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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “Основи управління якістю в фармації” складена 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки:  
______магістр_ 
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
спеціальності __102 Хімія___________________________________________________ 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Основи управління якістю в фарма-

ції" є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок щодо застосування за-
гальних принципів і основних методів управління якістю в фармацевтичній сфері галузі 
охорони здоров'я, а також проектування, розробки, впровадження, сертифікації та постій-
ного удосконалення систем управління якістю (СУЯ) підприємств фармацевтичного про-
філю (фармацевтичних підприємств, ФП) згідно із положеннями міжнародних стандартів 
ISO серії 9000, правил належних фармацевтичних практик (GХP) та інших галузевих нор-
мативів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи управління якістю в фа-
рмації" є формування у студентів загально-базових знань щодо нормативної бази в сфері 
управління якістю, обізнаності та поінформованості у трактуванні вимог відповідних ста-
ндартів, спроможності системно планувати, проектувати та впроваджувати СУЯ в органі-
заціях фармацевтичного профілю, проводити аудити СУЯ, складати плани коригувальних 
і запобіжних дій для усунення причин невідповідностей та для оптимізації й удосконален-
ня процесів СУЯ тощо. 

1.3. Кількість кредитів ЄКТС: 3 
1.4. Загальна кількість годин: 90 

  
1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 
Нормативна / за вибором 

 
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 
5-й 5-й 

Семестр 
2-й 2-й 

Лекції 
16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські заняття 
32 год. 6 год. 

Лабораторні заняття 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
42 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання  
0 год. 

 
1.6. Заплановані результати навчання: 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти 
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повинні досягти таких результатів навчання: 
знати: положення нормативної бази, що регламентує СУЯ ФП, а також суть проце-

дур сертифікації таких систем, а саме – вимоги стандарту ISO 9001, низки інших стандар-
тів ISO серії 9000 і 17000 та правил GХP щодо етапів впровадження й сертифікації СУЯ 
ФП та її постійного удосконалення; принципи менеджменту якості, покладені в основу 
ISO серії 9000; види документації, застосовної в межах СУЯ ФП; ідеологію реалізації про-
цесного підходу при побудові СУЯ; підходи до регламентації, нормування та оцінювання 
результативності процесів СУЯ; вимоги стандарту 9001 стосовно обов’язкових процедур 
та реєстраційних записів, порядок управління їх обігом; класифікацію ресурсів, необхід-
них для функціонування СУЯ, а також підходи до їх забезпечення; види діяльності керів-
ництва, обов’язкові з позицій ISO 9001 та GХP, підходи до виконання цих вимог; суть по-
нять коригувальна і запобіжна дія та підходи до застосування цих дій з метою поліпшення 
показників діяльності ФП; принципи і шляхи інтеграції кількох систем управління в єдину 
систему тощо; 

вміти: визначати процеси, необхідні для функціонування СУЯ, з урахуванням вимог 
стандарту ISO 9001 та специфіки конкретної організації; розробляти процесну модель 
СУЯ із застосуванням графічних методів (блок-схем, діаграм IDEF0, Aris-схем); складати 
перелік документації, необхідної для регламентації процесів СУЯ; розробляти місію, полі-
тику та цілі організації в сфері якості; розробляти методики виконання процесів СУЯ, ін-
струкції, стандартні операційні процедури (СОП) та форми записів для регламентації і ре-
єстрації умов та результатів виконання процесів СУЯ; розробляти настанову щодо якості; 
складати звіти за результатами аналізування СУЯ; розробляти документи для підготовки 
до сертифікації СУЯ на відповідність вимогам ISO 9001 та GDP/GMP; розробляти плани 
коригувальних та запобіжних дій (САРА) за результатами визначених реальних чи потен-
ційно можливих невідповідностей; формувати плани якості; розробляти навчальні плани 
та здійснювати первинне навчання і атестацію персоналу організації фармацевтичного 
профілю з питань управління якістю та функціонування СУЯ; виконувати функції пред-
ставника керівництва з якості згідно із вимогами стандарту ISO 9001 та галузевих норма-
тивів; виконувати функції керівника / працівника відділу з управління (забезпечення) які-
стю; оптимізувати організаційну структуру підприємства в умовах впровадження СУЯ; 
розробляти заходи з організації зворотного зв’язку із замовниками (споживачами) з пи-
тань якості лікарських засобів; розробляти основоположну документацію інтегрованих 
систем управління. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни  

Розділ 1. Поняття "Система управління якістю". Сучасні принципи 
управління і забезпечення якості товарів та послуг. Управління якістю в фармації. 

