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Належна клінічна практика (GCP)
International Conference on Harmonisation (ICH) / 

WHO Good Clinical Practice standards

Стандарт планування, проведення, 

виконання моніторингу, аудиту і

документального оформлення клінічних 

випробувань, - стандарт, який

слугує для суспільства гарантією 

достовірності і точності отриманих

даних та поданих результатів, а також 

захисту прав, здоров’я і

конфіденційності випробуваних



Уразливі випробувані

Особи, чия добровільна згода на 

участь у клінічному дослідженні може

бути результатом їх надмірної 

зацікавленості,

пов’язаної з обґрунтованими чи 

необґрунтованими уявленнями про 

переваги участі в дослідженні чи про

санкції з боку керівництва у разі 

відмови від участі



Уразливі випробувані:

➢Пацієнти, які перебувають у невідкладному стані

➢Хворі, що страждають невиліковними захворюваннями

➢Особи, що перебувають у будинках для людей

похилого (літнього) віку

➢Безробітні та малозабезпечені

➢Представники національних меншин

➢Бездомні, бродяги, біженці

➢Неповнолітні

➢Особи, які нездатні дати згоду на основі ознайомлення 

з інформацією



Продовження

➢Учні медичних, фармацевтичних та 

стоматологічних навчальних закладів

➢Персонал клінік та лабораторій

➢Співробітники фармацевтичних компаній

➢Службовці збройних сил

➢Ув’язнені

➢Особи, чия згода брати участь у КД диктується їх 

надмірною зацікавленістю

➢Жінки дітородного віку та вагітні

Уразливі випробувані:



Слід брати до уваги таке:

Якщо випробуваний не здатний 

підписати поінформовану згоду, то 

згоду повинен підписати його 

законний представник

це фізична особа, юридична або інша 

організація, що має законне право дати 

від імені потенційного випробуваного 

згоду на участь у КД



Законний представник

батьки (усиновителі), опікуни 

або інші особи, уповноважені 

законом представляти 

інтереси осіб, які страждають 

психічними порушеннями, у 

тому числі здійснювати захист 

їх прав, свобод і законних 

інтересів при наданні

психіатричної допомоги

Закон України «Про

психіатричну допомогу», 2000

батьки, усиновителі, 

батьки-вихователі, 

опікуни, піклувальники, 

представники закладів, 

які виконують

обов’язки опікунів і 

піклувальників

Закон України «Про

громадянство України», 2001



Законний представник підписує 

поінформовану згоду

• Неповнолітнього

•Осіб із психічними 

розладами

• Осіб, які

перебувають у 

невідкладному стані



Клінічні дослідження за участю 

неповнолітніх можуть проводитися 

якщо:

Випробовувані отримують безпосередню 

користь від участі у КД

КД мають відношення до захворювань, від

якого страждає дитина

Має такі особливості, що його можна 

проводити тільки у дітей

Мінімізовані біль, дискомфорт, страх і ризик
(поріг ризику, ступінь дискомфорту, болю чітко

визначені і контролюються)

Не використовується заохочення, фінансові

стимули (крім компенсації)

ЕК компетентний в області педіатрії або 

отримав консультативну допомогу



Отримання поінформованої 

згоди у неповнолітнього

Вік, при якому дитина 

може дати згоду, 

визначається ЕК і

повинен відповідати 

вимогам національного 

законодавства

(Note for guidance on Clinical 

Investigation of medicinal products in 

the pediatric population 

(CPMP/ICH/2711/99)

ст.284

«Фізична особа віком від 14 до 

18 років може бути учасником та 

засновником юридичних осіб,

якщо це не заборонено законом 

або статутними документами 

юридичних осіб ...» ст.32

«Надання медичної допомоги

фізичним особам, які досягли 14 

років, проводиться за їх згодою»

«Цивільний кодекс України», 2004



Незацікавлений свідок

Це фізична особа, яка 

непричетна до проведення КД, 

яка присутня під час отримання 

поінформованої згоди

Якщо випробуваний не здатний 

підписати згоду (терапія

невідкладних станів) і відсутній його 

законний представник, то в протоколі 

передбачаються заходи для захисту 

його прав, гарантії безпеки і 

дотримання нормативних вимог



Дослідник повинен бути 

впевнений, що він діє в

інтересах пацієнта, а також 

чесно виконує свій 

професійний обов’язок

і вимоги до сучасних 

наукових досліджень

За: Ковтун Л. И. «Этические принципы проведения клинического испытания. 

Информированное согласие пациента», 2007, зі змінами




