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на метаболічні зміни в орга-
нізмі експериментальних тва-
рин.
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Актуальність теми

У 2010 р. термін «ноофарма-
ція» вперше внесено до Фар-
мацевтичної енциклопедії, і

відтоді його слід вважати ви-
знаним галузевим терміноло-
гічним стандартом, введеним,
таким чином, до професійного
глосарія.

Зокрема, ноофармація, як
зазначається в енциклопедії,
містить у собі відбитки позити-
ву, традицій минулого, сучасно-
го та перспективи майбутнього
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розвитку галузі. Отже, ноофар-
мація — це система, що базу-
ється на збереженні основних
фундаментальних принципів,
емерджентних властивостей
ефективного її функціонування
(взаємозв’язків функціональної
системи з підсистемами, ком-
понентами, елементами цієї
системи — структури). Від-
мирання деяких функцій і поява
нових властивостей створюють
нову якість взаємоутворюваль-
них факторів, які трансформу-
ються в ноофармацію [22]. Ноо-
фармація потребує системно-
го й критичного переосмислен-
ня, усвідомлення досвіду по-
колінь із сучасних позицій, з
точки зору сучасної компла-
єнтності щодо усвідомленого
сприйняття й безкомпромісно-
го виконання стандартів GMP,
GLP, GDP, GPP, GRP та інших
належних практик і міжнарод-
них настанов щодо якості при
виробництві та реалізації лі-
карських засобів і вимог до
персоналу: «професійна якість
персоналу — якість продукції».
Комплексний, системний підхід
до розв’язання будь-яких задач
— єдиний шлях у їх вирішенні,
у тому числі адміністрування та
морально-етичної регуляції й
самоконтролю. Комплексний
етичний контроль інтелектуаль-
ної діяльності людини у соціумі
є предметом нової науки —
нооетики [3; 8; 9; 22; 24; 26–36].

На початку третього тисячо-
ліття Україна переживає черго-
вий складний етап свого роз-
витку, суспільство перебуває в
духовних пошуках. Духовне, біо-
тичне виховання людини пе-
редбачає моральне ставлення
до професійних обов’язків у
будь-якій сфері діяльності. У
кожної людини, як вважає про-
фесор Арнольдо Панграці з
Папського міжнародного бого-
словського інституту душ пас-
тирства у сфері охорони здо-
ров’я, розташованого у Римі, є
біографія фізична, біографія
почуттів, біографія родини,
біографія професійна або су-
спільна, а також біографія ду-
ховності [14]. Якщо етика (ноо-

етика) як система моральних
норм і цінностей є характер-
ною й невід’ємною складовою
для певної релігійної, культур-
ної, соціальної спільноти, то
кваліфікаційні характеристики
— це певна канва формуван-
ня морально-етичних засад як
на старті професійної діяль-
ності, так і протягом усього жит-
тя [1; 2; 12; 17–22; 24; 25].

Природа, як навчав Арісто-
тель, дала людині в руки мо-
гутню зброю — інтелектуальну,
моральну силу, але використа-
ти цю зброю можна по-різному,
оскільки людина без мораль-
них норм є створінням нечес-
тивим і диким [14]. Саме тому
в нашому дослідженні при
створенні довідників кваліфі-
каційних характеристик особли-
ву увагу було звернуто на пи-
тання формування принципів
нооетики [4–7; 10–17].

Науково-технічний детермі-
нізм постіндустріального періо-
ду поступово став обтяжливим
моральним наслідком (спад-
ком) технократизації й кризи
духовності — наркоманія, ал-
коголізм, релігійне сектантство,
біотероризм, агресивна рекла-
ма ліків, популізм, антинаукові
й інші настрої в різних прошар-
ках суспільства переважають
над духовними цінностями. На
жаль, беруть верх матеріальні,
комерційні інтереси, що й при-
звело до духовної кризи в су-
спільстві. «Першопричина кри-
зи — одвічний конфлікт мате-
ріального і духовного в люди-
ні», — вважав В. І. Вернадсь-
кий, тобто добра, зла, моралі,
біоетики (нооетики). Звичні по-
няття добра і моральних норм,
якими людина послуговується
в повсякденні, часто вважа-
ються недостатніми, форму-
ються вони під впливом мо-
ральної та культурної традиції
життєвого середовища [14].

