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АНАЛІЗ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ-ВИРОБНИКІВ ЯК СУЧАСНИХ БАЗ ПРАКТИК 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Анотація 

У статті проведено аналіз фармацевтичних кампаній-виробників як сучасних баз практик в освітньому 

процесі майбутніх фахівців за напрямком спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (освітньої 
програми Промислова фармація). Кафедра промислової фармації КНУТД більше ніж І О років заключає 

Договори з провідними фармацевтичними підприємствами Києва та Київської області, які забезпечують 

виконання студентами програми практики. Фармацевтичні підприємства ПАТ «Фармак» і ПрАТ «ФФ 

«Дарниця», забезпечують виробничу практику студентам з можливістю ознайомлення з технологіями 

виробництва майже всіх лікарських форм. За проведеним аналізом визначені фармацевтичні підприємства 

Києва, які потенційно можуть бути включені до переліку баз виробничої практики КНУТД для набуття 

практичних аспектів по темам освітньої програми «Промислова фармація». 
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1. Постановка проблеми 
Фармацевтична галузь України у сфері виробництва лікарських засобів посідає значне місце в економіці 

країни та належить до числа найбільш динамічних та розвинутих. Враховуючи темпи розвитку сьогоденної 

фармацевтичної індустрії, модернізацію і запуск нових виробничих дільниць українських фармацевтичних 

заводів та затвердження стандарrу Належної виробничої практики (GMP), без виробничої практики на 
сучасних фармацевтичних потужностях становить неможливим отримання студентом професійних знань, 

умінь і навичок. Відвідування студентами фармацевтичних підприємств сприяє освоєнню новітніх 

технологій, роботи сучасного обладнання, засобів механізації та автоматизації; оволодіння досвідом роботи 

фахівців галузі та кращих працівників виробництва, питань наукової організації праці, вивчення технічної і 

технологічної документації підприємства, застосування знань на практиці, розв'язання складних виробничих 

завдань, тощо [5, c.l34]. 
Виробнича практика сrудентів на фармацевтичних підприємствах є невід'ємною складовою освітнього 

процесу підготовки фахівців та одним із форм практичного навчання. Професійне становлення майбутнього 

фахівця за спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» (освітньої програми Промислова фармація) 
залежить від якості виконання завдань у період практики. 

Задачею виробничої практики Київського національного університеrу технології та дизайну (далі -
КНУТД) є закріплення та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок, отриманих в Університеті, 

шляхом вивчення умов виробництва, закріплення і розвитку проектно-конструкторських, розрахункових, 

дослідницьких, адміністративних практичних завдань. Ключовим моментом виробничої практики є вибір 

бази практики, де роботодавці орієнтуються на підготовлених фахівців, які володіють професійними 

компетенціями, добре знають сучасні методи виробництва лікарських засобів, здатні застосовувати свої 

знання для підвищення якості промислового виробництва, та охоче будуть запрошувати на роботу 

вчорашніх сrудентів з більш високим рівнем практичної підготовки [6, с. 133]. 
Отже, метою роботи було провести аналіз фармацевтичних кампаній-виробників як сучасних баз практик 

в освітньому процесі майбутніх фахівців за напрямком спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 
(освітньої програми Промислова фармація). 

2. Виклад основного матеріалу дослідження 
Фармацевтичні підприємства України забезпечують виробництво лікарських засобів близько 1400 із 3000 

препаратів, що продаються в країні. Фармацевтичні компанії України виробляють лікарські засоби майже в 

усіх лікарських формах (твердих, рідких, порошкоподібних, м'яких, у вигляді супозиторіїв, тощо). 
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Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної 

та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики [3]. 
У зв'язку з проголошенням України про поетапне входження до Європейського Союзу в Україні на 

сьогодні реалізовано перехід усієї фармацевтичної промисловості відповідно вимог GMP [2]. Також 
українські фармацевтичні компанії намагаються диверсифікувати асортимент з метою задоволення потреб 

покупців, з кожним роком покращуючи якість і асортимент продукції, що випускається, та в свою чергу 

потребують професійно здібних підготовлених кадрів. 

Кафедра промислової фармації КНУТД більше ніж 10 років заключає Договори з провідними 

фармацевтичними підприємствами Києва та Київської області, які забезпечують виконання студентами 

програми практики та відповідають наступним вимогам [4]: 
- наявність структур, що відповідають спеціальності (спеціалізації), за якою здійснюється підготовка 

фахівців в Університеті; 

-наявність кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

-надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, 

необхідною для виконання програми практики; 

можливість надання студентам на час практики робочих місць; 

-відповідність вимогам щодо забезпечення безпеки студентів під час проходження практики; 

-перспективи подальшого працевлаштування випускників Університету. 

Головним принципом організації та розподілу фахової практики студентів є можливість вибору об'єкту 

практики у відповідності з інтересами, нахилами і здібностями студентів. У зв'язку з цим, кафедра 

промислової фармації КНУТД організовує проходження практики студентами на таких провідних 

підприємствах Києва та області, що представлені в таблиці 1. 

