терапії інфекцій сечовидільної системи». 

 

Легінь Надія Ігорівна – асистент. У 2008 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФДМУ, з вересня 2009 р. працювала 

асистентом кафедри фармації ІФНМУ, з листопада 2018 р. переведена 

на кафедру ОЕФ і ТЛ. Закінчує виконання кандидатської дисертації на 

тему «Фармакогностичне дослідження підлісника європейського 

(Sanicula europaea L.)».  

 

Байгуш Юлія Валеріївна – асистент. У 2005 р. із відзнакою закінчила 

ІФДМА, у 2007 р. захистила магістерську роботу на тему 

«Дослідження фармацевтичного забезпечення хворих на виразку 

шлунку та дванадцятипалої кишки в умовах використання формулярів 

лікарських засобів». З 2011 р. працює асистентом кафедри ОЕФ і ТЛ. 

Завершує роботу над кандидатською дисертацією на тему 

«Організаційно-економічне обґрунтування ринкового потенціалу 

лікарських препаратів антигіпертензивної дії».  

 

Білик Ірина Петрівна – асистент. У 2011 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2011 р. – лаборант, з 2012 р. – 

асистент кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує виконання кандидатської 

дисертації на тему: «Фармакоекономічне обґрунтування удосконалення 

лікарського забезпечення дітей, хворих на дитячі бактерійні інфекції». 

 

Сініченко Анна Вікторівна – асистент. У 2012 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2013 р. – асистент кафедри ОЕФ і 

ТЛ, з 2014 р. працювала на посаді завідувача фармацевтичного 

відділення медичного коледжу. Виконує кандидатську дисертацію на 

тему: «Фармакогностичне вивчення культивованих видів роду Primula L. 

– примули зубчатої, примули Юлії та примули скельної» (науковий 

керівник: д.фарм.н., проф. Марчишин С.М.). 
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Ярема Інна Олександрівна – асистент. З 2005 по 2011 рр. навчалася в 

ІФНМУ на фармацевтичному факультеті. З 2010 по 2012 рр. працювала 

провізором в аптеці №2 ПФ «Міф». На даний час займає посаду 

асистента кафедри ОЕФ і ТЛ. Завершує роботу над кандидатською 

дисертацією на тему: «Розробка складу і технології фітоемульсіїї для 

лікування андрогенної алопеції». 

 

Костащук Тетяна Зіновіївна – асистент. У 2009 р. закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2010 р. – провізор, а з 2012 р. – 

завідувач ТзОВ «Адоніс ІФ», з 2014 по 2019 рр. – старший лаборант 

кафедри хірургії стоматологічного факультету, а з 2015 р. – асистент 

кафедри ОЕФ та ТЛ, з 2017 р. – відповідальний та технічний секретар 

науково-медичного журналу «Art of medicine». У 2019 р. склала ECL 

Exam на володіння англійською мовою (рівень В2). 

 

Гаврищук Любомир Михайлович – асистент. У 2016 р. з відзнакою 

закінчив фармацевтичний факультет ІФНМУ. З вересня 2016 р. – 

викладач медичного коледжу, а з 2017 – асистент кафедри ОЕФ і ТЛ. У 

2019 р. склав іспит Cambridge English: First (FCE) на базі ІФНМУ та 

отримав сертифікат володіння англійською мовою рівня В1. У 2019 р. 

пройшов спецкурс «Можливості хроматографічних аналізаторів у 

випробувальних лабораторіях: газова та рідинна хроматографія» на базі 

Міжнародної школи технічного законодавства і управління якістю.  

 

Христук Віра Романівна – асистент. У 2012 р. з відзнакою закінчила 

фармацевтичний факультет ІФНМУ, з 2013 р. – асистент кафедри ОЕФ 

і ТЛ. З вересня 2015 р. – викладач першої категорії медичного коледжу. 

У 2018 р. пройшла цикл підвищення кваліфікації спеціалістів на тему 

«Лекторська майстерність викладача» при Інституті підвищення 

кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ. 

 

Максименко Олександра Володимирівна – асистент. У 2007 р. з 

відзнакою закінчила фармацевтичний факультет ІФДМА. Із 2008 р. – 

провізор, а з 2011 р. – завідувач аптеки ПП «МІФ». З вересня 2011 р. 

займає посаду асистента кафедри ОЕФ і ТЛ за сумісництвом. У 2015 р. 

запланувала кандидатську дисертацію на тему «Фармакоекономічне 

обґрунтування підходів щодо раціоналізації фармацевтичної допомоги 

хворим на цирози печінки».  

