
Дослідження фармацевтичного ринку 

медичних імунобіологічних препаратів та 

тест-систем

Вибіркова дисципліна

КЗВО ЛОР «Львівська медична

академія ім. Андрея Крупинського»

Львів-2022



ПЕРІОД НАВЧАННЯ:

ІІІ курс, V семестр

ОБСЯГ: 4 кредити (120 год.), з них :

 лекції – 10 год.

 практичні заняття – 22 год.

 самостійна робота – 88 год.

Дослідження фармацевтичного ринку 

медичних імунобіологічних препаратів та 

тест-систем



Метою вивчення дисципліни «Дослідження ринку

медичних імунобіологічних препаратів і тест-систем» є:

формування у майбутніх спеціалістів з фармації системи знань з

особливостей формування фармацевтичного ринку вакцин,

імуноглобулінів, сироваток, пробіотиків та тест-систем для

виявлення інфекційних хвороб.

Основними завданнями вивчення дисципліни засвоєння сутності

основних понять імунопрофілактики та засобів, які

використовуються з цією метою, принципів

зберігання медичних імунобіологічних препаратів,

характеристика видів тест-систем для

виявлення інфекційних хвороб.

МЕТА  ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ



КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ 

НАБУДЕ В РЕЗУЛЬТАТІ НАВЧАННЯ

Загальні:

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

джерел.

ЗК 9. Здатність вчитися і бути сучасно навченим.

Фахові:

ФК 4. Здатність проводити інформативну та санітарно-

просвітницьку роботу серед населення.

ФК 5. Здатність надавати фармацевтичну допомогу споживачам

фармацевтичних послуг.

ФК 6. Здатність організовувати забезпечення населення та

лікувально-профілактичних закладів

лікарськими засобами та товарами

аптечного асортименту.

ФК 9. Здатність реалізовувати лікарські

засоби та товари аптечного асортименту. 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
НАВЧАННЯ:

ПРН 2. Проєктувати майбутню професійну діяльність з урахуванням її

значущості для здоров’я людини та напрямків розвитку фармації.

ПРН 7. Діяти компетентно у відповідності до етичних принципів з

усвідомленням соціальних наслідків своєї професійної діяльності.

ПРН 8. Відповідати вимогам постійного професійного розвитку для

покращення поточної та майбутньої діяльності.

ПРН 10. Застосовувати в процесі професійної діяльності всі наявні

стандартні процедури з дотриманням чинних нормативних вимог з метою

завчасного забезпечення якості виробленої продукції, наданої послуги,

виконаної роботи.

ПРН 27. Проводити дослідження різних процесів фармацевтичної

діяльності, складність яких відповідає певному рівню виконуваних

функцій.
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