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Назва дисципліни Аналіз лікарських засобів 

Адреса викладання 
дисципліни 

вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Хімічний факультет, кафедра аналітичної хімії 

Галузь знань,  
шифр та назва 
спеціальності 

10 Природничі науки; 102 Хімія 

Викладачі дисципліни Коркуна Ольга Яремівна, к.х.н., доцент кафедри аналітичної хімії 
Контактна інформація 

викладачів 
olha.korkuna@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 
навчання по 
дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій (за попередньою домовленістю).  

Сторінка курсу https://chem.lnu.edu.ua/course/analiz-likarskyh-zasobiv 
Інформація про 

дисципліну 
Дисципліна вільного вибору студента „Аналіз лікарських засобів” є 
складовою циклу професійної програми підготовки магістрів у галузі 
аналітичної хімії. Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб самостійно мати змогу 
проводити аналіз лікарських засобів згідно вимог, що висуває Державна 
фармакопея України 

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Аналіз лікарських засобів” є вибірковою дисципліною з 
спеціальності 102 Хімія для освітньої програми магістр, яка викладається в 
I семестрі в обсязі 5 кредитів (150 год) (за Європейською Кредитно-
Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Аналіз лікарських засобів” є 
отримання навички роботи хіміка-аналітика у контрольно-аналітичних 
лабораторіях або відділах, формування цілісної системи знань з 
фармакопейного аналізу та методів аналізу лікарських засобів та виконання 
хімічних аналізів ліків, лікарської сировини та контроль технологічних 
процесів 

Література для 
вивчення дисципліни 

1. Аналитическая химия в создании, стандартизации и контроле качества 
лекарственных средств: в 3-х томах на русском языке / Под ред. Член-
кор. НАН Украины В.П. Георгиевского. – Харьков: изд. “НТМТ”, 2011. 
Т. 1. – 520 с. Т. 2. – 464 с.  

2. Коркуна О.Я. Аналіз лікарських засобів. Лабораторний практикум : 
навчально-метод. посіб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 464 с. 

3. Коркуна О.Я. Методичні рекомендації до самостійної роботи з 
дисципліни “Аналіз фармацевтичних препаратів” для студентів 
хімічного факультету / О.Я.Коркуна – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 
2013. – 110 с. 

4. Болотов В.В., Свечнiкова О.М., Голiк М.Ю. та iн. Аналiтична хiмiя: 
якiсний та кiлькiсний аналiз; навчальний конспект лекцiй / За ред. проф. 
В. В. Болотова. – Вiнниця: Нова Книга, 2011. – 424 с. 

5. Аналітична хімія: Навч. посіб. Для фармац. Вузів та ф-тів ІІІ-ІV рівня 
акредитації / В.В. Болотов, О.М. Свєчникова, С.В. Колісник, Т.В. 
Жукова та ін. –Х.: Вид-во НФаУ, 2004.– 480 с. 

6. Введение в фармацевтическую химию: Учеб. Пособие / Н.В. Логинова, 
Г.И. Полозов.− Мн.: БГУ, 2003.− 250 с. 

7. Фармацевтическая химия: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Арзамасцева. – 
М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.– 640 с. 

8. Арзамасцев А.П. Фармакопейный анализ. − М.: Медицина, 1971.− 240 с. 
9. Арзамасцев А.П., Печенников В.М., Родионова Г.М., Дорофеев В.Л., 

Аксенова Э.Н. Анализ лекарственных смесей.− М.: Компания 



Спутник+, 2000.−275с. 
10. Беликов В. Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. Ч. 2. Общая 

фармацевтическая химия: Учеб. для фармац. ин-тов и фак. мед. ин-тов. 
− Пятигорск, 1996.− 608 с. 

11. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия: В 2 ч. Ч. 1. Общая 
фармацевтическая химия: Учеб. для вузов. − М.: Высш. шк., 1993.− 432 
с. 

12. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів» – 2-е вид. – Х.: Державне підприємство «Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. Т. 1 – 1128 с. 

13. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів» – 2-е вид. – Х.: Державне підприємство «Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. Т. 2 – 724с. 

14. Державна Фармакопея України: в 3 т. / Державне підприємство 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 
засобів» – 2-е вид. – Х.: Державне підприємство «Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. Т. 3 – 734с. 

15. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – 
Доповнення 1. – Х: Державне підприємство «Український науковий 
фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2016. – 360 с. 

16. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – 
Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. – 336 
с. 

17. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». – 2-е вид. – 
Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство «Український 
науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2018. – 416 
с. 

 
Перелік іншої основної та додаткової літератури розміщений на сторінці 
дисципліни  
https://chem.lnu.edu.ua/course/analiz-likarskyh-zasobiv 

Обсяг курсу 150 годин. З них 16 години лекцій, 32 годин лабораторних занять та 102 
годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

В результаті вивчення цього  курсу студент повинен 
знати:  
1. теоретичні передумови застосування: 
• фізичних та фізико-хімічних методів аналізу (спектрофотометрії, 

нефелометрії, рефрактометрії, поляриметрії, хроматографії на папері, 
у тонкому шарі сорбенту, газової та рідинної високоефективної 
хроматографії, ІЧ спектроскопії, емісійного та атомно-абсорбційного 
аналізу) у фармацевтичному аналізі. 

• хімічних методів кількісного визначення (нейтралізації у водних та 
неводних середовищах, аргентометрії, броматометрії, йодиметрії, 
йодометрії, йодатометрії, хлорйодометрії, перманганатометрії, 
комплексонометрії); 

• методів експрес-аналізу (вміти визначати якісний та кількісний вміст 
речовин у лікарських формах, правильно оцінити про якість 
лікарського препарату); 

• ідентифікації за допомогою фармакопейних реакцій на іони та окремі 
функціональні групи. 



2. нормативно-правові засади здійснення контролю якості ЛЗ та зберігання, 
обігу і обліку прекурсорів. 
3. основи підготовки проби об’єкту до аналізу на вміст мікрокомпонентів; 
4. основи фізичних та фізико-хімічних методів аналізу; 
5. основи метрології та хемометрики, необхідні для отримання 

достовірних результатів аналізу. 
 

вміти: 
• Визначати основні характеристики лікарських засобів, за якими роблять 

висновки про їх якість.  
• Виконувати хімічний аналіз субстанцій та лікарських форм у 

відповідності з Державною фармакопеєю, методиками контролю якості 
та іншою нормативно-технічною документацією, що регламентує якість 
ліків.  

• Обгрунтовано вибирати вiдповiдний метод для вирішення конкретного 
завдання, квалiфiковано використовувати лабораторне аналітичне 
обладнання та прилади, вiдтворювати методику за описом, проводити 
валідацію методик аналізу та оформлення протоколу валідації. 

Ключові слова аналіз лікарських засобів, методи ідентифікації, виявлення та визначення  
неорганічних та органічних біологічно активних речовин, валідація та 
сатистична обробка результатів аналізів. 

Формат курсу Очний /заочний. 
 Проведення лекцій, лабораторних занять, консультацій для кращого 

розуміння тем при самостійному опрацюванні матеріалу. 
Теми Подано у таблицях 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру на підставі всіх видів контролю запланованих згідно 
робочої програми.  

Пререквізити для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 
“Аналітична хімія”, “Фізичні методи дослідження” достатніх для 
сприйняття категоріального апарату дисципліни “Аналіз лікарських 
засобів”. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

 

Лекції, презентація, виконання та захист лабораторних робіт, дискусія. 

Необхідне обладнання Вимірювальне обладнання кафедри аналітичної хімії, вивчення курсу може 
потребувати використання програмного забезпечення, окрім 
загальновживаних програм і операційних систем, а також доступу до 
наукометричних баз даних (Scopus, Web of Sсience). 