Тема 1 
Огляд тенденцій та перспектив розвитку менеджменту якості в Україні та світі. 

Економічні і політичні причини підвищення вимог до якості продукції. Етапи розвитку 
науки про якість: від контролю - до забезпечення, управління та інтегрального менеджме-
нту якості. Розробка міжнародних стандартів ISO серії 9000: мотиви і наслідки впровадже-
ння. 

Тема 2 
Поняття систем управління (менеджменту) якістю (СУЯ). Статистичний аналіз си-

туації щодо впровадження СУЯ в Україні та світі. Принципи, покладені в основу стандар-
тів ISO серії 9000. Методологія PDCA. Основні переваги та труднощі при імплементації 
процесного підходу у діяльність вітчизняних ФП. Огляд стандартів ISO серії 9000: струк-
тура, призначення та умови застосування окремих стандартів серії 9000. Допоміжні стан-
дарти. 

Тема 3 
Огляд структури та аналіз сфери і умов застосування стандарту ISO 9001:2008 (у 
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вигляді національної версії стандарту ДСТУ ISO 9001:2009). Зв'язок з ІSO 9004. Огляд ви-
мог ICH Q10 "Фармацевтичні системи якості" та національних ліцензійних вимог до ви-
робників і дистриб'юторів лікарських засобів щодо систем якості. Загальні вимоги до СУЯ 
(розділ 4 стандарту ISO 9001). Визначення процесів, необхідних для СУЯ, а також їх взає-
мозв’язку і взаємодії, методів моніторингу результативності та шляхи постійного удоско-
налення. 

Тема 4 
Перші етапи впровадження систем управління якістю: від ініціації проекту форму-

вання СУЯ вищим керівництвом до визначення процесів і створення процесної моделі 
СУЯ. Методи і засоби моделювання та графічного відображення створюваної СУЯ. Мето-
дологія IDEF0. Особливості процесних моделей СУЯ фармацевтичних підприємств. 

Розділ 2. Вимоги до систем управління якістю фармацевтичних підприємств. 
Тема 5 
Аналіз вимог стандарту ISO 9001 та GMP/GDP щодо управління документацією та 

записами системи управління якістю. Ієрархія документованих процедур різних рівнів. За-
стосування протоколів (записів). Розробка Настанови щодо якості, формулювання Політи-
ки і цілей в сфері якості ФП. 

Тема 6 
Аналіз вимог стандарту ISO 9001 та GMP/GDP щодо діяльності вищого керівниц-

тва стосовно забезпечення функціонування СУЯ. Забезпечення ресурсами. Класифікація 
ресурсів, необхідних для функціонування СУЯ. Забезпечення людськими ресурсами в ме-
жах СУЯ ФП. 

Тема 7 
Аналіз вимог стандарту ISO 9001 та GMP/GDP щодо забезпечення належної інфра-

структури та виробничого середовища ФП. Аналіз вимог стандарту ДСТУ ISO 9001 та 
GMP/GDP щодо планування випуску продукції. Визначення вимог до продукту. Процеси 
розробляння нових видів продукції (фармацевтичної розробки). 

Тема 8 
Аналіз вимог стандарту ISO 9001 та GMP/GDP до організації закупівель сировини 

та матеріалів, що впливають на відповідність продукції. Вимоги щодо процесів виробниц-
тва продукції, управління засобами моніторингу і вимірювальної техніки, процесів конт-
ролю якості продукції. Аналізування задоволеності вимог замовників. Контроль продук-
ції, що не відповідає вимогам. Аналіз вимог ISO 9001 та GMP/GDP щодо вимірювання й 
моніторингу результативності процесів СУЯ. Аналізування даних. Коригувальні та запо-
біжні дії. Розробка проекту формування СУЯ ФП. Сертифікація СУЯ. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
у тому числі у тому числі Назви розділів 

усього  
л п лаб. інд. с. р. 