 

Печенюк Володимир Іванович – асистент. У 2009 р. закінчив 

фармацевтичний факультет ІФНМУ. У 2011-2012 рр. працював 

провізором в Снятинській ЦРА №52, у 2012-2013 рр. – завідувач аптеки 

ТзОВ «Іводент, з 2014 р. працює на посаді асистента кафедри ОЕФ і 

ТЛ, на даний час – комендант фармацевтичного корпусу.  

 

 

Стасинець Надія Юріївна – старший лаборант кафедри ОЕФ і ТЛ. У 

1989 р. закінчила хімічний факультет Ленінградського технологічного 

університету. З грудня 2004 р. працювала фасувальником в навчально-

виробничій аптеці ІФДМА № 1. З вересня 2010 р. працює на посаді 

старшого лаборанта кафедри ОЕФ і ТЛ ІФНМУ. 

 

Клочанюк Галина Миколаївна –  лаборант кафедри ОЕФ і ТЛ. У 

2002 р. закінчила Вашковецьке медичне училище Буковинської 

державної медичної академії за спеціальністю «Сестринська справа». З 

2002 р. по 2005 р. працювала на посаді медичної сестри педіатричного 

кабінету у Верховинській центральній районній поліклініці. З вересня 

2015 року працює на посаді лаборанта кафедри ОЕФ і ТЛ ІФНМУ. 
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Проф. Семенів Д.В., доц. Федяк І.О. та кафедра ОЕФ і ТЛ були ініціатором і 

організатором проведення першої Всеукраїнської конференції на фармацевтичному 

факультеті «Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на 

регіональному рівні», яка відбулася 11-13.05.2016 р. за участю представників 10-ти ЗВО 

України, які викладають організаційно-економічні дисципліни та готують фахівців за 

спеціальністю «Фармація». 
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КАФЕДРА КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАКОТЕРАПІЇ  

 

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії була створена 5.12.2001 р. Спочатку 

це була кафедра фармакології з курсом клінічної фармакології. До кінця 2001/2002 н.р. на 

кафедрі викладались 2 дисципліни (фармакологія та клінічна фармакологія). Оскільки 

набирав потужності фармацевтичний факультет, в університеті, тоді ще академії, потрібна 

була клінічна кафедра для викладання студентам-провізорам. У міру появи у навчальному 

плані для майбутніх провізорів тієї чи іншої дисципліни на кафедрі почали викладатися 

етика й деонтологія у фармації, фармакокінетика, лабораторна діагностика, фармакотерапія і, 

вперше в історії навчального процесу в Україні, у 2003/2004 н.р. з’явилася дисципліна 

«клінічна фармація». У 2009 р. наказом ректора була відділена окремо кафедра фармакології. 

Першим і єдиним завідувачем кафедри була доктор медичних наук, професор, Заслужений 

лікар України Ірина Григорівна Купновицька.  

Лікувально-консультативна робота кафедри здійснюється на базі відділення 

артеріальної гіпертензії КЗ «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр» 

шляхом ведення хворих у стаціонарі, обходів та оглядів хворих у відділенні, консиліумів, 

амбулаторного прийому, консультативних виїздів у ЦРЛ області. Крім того, працівники 

кафедри консультують хворих хірургічного відділення ЦМКЛ міста Івано-Франівськ.   

Колектив кафедри методично забезпечує на сьогоднішній день викладання наступних 

дисциплін для студентів фармацевтичного факультету – клінічна фармація, фармакотерапія, 

лабораторна та функціональна діагностика, етика та деонтологія у фармації, а також 

дисципліни за вибором: нутріціологія і броматологія, побічна дія лікарських засобів, 

використання лікарських засобів у клінічній практиці. 

 

Колектив кафедри клінічної фармакології і фармакотерапії (2019) 

Зліва направо сидять: ас. Микула Ю.І., доц. Калугіна С.М., ас. Вівчаренко М.П., завідувач кафедри, 

проф. Купновицька І.Г., доц. Губіна Н.В., доц. Клименко В.І.;  

стоять: доц. Данилюк О.І., лаб. Дмитрів І.М., доц. Белегай Р.І., лаб. Максимів Р.В., ас. Дронь Л.А., 

доц. Фітковська І.П., ас. Романишин Н.М., ст. лаб. Зозуляк С.І. 
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НАШІ СТЕЙКХОЛДЕРИ (РОБОТОДАВЦІ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ) 

 

Зліва направо: комерційний директор ТОВ «Іва-Фарм» Венгринюк І.М., завідувач ТзОВ «Центорія» 

Самборська Я.І., декан фармацевтичного факультету, доц. Федяк І.О., Голова Екзаменаційної комісії 

2020 р., д.хім.н. Стецьків А.О., Начальник Державної служби з ЛЗ та контролю за наркотиками в 

Івано-Франківській області Шпур Н.Т., Технічний директор ТзОВ «Барва»,  

к.тех.н. Межиброцький В.П., заступник декана по заочній формі навчання, доц. Леочко Н.С., 

Завідувач КП «Галицька центральна районна аптека № 12» Іванців В.М. 

