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1. Назва закладу вищої освіти та підрозділу: Національний фармацевтичний університет, кафедра
товарознавства.
2. Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4; 4‐й поверх, т. 65‐16‐96.
3. Веб‐сайт: http://tovaroved.nuph.edu.ua
4. Інформація про викладачa:
Бреусова Світлана Вікторівна
Кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри товарознавства НФаУ. Досвід наукової діяльності – 17
років, досвід науково‐педагогічної діяльності – 14 років. Читає дисципліни: «Медичне та фармацевтичне
товарознавство», «Фармацевтичне та медичне товарознавство», «Основи матеріалознавства. Тара та
паковання», «Товарознавство», «Фармацевтичне та парфумерно‐косметичне товарознавство»,
«Товарознавство в фармацевтичному підприємстві». Наукові інтереси: розроблення нових технологій
створення лікарських препаратів рослинного походження; дослідження в галузі паковання, марковання,
транспортування товарів медичного та фармацевтичного призначення, а також нових засобів захисту від
підробок лікарських препаратів.
Запорожська Світлана Миколаївна
Кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри товарознавства НФаУ. Досвід наукової діяльності ‐ 10
років, досвід науково‐педагогічної діяльності ‐ 7 років. Читає дисципліни: «Медичне та фармацевтичних
товарознавство», «Фармацевтична та медичне товарознавство», «Фармацевтична та парфумерно‐
косметичне
товарознавство».
Наукові
захоплення:
розробка
місцевих
лікарських
та
парафармацевтичних засобів.
5. Консультації: відбуваються щопонеділка з 12.05 до 15.30 (Запорожська С.М.), щовівторка з 12.05 до
15.30 (Бреусова С.В.)
6. Коротка анотація: навчальна дисципліна «Tоварознавство в фармацевтичному підприємстві» є
вибірковою дисципліною для магістерського рівня зі спеціальності 073 Менеджмент, освітня програма
«Якість, стандартизація та сертифікація». Підсумковий контроль –залік.
7. Мета навчальної дисципліни: метою вивчення навчальної дисципліни «Tоварознавство в
фармацевтичному підприємстві» є аналіз асортименту сучасних матеріалів та паковання, готових
лікарських засобів (ГЛЗ) та медичних виробів; визначення споживчих властивостей товару, які
зумовлюють його споживчу цінність і здатність задовольняти потреби споживача; удосконалення
методів контролю якості товарів; організація раціональних способів зберігання товарів; вивчення вимог,
які пред'являються до якості товарів і матеріалів та правил їх приймання.
8. Формат навчальної дисципліни: : проведення лекцій і практичних занять для кращого розуміння тем.
9. Програмні результати навчання:
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За результатами навчання здобувачі вищої освіти зможуть:
 демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми,
впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
 застосовувати правові, організаційні й технічні положення сертифікації й підтвердження
відповідності продукції (товарів, послуг) у полі національної нормативної бази. Організовувати та
провадити оцінку відповідності продукції / послуг відповідно до вимог національної нормативної
й законодавчої бази та бази ЄС.
 знати та бути спроможним інтерпретувати положення національних та міжнародних
законодавчих і нормативних актів у сфері технічного регулювання; уміти визначати структуру і
розробляти нормативні документи з питань технічного регулювання.орієнтуватись в нормативно
правових, законодавчих актах України та рекомендаціях належних фармацевтичних практик;
 провести товарознавчий аналіз усіх видів товарів, які можуть придбавати та продавати аптечні
мережі відповідно до документації на них;
 аналізувати сучасний асортимент матеріалів, тари і товарів фармацевтичного та медичного
призначення;
 проводити товарознавчий аналіз, здійснювати приймання різних груп товарів,
 організовувати їх зберігання, транспортування та реалізацію;
 прогнозування впливу на якість товарів різноманітних факторів та прийняття заходів, які
запобігають цьому впливу.
10. Обсяг навчальної дисципліни: 3 кредити ЕКТС: 14 годин аудиторних занять, з них – 14 години лекцій,
36 годин – практичних занять, 70 годин самостійної роботи.
11. Пререквізити навчальної дисципліни: «Tоварознавство в фармацевтичному підприємстві».
12. Технічне й програмне забезпечення: комп’ютери для тестування, пристрій мультимедійний, екран.
13. Політики навчальної дисципліни: жодні форми порушення академічної доброчесності не
толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до положень НФаУ.
14. Схема навчальної дисципліни:
Дата
01.02. ‐
01.06.2022