Таблиця І. Огляд затверджених баз практик кафедри промислової фармації 

Найменування бази для Коротка характеристика бази для проходження 
Розташування 

проходження практики практики 

ПАТ «Фар маю) 
Найбільша в Україні компанія-виробник фармацевт. 

м. Київ 
продукції (за версією журналу Forbes Україна) 

ПрА Т «Фармацевтична Один із лідерів фармацевтичного ринку України, 
м. Київ 

фірма «ДарнИЦЯ)) виготовляє більше 250 найменувань лікарських засобів. 
ПАТ «Київмедпрепарап) 

Лідер у виробництві антибіотиків в Україні м. Київ 

ТОВ «Фармастарп) 
Виробництво генеричних препаратів в терапевтичних 

м. Київ 
групах, як психіатрія, неврологія, кардіологія 

ПАТ НВЦ «Борщагівський Перше підприємство, що повністю опровадило 
м. Київ 

ХФЗ)) міжнародні стандарти в сфері якості 

ПрА Т «Індар)) 
Підприємство спеціалізується на виготовленні 

м. Київ 
препаратів проти цукрового діабету 

ТОВ «БіоТестЛаб)) 
Виробництво ветеринарних препаратів хім.-фарм группи 

м. Київ 
та вакцин 

ТОВ «ФЗ Біофармю) Лідер виробництва препаратів з плазми крові 
м. Біла Церква, 

Київська обл. 

ТОВ «Астрафарм)) 
Виробництво на рік 1,1 мільярд таблеток, 1 ОО млн. м. Вишневе, 

капсул і 5 млн. порошку саше Київська обл. 

ТОВ «Валартін Фармю) 
Генеричиї лікарські засоби та продукти для здоров'я с.Чайки, 

(дієтичні добавки). Київська обл. 

ТОВ «Фармекс Груш) 
Виробництві високоякісних фармацевтичних та м. Бориспіль, 

імунобіотехнологічних препаратів, дієтичних продуктів Київська обл. 

Дидактичні проблеми організацІІ та змісту практики студентів пов'язані з тим, що будь-яка система 

навчання не відтворює в умовах кафедр, навіть у навчальних лабораторіях, усього спектру обладнання, 

технологічних процесів, виробничих ситуацій реального фармацевтичного підприємства [5, с. 134]. За час 
проходження виробничої практики на підприємствах студенти набувають практичних навичок коли 

ознайомлюються з реальним виробництвом лікарських засобів і мають визначити тему для подальшої 

дослідницької роботи, а саме назву лікарського засобу, його лікарську форму, технологію виробництва, 

виробничу ділянку, обладнання, лабораторні прилади для проведення контролю якості. 

Оскільки створення лікарського засобу у певній лікарський формі передбачає значну кількість 

теоретичного матеріалу та практичних робіт, тому при організації та розподілу студентів на бази практики 

враховується ознайомлення як з виробництвом найбільш загально застосованих технологій, так і 

специфічних виробництв, де підприємства потребують кваліфікованих фахівців. Розподіл препаратів за 

лікарськими формами, що виробляють фармацевтичні підприємства [1, с. 8], представлено у таблиці 2. 
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Таблиця 2. Розподіл лікарських форм на вітчизняному фармацевтичному ринку як практичний аспект 
використання біофармацевтичних технологій 

Лікарськи форма, що потребують знань щодо Доля в номенклатурі 

специфічності технологічного процесу лікщ:>_ських засобів 

Таблетки, капсули 28% 
Краплі пероральні 22% 

Гранули 19% 
Розчини для ін'єкцій в ампулах 16% 
Збори, квітки у фільтр-пакетах 3% 

Мазі, гелі 3% 
Розчини у флаконах, гомеопатичні 3% 

Сиропи 2% 
Супозиторії ректальні 1% 

Спреї назальні 1% 
Карамелі 1% 
Драже 1% 

Оrже, ознайомлення з виробництвом таблеткових лікарських форм, розчинів для ін'єкцій, гранул та 

крапель, мають бути обов'язковим елементом Робочої програми фахової підготовки студентів у період 

проходження виробничої технологічної практики. Також встановлено, що ряд фармацевтичних впровадили 

сучасні технології, які не цілком охоплені освітнім процесом, тобто учбовий матеріал не повністю 

висвітлено в підручниках, лекціях та/або лабораторних практикумах. 

Методом теоретичного аналізу зведено інформацію щодо теоретичного викладання біофармацевтичних 

технологій і заохочених баз виробничих практик на вітчизняних фармацевтичних підприємствах, що 

представлено в таблиці З. 