Критерії оцінювання  Курс поділяється на 2 змістові модулі,разом це 1 модуль, оцінений у 100 
балів.  
За перший змістовний модуль яких студент може отримати 40 балів. Для 
цього передбачається проведення зі студентами 3 лабораторних робіт, 
написання 1  контрольної роботи на тему „Види класифікацій лікарських 
речовин. Характеристика та класифікація лікарських субстанцій та 
лікарських форм. Нормативні акти та положення, що регламентують якість 
лікарських засобів в Україні та світі”. Виконання кожної лабораторної 
роботи оцінюється у 10 балів, написання контрольної роботи – 10 балів. 

За другий змістовний модуль – 60 балів. Передбачається проведення 
3 лабораторних робіт, 1  контрольної роботи на тему „Методи 
ідентифікації та кількісного визначення фармпрепаратів” та 1 підсумкової 
модульної роботи. Виконання кожної лабораторної роботи – 10 балів, 
написання контрольної роботи – 10 балів,написання підсумкової модульної 
роботи – 20 балів. 
Академічна доброчесність: очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак 



академічної недоброчесності (відсутність посилань на використані джерела, 
фабрикування джерел, втручання в роботу інших студентів тощо) в 
письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять: Здобувачі повині відвідувати усі лекції і лабораторні 
зайняття курсу та мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття з поважних причин.  
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час лабораторних занять; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу.  

 
 
 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№
 

те
м

и 
НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість годин 
л п лаб ср 

Змістовий модуль 1 
Предмет та зміст фармацевтичного аналізу. Нормативні акти та положення, що 

регламентують якість лікарських засобів. Державна фармакопея України. Належна 
лабораторна практика в лабораторіях контролю якості лікарських засобів. Характеристика 

та класифікація лікарських засобів. Загальні принципи оцінки їх якості. 

1.  Вступ. Фармацевтичний аналіз та фармацевтична хімія. Аналіз 
лікарських засобів в контексті фармацевтичної промисловості.  1  4 10 

2.  Нормативні акти та положення, що регламентують якість лікарських 
засобів в Україні та світі. Державна фармакопея України.  2  5 20 

3.  

Вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських 
засобів. Належна лабораторна практика в лабораторіях контролю 
якості лікарських засобів. Стандартні операційні процедури (СОП) в 
системах GMP/GLP.  

1   10 

4.  Характеристика та класифікація лікарських засобів. Загальні 
принципи оцінки їх якості.  2  6 10 

Поточна контрольна робота 1     

Змістовий модуль 2 
Методи ідентифікації лікарських речовин. Випробування лікарських засобів на чистоту та 

допустимі межі вмісту домішок. Хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи кількісного 
аналізу лікарських засобів. Стандартизація лікарських засобів та валідація методик 

контролю їх якості. 

5.  Методи ідентифікації лікарських речовин. Фізичні методи 
дослідження лікарських засобів.  2  6 15 

6.  Методи кількісного елементного аналізу лікарських речовин. Хімічні 
методи аналізу лікарських засобів.  3  5 10 

7.  Фізико-хімічні методи аналізу лікарських засобів.  2   10 

8.  Стабільність лікарських засобів. Фармако-технологічні 
випробування.  1  6 10 

9.  Стандартизація лікарських засобів та валідація методик контролю їх 
якості. Метрологічна обробка результатів аналізів. 2   7 

Поточна контрольна робота 2     
Підсумкова модульна робота     

Всього 16  32 102 
 



Теми лабораторних занять 
 

№ 
з/п Назва теми К-сть год 

1 

Фармакопейні реакції неорганічних та органічних іонів і функціональних 
груп (бензоат, саліцилат, цитрат, фенолят, лактат, первинна ароматична 
аміногрупа, естерне угрупування, карбоксильна група, спиртовий гідроксил, 
ецетил, ксантини, барбітурати). 