01.02. ‐
01.06.2022

01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022

01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022

Лекції
Основи товарознавства. Сучасні
тенденції розвитку пакувальної
промисловості. Створення нових
видів тари та закупорювальних
засобів
Класифікація та кодування
товарів, включаючи QR –
кодування в технологічному
процесі
Роль стандартизації у
забезпеченні та регулюванні
якості товарів.
Регламентація діяльності
уповноваженої особи на
виробництві та при прийманні
продукції
Правила транспортування готових
лікарських засобів (ГЛЗ) та
медичних виробів.
Проблеми фальсифікації ГЛЗ та
медичних виробів.
Сучасні аспекти захисту паковань,
марковання ГЛЗ та медичних
виробів від підробок.
Утилізація ГЛЗ та медичних
виробів
Особливості зберігання ГЛЗ в
умовах підприємства

Матеріали навчально‐методичного комплексу

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=3283;
https://tovaroved.nuph.edu.ua/?page_id=197
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Практичні (лабораторні, семінарські) заняття
‐ Основи товарознавства. Сучасні
тенденції розвитку пакувальної
промисловості. Створення нових
видів тари та закупорювальних
засобів
01.02.
‐ Класифікація та кодування
01.06.2022
товарів, включаючи QR –
кодування в технологічному
процесі
01.02.
‐ Роль стандартизації у
01.06.2022
забезпеченні та регулюванні
якості товарів.
01.02.
‐ Регламентація діяльності
01.06.2022
уповноваженої особи на
виробництві та при прийманні
продукції
Змістовий модульний контроль № 1
01.02.
‐ Правила транспортування готових
01.06.2022
лікарських засобів (ГЛЗ) та
медичних виробів.
01.02. ‐
Проблеми фальсифікації ГЛЗ та
01.06.2022
медичних виробів.
01.02.
01.06.2022

01.02.
01.06.2022

‐

01.02.
01.06.2022
01.02.
01.06.2022

‐

01.02. ‐
01.06.2022
01.02. ‐
01.06.2022

‐

Матеріали навчально‐методичного комплексу
https://tovaroved.nuph.edu.ua/?page_id=197;
Медичне та фармацевтичне товарознавство : підруч. для студ. ВНЗ / І. І.
Баранова [та ін.] ; – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – Ч. 1. – 320 с. Режим
доступу:
http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2017/2017_med_tovaroznavstvo_p1.pdf
Медичне та фармацевтичне товарознавство : підручник у 2–х ч. / І. І.
Баранова [та ін.] ; – Х. : НФаУ : Оригінал, 2016. – Ч. 2. – 304 с. Режим доступу:
http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2016/2016_Medychne_ta_farmatsevtychne_tova
roznavstvo_Chastyna_II.pdf
Товарознавство на фармацевтичному підприємстві [Электронный ресурс] :
навч. посібник для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спец.
"Фармація" / І. І. Баранова [та ін.] ; НФаУ, Каф. товарознавства. ‐ Електрон.
текстові дан. ‐ Х. : НФаУ, 2018. ‐ 160 с. Режим доступу:
http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_%20tovaroznavstvo_na_farm_pidprie
mstvi_navch_posib.pdf
Товарознавство на фармацевтичному підприємстві [Электронный ресурс] :
метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю [здобувачів
вищої освіти другого (магістерського) рівня спец. "Фармація"] / І. І. Баранова, С.
М. Коваленко, С. В. Бреусова ; НФаУ, Каф. товарознавства. ‐ Електрон. текстові
дан. ‐ Х. : НФаУ, 2018. ‐ 18 с. Режим доступу:
http://irbis.nuph.edu.ua/full_text/2018/2018_mr_pmk_tov_na_fp.pdf

Основні положення та вимоги
Належної практики зберігання
(GSP). Товарні склади підприємств.
Утилізація ГЛЗ та медичних виробів
Особливості зберігання ГЛЗ в
умовах підприємства
Змістовий модульний контроль № 2
Підсумковий модульний контроль

Залік з навчальної дисципліни

Методичні рекомендації для підготовки до ПМК
https://tovaroved.nuph.edu.ua/?page_id=197

15. Система оцінювання та вимоги: оцінювання проводиться за 100‐бальною шкалою: поточний
контроль – 1‐10 балів, підсумковий модульний контроль – 24‐40 балів. Форми контролю: усне
опитування, письмовий теоретичний та тестовий контроль. Залік – від 60 до 100 балів.
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