Виділення невирішених
раніше частин загальної

проблеми, яким
присвячено дану статтю

Починаючи з 70-х і до 90-х
років ХХ ст., активно проводи-

лася науково-дослідна робота з
розробки науково-теоретичних й
інструктивно-методичних чин-
ників щодо регламентації діяль-
ності аптечних працівників, зо-
крема визначення статусу, обо-
в’язків, відповідальності, про-
фесійно-посадових стандартів,
меж їх компетентності тощо.

Однак розпад колишнього
Радянського Союзу, на жаль,
відкинув започатковану роботу
щодо науково обґрунтованих
теоретичних і практичних роз-
робок формування й викорис-
тання кадрового фармацев-
тичного персоналу. Зокрема,
була призупинена діяльність із
подальшої розробки та ство-
рення прототипів кваліфікацій-
них характеристик, а саме: про-
фесіограм, моделі спеціаліста,
методів кваліметрії тощо. Ра-
зом із тим, кожен етап суспіль-
но-економічної формації сти-
мулює його розвиток, висуває
нові вимоги до кадрів. Поява
нових професій, напрямів, спе-
ціальностей потребує підготов-
ки відповідних кваліфікаційних
характеристик нового поколін-
ня для існуючих посад і на
заміну тих, які відмирають. Так,
у фармацевтичному секторі не
стало посад і спеціальностей
гезелів, помічників провізора,
рецептарів, сигнарантів.

Наразі відбувається процес
перегляду та трансформації
провізора, фармацевта у бака-
лавра, магістра фармації. Уже
введені нові доповнення до но-
менклатури посад: клінічного
провізора, провізора-космето-
лога, провізора (інженера) з
промислової фармації, «упов-
новаженої особи». На деякі з
цих посад розроблені кваліфі-
каційні характеристики, що вне-
сені до Класифікатора про-
фесій ДК 003:2010. На окремі
посади необхідно розробити
відповідні кваліфікаційні харак-
теристики для надання їм юри-
дично-правового статусу. Особ-
ливої актуальності це набуває
у період реформування фар-
мацевтичної галузі, яка потре-
бує комплексного підходу в її
реалізації відповідно до сучас-
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них вимог щодо персоналу та
його знань.

Метою нашого дослідження
було науково-теоретичне об-
ґрунтування ролі морально-
етичного компонента в діяль-
ності персоналу в загальному
комплексі рішення виробничих
проблем з емерджентних і ноо-
етичних позицій.

Основний матеріал
дослідження

з обґрунтуванням
отриманих наукових даних

Розглядаючи проблему з
емерджентних позицій, слід
пов’язувати її не лише з абст-
рагованими позиціями мораль-
но-етичної чистоти кадрового
корпусу, але й з факторами, які
стимулюють мотивацію в оп-
латі праці за належне здійс-
нення своїх посадових обо-
в’язків і наявність відповідних
знань для їх виконання.

На жаль, протягом останніх
років діяла система стимулю-
вання й оплати праці без «при-
в’язування» до конкретних функ-
ціонально-посадових вимог,
складності, наявності досвіду,
зазначених у кваліфікаційних ха-
рактеристиках працівників як
бюджетної, так і не бюджетної
сфери діяльності, та адаптува-
лася в неналежний спосіб.

До цього часу заробітна пла-
та зростала у результаті запро-
вадження додаткових видів ви-
плат, що призводило до розба-
лансування її структури. Над-
тарифна частина заробітної
плати окремих категорій пра-
цівників значно перевищувала
її тарифну частину, а посадові
оклади не виконували основ-
ної функції оцінки результатів
праці. Отже, рівень заробітної
плати та міжпосадові співвід-
ношення в оплаті праці не за-
безпечували належної моти-
вації. Серед інших проблем у
Концепції Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо удосконалення оп-
лати праці працівників бюджет-
ної сфери (схвалена КМ Украї-
ни 19.01.2011 р.) [2] зазнача-
ється відсутність єдиного під-
ходу до визначення додатко-