Таблиця 3. Зв'язок теоретичного курсу за темами біофармацевтичних технологій лікарських форм та 
б б аз виро ни чих практик 

Біофармацевтичні База виробничої практики Біофармацевтичні 
База виробничої 

практики кафедри 
технології лікарських кафедри промислової технології лікарських 

промислової фармації 
форм фармації КНУТД форм 

КНУТД 

Загальні стандартні технології Рідкі, специфічні та особливі умови виробництва 

(Загальний теоретичний матеріал) (додаткове навчання, самостійна робота) 

ПАТ «Фармаю) 

ПрА Т «ФФ «Дарниця» 

ПАТ «Київ медпрепарат» Препарати з плазми 

Таблетки, капсули 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ)) донорської крові 

ТОВ «ФЗ БіофарМЮ) 
ТОВ «ФармастарТ)) людини, рекомбінантні 

ВАТ «АстрафарМ)) препарати 

ТОВ «Фармекс Груш) 

ТОВ «Валартін Фармю) 

ПАТ «Фармаю) 
НВЦ «Борщагівський 

Розчини у флаконах 
ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) 

Ліофілізовані порошки ХФЗ)) 
НВЦ «Борщагівський ХФЗ)) 

ТОВ «БіоТестЛаб)) 
ТОВ «Фармекс Груш) 

Крапліпероральні 
ПАТ «Фарм аю) Виробництво генно- ПАТ «Фарм аю) 

ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) інженерних інсулінів- ПрА Т «Індар)) 

Гранули 
ПАТ «Фармаю) 

Суспензії для ін'єкцій 
ПрА Т «Індар)) 

ПрА Т «ФФ «ДарНИЦЯ)) ТОВ «БіоТестЛаб)) 

Розчини для ін'єкцій ПАТ «Фарм аю) 
Пробіотики на основі 

спороутворюючих ТОВ «ФЗ БіофарМЮ) 
в ампулах ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) 

бактерій 

Порошки для ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) 
Супозиторії ТОВ «Фармекс Груш) 

розчинів для ін'єкцій ПАТ «Київмедпрепарап) 

ПАТ «Фармаю) 
Краплі, 

Мазі, гелі, креми 
ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) 

Інфузійні розчини, 
ПАТ «Фарм аю) 

ПАТ «КиївмедпрепараТ)) 
отримані методом BFS 

ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) 

НВЦ «Борщагівський ХФЗ)) 

Спреї 
ПАТ «Фар маю) Вакцини живі та ТОВ «БіоТестЛаб)) 

ПрА Т «ФФ «ДарнИЦЯ)) інактивовані 

Сиропи НВЦ «Борщагівський ХФЗ)) Ветеринарні препарати ТОВ «БіоТестЛаб)) 
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Як видно з Таблиці З, фармацевтичні підприємства ПАТ «Фармаю> і Пр АТ «ФФ «Дарниця», 

забезпечують виробничу практику студентам з можливістю ознайомлення з технологіями виробництва 

майже всіх лікарських форм. Набуття практичних аспектів по темам «Таблетки», «Тверді желатинові 

капсулю> студенти здобувають майже на всіх базах виробничої практики КНУТД. 

Також аналіз показав, що теми як «Настойки», «Екстракти», «М'які желатинові капсулю>, «Драже» не 

охоплені кафедрою промислової фармації щодо практичного знайомства з виробничим процесом і 

технологічним циклом на підприємстві, тому розширення баз виробничих практик за напрямком 

викладанням практичного матеріалу набуває актуальності. За проведеним пошуком визначені 

фармацевтичні підприємства Києва, які потенційно можуть бути включені до переліку баз виробничої 

практики за напрямом спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». Перспективною базою для 
проходження виробничої практики та закріплення знань за темами «Настойки», «Екстракти», «Галенові 

препарати» може розглядатись КП Київської обласної ради «Фармацевтична фабрика», за темами «М'які 

желатинові капсули» та «Драже» стоїть на порядку денному співпраця з АТ «Київський вітамінний завод». 

Таким чином, наявність в Києві та області нових сучасних високотехнологічних баз для проходження 

студентами виробничої практики сприяє підвищенню рівня як навчально-виховного процесу студентів 

кафедри промислової фармації так і рівня професійної підготовки, а саме максимальної готовності 

майбутнього випускника до самостійної роботи на первинних посадах відповідно до здобутого ним 

освітньо-кваліфікаційного рівня. 

3. Висновки 
Визначено, що фармацевтична галузь України у сфері виробництва лікарських засобів посідає значне 

місце в економіці країни. Високі темпи розвитку сьогоденної фармацевтичної індустрії, модернізація і 

запуск нових виробничих дільниць українських фармацевтичних заводів та затвердження стандарту 

Належної виробничої практики (GMP) являють собою сучасні бази виробничої практики для практичного 
навчання студентів та потребують висококваліфікованих та підготовлених молодих кадрів. 

Кафедра промислової фармації КНУТД організовує проходження практики студентами на провідних 

підприємствах Києва та області, які є лідерами галузі з біофармацевтичних технологій виробництва майже 

всіх форм лікарських засобів, і забезпечують студентів робочими місцями, кваліфікованим керівництвом 

практикою, та перспективами подальшого працевлаштування випускників університету. 

За проведеним аналізом визначені фармацевтичні підприємства Києва, які потенційно можуть бути 

включені до переліку баз виробничої практики КНУТД для набуття практичних аспектів по темам освітньої 

програми «Промислова фармація». 
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