усього  
л п лаб. інд. 

с. 
р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Розділ 1. Поняття "Система управління якістю". Сучасні принципи управління і 

забезпечення якості товарів та послуг. Управління якістю в фармації. 
Разом за розділом 1 45 8 16 - - 21 45 4 3 - - 38 

Розділ 2. Вимоги до систем управління якістю фармацевтичних підприємств 
Разом за розділом 2 45 8 16 - - 21 45 4 3 - - 38 

Усього годин 90 16 32 - - 42 90 8 6 - - 76 
 



 6 

4. Теми практичних занять 
 

Кількість годин № 
з/п 

Назва теми 
д з 

Розділ 1 

1 

Аналіз причинно-наслідкових зв'язків між економічною 
ситуацією в світі та нормативними й ринковими вимогами до 
якості продукції. Практична робота з розробки причинно-на-
слідкових діаграм "ситуація в економіці - відповідь бізнесу" 

2 0,5 

2 

Дослідження розвитку стандартизації підходів до управління 
у виробництві та контролі якості товарів і послуг. Практична 
робота: етапи розвитку менеджменту якості (індивідуальні 
есе з думками студентів про розвиток науки про якість). 
Тестування 

2 0,5 

3 

Вивчення основних факторів забезпечення якості на вітчизня-
них фармацевтичних підприємствах. Регламентація процесів. 
Практична робота: розробка Стандартної операційної проце-
дури (СОП) виконання процесу (операції) за вибором студе-
нта (1) 

2 0,25 

4 

Вивчення основних факторів впливу на якість продукції при її 
розробці і виробництві. Регламентація процесів. Практична 
робота: розробка Стандартної операційної процедури (СОП) 
виконання процесу (операції) за вибором студента (2). 
Тестування 

2 0,25 

5 

Сучасні принципи управління якістю. Філософські та прикла-
дні аспекти реалізації "8 принципів управління якістю". 
Практична робота: формулювання практичних прикладів ім-
плементації кожного з 8-ми принципів менеджменту якості в 
діяльності ФП 

2 0,25 

6 

Сучасні принципи управління якістю. Принцип процесного 
підходу. Практична робота: визначення входів, виходів, уп-
равлінських дій та ресурсів для модельних процесів (підприє-
мств з виробництва фармацевтичної продукції). Тестування 

2 0,25 

7 

Імплементація методології PDCA у документовані процедури 
з описом виконання процесів. Практична робота: розробка 
Методики виконання процесу (МВП) (процес за вибором 
студентів). Визначення атрибутів процесу. Розробка 
структури та змісту МВП. Опрацювання розділів Plan, Do, 
Check, Act; розробка матриці відповідальності за стадії проце-
су; оформлення МВП 

2 0,5 

8 

Вивчення основ графічної ілюстрації процесів при розробці 
документованих регламентуючих процедур. Практична робо-
та: розробка алгоритмів виконання процесів за допомогою 
блок-схем (процеси за вибором студентів). Тестування. 
Модульний контроль 

2 0,5 

Разом  16 3 
Розділ 2 

1 

Вивчення основ графічної ілюстрації процесів при розробці 
документованих регламентуючих процедур. Практична робо-
та: розробка загальної архітектури процесів СУЯ модельної 
організації за допомогою інструментарію IDEF0. Тестування 

2 0,5 
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Продовження таблиці 

2 

Ознайомлення з сімейством стандартів ISO серії 9000: ISO 
9000:2005, ISO 9001:2008, ISO 9004:2009, ISO 19011:2011. Ог-
ляд Настанов з GMP та GDP. Мета розробки, сфера застосу-
вання і призначення стандартів у сфері якості. Практична ро-
бота з роздатковим матеріалом (тексти стандартів, настанов) 

2 0,5 

3 

Вивчення структури стандарту ISO 9001 у вигляді національ-
ного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. Робота з роздатковим 
матеріалом – текстом стандарту. Вивчення вимог розділу 4.1 
(загальні вимоги до СУЯ). Практична робота: формулюван-
ня основних етапів створення СУЯ згідно із вимогами п. 4.1 
ДСТУ ISO 9001:2009. 