вих видів оплати праці; недо-
статня обґрунтованість тариф-
них коефіцієнтів між розряда-
ми Єдиної тарифної сітки, яка
є, до речі, відправною старто-
вою базою у визначенні поса-
дових окладів не лише у бюд-
жетній сфері, а й споріднених
професій персоналу як аптеч-
них працівників (оптової, роз-
дрібної ланки), так і підпри-
ємств з виробництва лікарсь-
ких засобів незалежно від їх
форм власності; відсутність до-
відників кваліфікаційних ха-
рактеристик професій (посад)
працівників бюджетної сфери
(персоналу промислової фар-
мації — авт.) за окремими на-
прямами діяльності, що при-
зводить до необ’єктивного оці-
нювання посад для подальшо-
го їх віднесення до розрядів
Єдиної тарифної сітки, нера-
ціонального розподілу обов’яз-
ків працівників і необґрунтова-
ності кваліфікаційних вимог до
добору кадрів [2; 23].

Метою реалізації Концепції
є вдосконалення оплати праці
працівників бюджетної сфери
та створення належних умов
для підвищення ефективності
праці; визначення на основі
удосконаленої Єдиної тариф-
ної сітки розмірів посадових
окладів працівникам бюджет-
ної сфери залежно від їх ква-
ліфікації, складності виконува-
них робіт та умов праці. Кон-
цепцією передбачені й інші
шляхи і способи розв’язання
зазначених проблем, у тому
числі й забезпечення віднесен-
ня професій (посад) праців-
ників до розрядів Єдиної та-
рифної сітки з урахуванням
вимог довідників кваліфікацій-
них характеристик професій
(посад) працівників бюджетної
сфери із застосуванням єдиної
методики; розроблення й удос-
коналення довідників кваліфі-
каційних характеристик профе-
сій (посад) працівників окре-
мих галузей бюджетної сфери
[2]. Такі вимоги є обов’язковою
умовою адаптації нормативно-
правової стандартної уніфіка-
ції відповідно до GMP, GDP,

GPP, GLP, GRP та інших наста-
нов [27–29; 32] і вимог Євро-
пейського Союзу (ЄС).

Загальнодержавні принципи
розробки стандартних

форматів кваліфікаційних
характеристик згідно

з вимогами та настановами
GMP, GDP та GPP

Поетапне входження Украї-
ни до ЄС пов’язане з виконан-
ням низки вимог. Зокрема, од-
ним із першочергових завдань
входження до ЄС є гармоніза-
ція нормативно-правової бази
України, адаптованої до стан-
дартів і  вимог ЄС. Основні
принципи виробництва ліків для
людини сформульовані у Пра-
вилах належної виробничої
практики лікарських засобів
(НВП) — Good Manufacturing
Practice for Medicinal Products
ES (GMP ES), глава ІІ якої пов-
ністю присвячена персоналу.
У даному розділі викладені
принципи, загальні вимоги до
перепідготовки, навчання й
удосконалення знань персона-
лу: керівників, професіоналів,
фахівців, технічних службов-
ців, умови й обов’язки при пе-
репідготовці, удосконаленні
персоналу всіх ланок вироб-
ництва. Окремо і докладно ви-
значені службові обов’язки
«уповноваженої особи (осіб)»
фармацевтичного підприєм-
ства. Такі «уповноважені осо-
би» за професійними якостями
повинні відповідати кваліфіка-
ційним вимогам (ст. 23 Дирек-
тиви 75/319 ЄС) [27–29; 32].

Юридично-правовим і зако-
нодавчим підґрунтям форму-
вання кадрів і юридичного ви-
значення нововведених посад в
Україні є Національний класифі-
катор професій ДК 003:2010 р.,
який на підставі кваліфікацій-
них характеристик набрав чин-
ності з листопада 2010 р. [16].

Кваліфікаційні характерис-
тики посад, професій, інно-
ваційних напрямів робіт для
ефективного використання та
формування кадрового потен-
ціалу широко висвітлено нами
й обговорено професіонала-
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ми з практики, науковцями,
громадськістю.