4 

2 

Визначення тотожності лікарських засобів. 
1. Ідентифікація жовчогінного засобу Холосас (Cholosasum), сиропу 250 мл in 
bulk за аналітичною нормативною документацією. 2.Ідентифікація таблеток 
Стрептоциду (Streptocidum) (С6Н8N2O2S n-амінобензенсульфід) 0,3 (0,5) г за 
аналітичною нормативною документацією. 3. Ідентифікація розчину для 
ін’єкцій 0,02% Ціанкобаламін (Вітамін В12) (Cyanocobalaminum (Vitaminum 
B12)) по 1 мл в ампулах за аналітичною нормативною документацією. 4. 
Ідентифікація розчину для ін’єкцій 50 мг/мл Аскорбінова кислота (Вітамін С) 
(Acidum ascorbicum (Vitaminum C)) по 1, 2 мл в ампулах за аналітичною 
нормативною документацією. 

5 

3 

Визначення вмісту діючих речовин методами кислотно-основного,  
комплексонометричного та осаджувального титрування.  
1. Аналіз таблеток аспірину. 2. Аналіз 0,9% розчину для інфузій натрій 
хлориду (ізотонічний розчин). 3. Аналіз 10% ін’єкційного розчину кальцій 
хлориду та таблеток кальцій глюконату 0,5 г. 

6 

4 

Визначення вмісту діючих речовин методами окисно-відновного титрування.  
1. Аналіз таблеток стрептоциду методами нітритометрії, броматометрії. 2. 
Йодатометричне визначення аскорбінової кислоти та натрій сульфіту в 
розчині для ін’єкцій, 50 мг/мл по 1, 2 мл в ампулах. 3. Йодометричне 
визначення вмісту анальгіну в таблетках анальгіну 0,5 г та йоду в розчині 
йоду спиртовому 5% або 10%. 

6 

5 

Спектрофотометричне визначення і розрахунок вмісту: 
1. Ціанокобаламіну (вітамін В12) та суми флавоноїдів методом показників. 
2. Стрептоциду в таблетках стрептоциду 0,3 і 0,5 та стрептоцидовій мазі 10% 
методом порівняння. 

5 

6 

Кількісне визначення стрептоциду в таблетках; натрій хлориду в 
ін’єкційному розчині ціанокобаламіну; піридоксину гідрохлориду (вітаміну 
В6) в субстанції методом потенціометричного титрування 
або 
Полярографічне визначення бензокаїну з дериватизацією за реакцією 
окиснення калій пероксимоносульфатом у таблетках від болю горла 
“Фарисіл” 

6 

 



Самостійна робота 
 

№ 
з/п Назва теми К-сть год 

1 Drug design – структурні концепції конструювання лікарських засобів 5 

2 Джерела створення нових лікарських засобів 5 

3 Законодавчі акти та положення, що регламентують якість лікарських засобів 
в Україні  10 

4 Процедура реєстрації лікарських засобів та ліцензування фірм-виробників. 10 

5 Система сертифікації лікарських засобів 10 

6 Вплив наповнювачів, консервантів та стабілізаторів на стан біологічно 
активної речовини у лікарській формі  5 

7 Вплив умов транспортування та зберігання на стабільність лікарських 
засобів.  5 

8 Багатокомпонентні лікарські засоби.  10 

 Лікарські препарати із модифікованим вивільненням біологічно-активних 
речовин. 5 

9 Способи вилучення діючих речовин в залежності від лікарської форми 
препарату.  10 

10 Вибір відповідного методу аналізу лікарських засобів залежно від складу 
різних лікарських форм, в яких вони виготовляються . 10 

11 Проблема визначення поліморфних модифікацій діючих речовин у 
лікарських засобах.  10 

12 Особливості проведення валвдації визначення лікарських засобів різними 
методами аналізу 7 

 
Рейтингове оцінювання контролю знань здобувачів (у балах):  

 

Оцінка  
ECTS 

Оцінка в 
балах 

За національною шкалою 
Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 
 

Залік 
А 90 – 100 5 Відмінно  

 
Зараховано 

В 81-89 4 Дуже добре  
С 71-80 Добре 
D 61-70 3 Задовільно  
Е  51-60 Достатньо 

FX 21-50 
2 

Незадовільно Не зараховано 

F 1-20 Незадовільно  
(без права перездачі) 

Не зараховано  
(без права перездачі) 
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