2 0,5 

4 

Ознайомлення з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та 
GMP/GDP. Вивчення вимог до документації СУЯ. Практична 
робота: формулювання основних розділів типової процедури 
управління документами в межах СУЯ. 

2 0,25 

5 

Ознайомлення з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та 
GMP/GDP. Вивчення вимог до документації СУЯ. Практична 
робота: розробка типової форми процедури управління про-
токолами (записами) в межах СУЯ. Тестування. 

2 0,25 

6 

Ознайомлення з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та 
GMP/GDP. Вивчення вимог до Настанови щодо якості. Прак-
тична робота: розробка змісту типової Настанови щодо яко-
сті модельної "організації, що впроваджує СУЯ" (виробниц-
тво, дистриб’ютор…). 

2 0,25 

7 

Ознайомлення з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та 
GMP/GDP. Вивчення вимог до відповідальності вищого керів-
ництва). Практична робота: розробка Політики і цілей у сфе-
рі якості модельної "організації, що впроваджує СУЯ". 

2 0,25 

8 

Ознайомлення з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 та GMP/GDP 
щодо забезпечення ресурсами в межах СУЯ. Практична робо-
та: розробка алгоритмів процесів забезпечення належної інф-
раструктури, виробничого середовища та людських ресурсів 
(робота 3-х команд). Тестування. Загальний модульний контроль 

2 0,5 

Разом 16 3 
* д – денна форма, з – заочна форма 
 

5. Завдання для самостійної роботи 
 

Кількість годин № 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи 
д з 

1 

Актуальність СУЯ в світі. Аналіз причинно-наслідкових 
зв'язків між економічною ситуацією в світі та норматив-
ними й ринковими вимогами до якості продукції. Аналіз 
статистичних звітів ISO щодо сертифікації СУЯ у країнах 
СНД, ЄС, Америки, азіатського регіону 

3 6 

2 

Дослідження етапів розвитку підходів до управління у ви-
робництві та контролі якості товарів і послуг. Історичні 
засади створення Міжнародної організації зі стандартиза-
ції ISO. Підстави для появи стандартів ISO серії 9000 та 
хронологія їх розвитку. 

3 7 
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Продовження таблиці 

3 

Вивчення основних факторів впливу на якість продукції 
при її розробці і виробництві. Поняття вибіркового конт-
ролю якості. Статистичні інструменти контролю процесів 
виробництва. Засоби забезпечення якості упродовж виро-
бничого процесу. 

4 7 

4 

Концепція Всеохоплюючого менеджменту якості (TQM). 
Основні принципи та приклади реалізації положень TQM. 
Проблеми реалізації принципів менеджменту якості на 
вітчизняних підприємствах. 

4 7 

5 

Порівняльний аналіз процесного і функціонального під-
ходів до управління організацією. Визначення найбільш 
важливих відмінностей та можливих труднощів при за-
стосуванні процесного підходу. Шляхи забезпечення обі-
знаності персоналу вітчизняних організацій стосовно су-
часних принципів управління. 

4 7 

6 

Імплементація методології PDCA у регламентацію і доку-
ментування процедур з описом виконання процесів СУЯ. 
Визначення етапів циклу PDCA в межах основних, допо-
міжних (забезпечувальних) і управлінських процесів. Під-
ходи до розробки документованих процедур СУЯ, побу-
дованих на основі циклу PDCA 

4 7 

7 

Вивчення основ графічної ілюстрації процесів при розро-
бці документованих регламентуючих процедур. Розробка 
загальної архітектури процесів СУЯ за допомогою інстру-
ментарію IDEF0. Принцип "вкладених процесів". Зв'язок і 
нумерація діаграм IDEF0. 

4 7 

8 

Ознайомлення зі стандартами ISO сімейства 9000. Стан-
дарти, що регламентують діяльність з документообігу, 
використання статистичних методів, метрологічне забез-
печення, навчання персоналу, забезпечення взаємодії із 
замовниками тощо в межах СУЯ. 

4 7 

9 
Визначення й аналіз функціональних обов’язків представ-
ника керівництва з питань якості при розробці, впровад-
женні та підтримці функціонування СУЯ. 