Теоретичне обґрунтування,
розробку методологічних за-
сад при створенні кваліфіка-
ційних характеристик окремих
професійних угруповань нами
здійснено відповідно до Міжна-
родної стандартної класифікації
професій 1988 р. (ISCO-88:
International Standard Classi-
fication of Occupations/ ILO,
Geneva) за єдиним форматом,
який покладено в основу архі-
тектоніки ДК 003:2010. Кодифі-
кація окремих посад, спеціаль-
ностей, напрямів здійснена
відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від
04.05.1993 р. № 326 «Про кон-
цепцію перебудови національ-
ної статистики України та Дер-
жавну програму переходу на
міжнародну систему обліку і
статистики» та держстандарту
(ДСТУ-3739-98), що також
ґрунтується на концепціях
ISCO-88 при побудові Націо-
нального Класифікатора Украї-
ни і є органічною складовою
частиною державної системи
класифікації та кодування від-
повідної інформації, глосарія
та термінології, у тому числі й
тимчасового глосарія, розроб-
леного нами у 2010 р. та реко-
мендованого МОН України та
МОЗ України для використан-
ня у практиці [16; 22].

Попередньо слід підкресли-
ти, що до цього часу тривають
гострі дискусії щодо деяких важ-
ливих термінів та їх інтерпре-
тації, тлумачень, а саме: робо-
та, професія, кваліфікація, спе-
ціальність (субспеціальність),
фах, спеціаліст тощо. З деяких
позицій дискусії припинено у
зв’язку з випуском Фармацев-
тичної енциклопедії у 2010 р.
[22].

Отже, наше теоретичне об-
ґрунтування і розробка мето-
дологічних засад при створен-
ні кваліфікаційних характерис-
тик окремих угруповань пра-
цюючих у сфері виробництва,
реалізації та контролю якості
лікарських засобів базувалися
на основі гармонізації прин-

ципів, стандартів і вимог GMP
ЄС до персоналу та відповід-
ного глосарія, що містить стан-
дарти термінів, застосовува-
них у вітчизняній та міжна-
родній практиці. Зокрема: ро-
бота — певні завдання та
обов’язки, що виконані або ма-
ють бути виконані однією осо-
бою. Робота є статистичною
одиницею, що класифікується
відповідно до кваліфікації, не-
обхідної для її виконання;
спеціаліст — працівник у га-
лузі певної відповідної спеці-
альності (спеціаліст з внутріш-
ніх хвороб; вузький спеціаліст;
спеціаліст з маркетингу лікар-
ських засобів; спеціаліст з ме-
неджменту якості лікарських
засобів; спеціаліст організації
фармацевтичної справи); спе-
ціальність — окрема галузь
науки, техніки, майстерності чи
мистецтва, у якій хтось пра-
цює. Наприклад, обрати своєю
спеціальністю фармацію, істо-
рію. По суті, спеціальність те ж
саме, що професія; професія
— здатність виконувати подібні
роботи, які вимагають від осо-
би певної кваліфікації; кваліфі-
кація — здатність виконувати
завдання та обов’язки щодо
відповідної роботи. У дипломі
спеціаліста після закінчення
вищого (середнього спеціаль-
ного закладу, коледжу) або ін-
шому документі професійна
підготовка визначається через
назву професії (лікар, прові-
зор, інженер-хімік, економіст
тощо) [15].

Узагальнюючи ці тверджен-
ня, встановлено, що професія,
спеціальність визначає основ-
ний вид трудової діяльності, а
спеціалізація — набуття пев-
них знань певної спеціальнос-
ті. Отже, спеціаліст є суб’єктом
у галузі конкретної спеціаль-
ності, здатний виконувати ро-
боту відповідно до своєї квалі-
фікації, необхідної для її вико-
нання. Однак слід окремо за-
значити, що спеціальність — це
окрема галузь, де особа пра-
цює, а кваліфікація — це про-
фесійна здатність особи, яка
працює за певною спеціальніс-

тю. Взагалі професія (лат. pro-
fession — офіційно визначене
заняття, спеціальність, від pro-
fiteer — оголошую своєю спра-
вою). Енциклопедично це ви-
значається як вид трудової ді-
яльності (занять) людини, яка
володіє комплексом теоретич-
них знань і практичних нави-
чок, набутих у результаті спе-
ціальної підготовки та досвіду
роботи. Найменування профе-
сії визначається характером та
змістом роботи чи службових
функцій (обов’язків), а також
знаряддям і предметами праці,
які при цьому застосовуються
[17].