 

 

Екзаменаційна комісія фармацевтичного факультету ІФНМУ, 2020 р. 
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Сходження на г. Говерлу, присвячене Дню фармацевтичного працівника та 20-літтю 

фармацевтичного факультету за участю працівників ІФНМУ та Обласної асоціації 

фармацевтів (14.09.2019 р.) 

  
 

 

20-ліття Дня фармацевтичного працівника і фармацевтичного факультету ІФНМУ… 

Цю певну символіку дат на факультеті святкували разом, пригадавши народні джерела, 

які стали витоками фармації і до сьогодні живлять її коріння. Це усна народна творчість, 

пісенна та рукодільна спадщина краю. Тому наші студенти символічно відкрили бабусині 

скрині і поділилися з нами родинними реліквіями. А пісенними перлами свята стали 

композиції квартету бандуристок «Ґердан», під керівництвом професора Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника Віолетти Дутчак. Отже, професія 

фармацевта – покликання служити людям, як і пісня, і слово, і зілля, і вишита радістю та болем 

мамина сорочка. Як і молитва до Господа за здоров’я тих, хто його потребує! 
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Обласна філармонія ім. Іри Маланюк, випуск фармацевтичного факультету, 2018 р. 

Факультет гордиться своїми випускниками. Серед них – Юрій Галабура – науковий 

співробітник компанії «Кімберолі-Кларк», Апелтон, оборонна галузь, штат Вашингтон, має 

ступінь PhD, який здобув в університетах Клемсона (Clemson University) та Промерос LLC 

(Promerus LLC), США; Уляна Ніколс (Шевчук) – консультант Міністерства охорони здоров’я 

Великобританії з питань поставки онкологічних ліків (у т.ч. і в Україну), займається 

розробками та патентуванням харчових добавок, отримала звання шпитального фармацевта 

Великобританії, керує колективом із 25 осіб; Чепурняк Оксана працює аптекарем-аналітиком 

у Німеччині, Рак (Скоропад) Маряна – в США, Пустовіт Артур – магістр фармації у Польщі; 

Полячик Ольга та Розметанюк Руслан мають власні аптечні мережі в Івано-Франківську, 

багато випускників обіймають посади завідувачів аптечних закладів, фармацевтичних 

представників фірм. Особливе місце займають наші співучо-творчі випускники: заслужена 

артистка України Галина Баранкевич, оперна співачка, випускниця Національної музичної 

академії ім. Петра Чайковського Інна Калугіна, актор «Нового театру» Сергій Тимків. А 

навіть завідувачка кафедри онкології ІФНМУ, професорка Анна Крижанівська! 

 
Випускний курс, 2020 р. випуску: спільна лекція із Начальником Держлікслужби в Івано-

Франківській обл. Шпур Н.Т. під час проведення тижня права в ІФНМУ 

Ще багато можна розказувати про випускників фармацевтичного факультету ІФНМУ. 

Серед них 12 осіб мають науковий ступінь кандидата фармацевтичних наук – на факультеті 

працюють доценти Бондарчук Оксана, Сологуб Вероніка, Струк Оксана, Самборський Олег 

(докторант НФаУ), Феденько Світлана, Винницька Рената; асистенти – Тучак Наталія, 

Мандзій Тарас, Сас Ірина, Нейко Оксана, Старченко Галина, Свірська Софія… Сподіваємось, 

що їх кількість зросте до кінця 2020 року. 

З вірою у Всевишнього, подякою ректорату за сприяння, надією на подальшу співпрацю 

з іншими фармацевтичними факультетами України, любов’ю до студентів і впевненістю у 

своїх силах колектив фармацевтичного факультету ІФНМУ зустрічає прийдешній час.
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ЗМІСТ 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ – ЛІДЕР МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Рожко М. М., Ерстенюк Г. М., Капечук В. В., Іванців М. О., Федяк І. О. 

 

 

 

3 

СЕКЦІЯ 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У 

ФАРМАЦІЇ, ФАРМАКОЕКОНОМІКА НА ЕТАПАХ СТВОРЕННЯ, 

РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

 

 

 

5 

  

ІНТЕГРОВАНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ХОЛІСТИЧНОГО 

МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

Алєкперова Н. В., Сахнацька Н. М. 

 

 

 

6 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ТОВАРНОГО СЕГМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ 
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