4 7 

10 
Класифікація документів, що застосовуються в межах 
СУЯ. Дослідження типових підходів до розробки класи-
фікаційної схеми документування процесів СУЯ. 

4 7 

11 
Коригувальні й запобіжні дії (КД/ЗД) як інструменти по-
стійного удосконалення СУЯ: методи й засоби розробки і 
реалізації КД/ЗД 

4 7 

Разом  42 76 

 
6. Індивідуальні завдання 

 
Не передбачені навчальним планом 

 
7. Методи контролю 

 
У ході викладанні дисципліни "Основи управління якістю в фармації" використову-

ються такі методи контролю: 
� контрольні роботи (за результатами вивчення змістових модулів); 
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� усне опитування (за матеріалами лекцій); 

� тестування (із застосуванням різних форм і рівнів тестів); 

� оцінка правильності розв’язання ситуаційних задач; 

� оцінка правильності виконання практичних завдань;  

� доповіді за темою підготовленого реферативного матеріалу. 

8. Схема нарахування балів 
  

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 
робота, 

передбачена 
навчальним 
планом 

Індивідуальне 
завдання 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   
10 10 10 10 10 10 10 10 20 - 

100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 
 

Оцінка Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно  

70-89 добре  

50-69 задовільно  

 
 

зараховано 

1-49 незадовільно не зараховано 
 

9. Рекомендована література 
 

Навчальний посібник "Управління якістю" авторів С.М. Коваленка, В.О. Лебединця, 
Св. М. Коваленко (2014 р.), текстові та слайдові лекції, тестові завдання, завдання для 
ділових ігор та самостійної роботи студентів. 

 
Основна література 

 
1. Коваленко, С. Н. Управление качеством : Учеб. пособ. // С. Н. Коваленко, В. А. Ле-

бединец, Св. Н. Коваленко. – Х. : НТМТ, 2013. – 324 с. 
2. Лебединець, В. О. Системи управління якістю // Фармацевтична енциклопедія / гол. 

ред. : В. П. Черних. – 2-ге вид., доповн. – К. : Вид-во МОРІОН, 2010. – С. 139-140. 
3. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009 – [Чинний від 2009-09-01]. 

– К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 28 с. – (Національний стандарт України). 
4. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління 

якістю : ДСТУ ISO 9004:2012 (ІSO 9004:2009, ІDT) – [Чинний від 2013-07-01]. – К. : 
Мінекономрозвитку України, 2013. – 48 с. – (Національний стандарт України). 

5. Фомичев, С. А. Основы управления качеством : Учеб. пособ. // С. А. Фомичев, А. А. 
Старостина, Н. И. Скрябина. – К.: Изд-во МАУП, 2012. – 192 с. 
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6. Шаповал, М. І. Менеджмент якості: Підруч. // М. І. Шаповал. – К.: Тов-во "Знання", 
2013. – 484 с. 

Допоміжна література 
 

1. Кириченко, Л. С., Мережко Н.В. Основи стандартизації, метрології, управління які-
стю: Навч. посіб. // Л. С. Кириченко, Н.В. Мережко. – К.: Вид-во Київ. нац. торг.-екон. 
ун-ту, 2001. – 446 с. 

2. Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10): СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 
– [Чинний від 2011-10-03]. – К.: МОЗ України, 2011. – 30 с. – (Настанова). 

3. Steinborn L. GMP/ISO Quality Audit Manual for Healthcare Manufacturers and Their 
Suppliers. Sixth Ed, Vol. 2: Regulations, Standards, and Guidelines. – N.Y.: CRC Press, 
2009. – 448 p. 

4. Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of ma-
nagement systems: ISO/IEC 17021:2011 – [Valid from 2011-02-01]. – Second edition, 
2011. – 44 p. – (International standard). 

 
10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 
1. http://www.iso.org/iso/home.html - офіційний сайт Міжнародної організації зі 

стандартизації; 
2. http://www.irca.org/ - офіційний сайт Міжнародного Реєстру сертифікованих 

аудиторів; 
3. http://quality-farmacy.org/ - сайт кафедри управління якістю НФаУ; 
4. http://quality.eup.ru/ - форум за тематикою менеджменту якості; 
5. http://www.klubok.net/ - форум за тематикою менеджменту якості. 

 