У результаті (у міру) науко-
во-технічного розвитку вироб-
ничих сил суспільства, засто-
сування більш вдосконалених
знарядь праці, технологій ви-
робництва, появи нових видів
виробництва і навіть галузей
науки поглиблюється розподіл
праці.

У зв’язку з цим, у межах про-
фесій, встановлених за вироб-
ничою ознакою — лікар, про-
візор, інженер-хімік, апаратник
тощо, — виділяються більш
вузькоспеціалізовані професії:
провізор-консультант сімейної
фармації, медичний або фар-
мацевтичний представник, про-
візор-інженер промислової фар-
мації, апаратник з аерозольно-
го виробництва ГЛФ тощо.

Як зазначалося, з науково-
технічним прогресом, втілен-
ням GMP, GDP, GPP пов’яза-
ний і процес відмирання де-
яких професій і виникнення
нових. Через це у галузі меди-
цини та фармації деякі профе-
сії підрозділяються на спеці-
альності: апаратник з ампуль-
ного виробництва, апаратник з
виробництва м’яких лікарських
засобів, лікар-хірург, лікар-те-
рапевт, провізор-організатор,
провізор клінічний. Нами запро-
поновані кваліфікаційні харак-
теристики посад: медичний,
фармацевтичний представник
«уповноважена особа», про-
візор-консультант і багато ін-
ших кваліфікаційних характе-
ристик [10; 11; 21].
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Сьогодні, згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 17.08.1998 р.
№ 231 «Про вдосконалення
атестації провізорів та фарма-
цевтів», затверджена номенк-
латура провізорських спеці-
альностей: фармація (прові-
зор-організатор; провізор; про-
візор-аналітик; провізор за-
гального профілю), клінічна
фармація (провізор клінічний),
технологія парфумерно-косме-
тичних засобів (провізор-кос-
метолог). Однак зазначений
наказ потребує перегляду вна-
слідок змін, які відбулися у
трансформації обов’язків і ви-
мог до фармацевтичного пер-
соналу.

Слід наголосити, що у наве-
деному наказі зазначається
«Номенклатура провізорських
спеціальностей» замість «Но-
менклатури провізорських, фар-
мацевтичних посад в аптеках,
аптечних складах (базах)» або
«Перелік фармацевтичних, про-
візорських посад за спеціаль-
ностями: фармація, клінічна
фармація, технологія парфу-
мерно-косметичних засобів».

Перелік провізорських по-
сад включено до Національно-
го Класифікатора Професій ДК
003:2010 і передбачає таке.
Керівники — завідувач аптеки
(аптечного закладу); завідувач
бази аптечної; завідувач від-
ділу (аптеки, бази); завідувач
лабораторії (контрольно-аналі-
тичної). Професіонали — про-
візор; провізор-аналітик; про-
візор клінічний; провізор-кос-
метолог; провізор-токсиколог.
Фахівці — лаборант (фарма-
ція); провізор-інтерн; фарма-
цевт. Робітники — фасуваль-
ник медичних виробів. До ДК
003:2010 внесені деякі, але
незначні зміни та доповнення
посад, робіт працівників галузі
[17].

Саме тому нами вперше в
Україні розроблені кваліфіка-
ційні характеристики для окре-
мих угруповань персоналу під-
приємств, аптек, аптечних скла-
дів (баз) фармацевтичної га-
лузі та направлені до Міністер-

ства охорони здоров’я України
як доповнення до Державного
Класифікатора ДК 003-95 та
ДК 003:2010.

Водночас слід підкреслити,
що під будь-які новостворені
посади, спеціальності та такі,
що уже існують за тимчасови-
ми чинниками на ринку праці
України, необхідно відповідно
і своєчасно розробляти на-
вчальні плани та програми для
підготовки, перепідготовки кад-
рів, але без узгодження цих пи-
тань процес втілення іннова-
ційних напрямів буде пробле-
матичним.

Висновки

Запропоновані ноофарма-
цевтичні підходи щодо науко-
во-практичних обґрунтувань
створення кваліфікаційних ха-
рактеристик працівників ново-
введених посад на ринку праці
України з емерджентних і ноо-
етичних позицій.
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