
 
Науково-практичну програму Конгресу внесено до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів і науково-практичних 

конференцій, які проводитимуться у 2019 році», затвердженому НАМН та МОЗ України (ст. 16) 
 

Науково-практична конференція  
«Актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських засобів» 

 
Дата та час 
проведення: 17 вересня 2019, 11.00–16.00 

Місце проведення: м. Київ, Виставковий центр ACCO International, пр-т Перемоги, 40-Б, зал «Червоний» 
Організатор: ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» 

 
ПРОГРАМА* 

 

11.00-11.40 

Державна Фармакопея України. Актуальна інформація. Міжнародне співробітництво. 
Актуальні питання 10-го видання Європейської Фармакопеї 
Дмітрієва М.В., к.фарм.н., с.н.с., учений секретар, керівник наукових напрямів ДФУ 
«Фармако-технологічні випробування», «Монографії на фармацевтичні препарати», 
«Монографії на дозовані форми», «Міжлабораторні порівняння результатів вимірювань» 

11.40-12.30 

Нова редакція статті «Дієтичні добавки» у Державній Фармакопеї України 
Тимченко О.В., к.фарм.н., с.н.с. відділу ДФУ, керівник наукового напряму ДФУ «Дієтичні 
добавки» 
Суворова І.М., к.біол.н., директор Департаменту контролю якості лікарських засобів 
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 
Котов А.Г., д.фарм.н., завідувач відділу ДФУ 

12.30-13.00 

Виконання фармакопейних вимог у тестуванні методом рідинної хроматографії за 
результатами учасників ППТ 
Лук’янова І.С., н.с. сектора з розробки та впровадження ППТ 
Дмітрієва М.В., к.фарм.н., с.н.с., завідувач сектора з розробки та впровадження ППТ 

13.00-13.30 

Гарантія якості продукції за показником кількісного визначення для твердих 
дозованих лікарських засобів 
Петрус В.В., інженер дослідно-впроваджувальної лабораторії ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ», сертифікований Quality Control Manager (ECA Academy), лектор курсів з GMP 
компанії ТОВ «Мірзам Компані» 

13.30-14.00 Фармакопейні підходи до визначення супутніх домішок хроматографічними методами  
Леонтьєв Д.Д., завідувач сектора інструментальних методів аналізу 

14.00-14.30 

Вимоги щодо контролю біологічних лікарських засобів згідно до ДФУ 
Кишинець Н.В., с.н.с. відділу ДФУ, керівник наукових напрямів ДФУ: «Біологічні методи 
аналізу та їх статистична обробка», «Монографії та загальні тексти на біологічні 
лікарські засоби», координатор наукових напрямів ДФУ: «Лікарські засоби для застосування 
у ветеринарній медицині» та «Мікробіологічні методи аналізу» 

14.30-15.00 Біологічні методи контролю лікарських засобів та їх валідація згідно вимог ДФУ 
Меркулова Ю.В., к.фарм.н., пров.н.с. лабораторії фармакопейного аналізу 

15.00-15.30 
Вимоги щодо мікробіологічного контролю якості лікарських засобів у ДФУ 
Жемерова К.Г., к.фарм.н., с.н.с., пров.н.с. відділу ДФУ, керівник наукового напряму ДФУ 
«Мікробіологічні методи аналізу» 

15.30-16.00 Обговорення 
 
 
 Участь в науково-практичних заходах Конгресу на безоплатній основі!                                             

                                                                                                                                                                                                        * В програмі можливі зміни та доповнення 


