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Науково-методичне обґрунтування теми: 

Постмаркетингові дослідження є практикою моніторингу безпеки 

фармацевтичного препарату чи медичного пристрою після його виходу на ринок 

та є важливою частиною науки про фармнагляд. Оскільки препарати схвалені на 

підставі клінічних випробувань, в яких беруть участь порівняно невелика 

кількість людей, які були обрані для цієї мети та зазвичай не мають інших 

захворювань, які можуть існувати в загальній популяції. Тому постмаркетингові 

дослідження можуть уточнити, підтвердити, або спростувати, безпеку препарату 

після того, як він почав масово використовуватися в загальній популяції на 

великій кількості людей, які мають широкий спектр захворювань. 

Постмаркетингові дослідження проводяться з метою підтримки 

використання даного препарату та розпочинаються маркетинговими чи 

медичними підрозділами фармацевтичних компаній. Однак варто пам’ятати, що 

науково-технічний прогрес не можливий без високої моралі, етичних норм і 

правил, тому проведення етичної експертизи та встановлення морально-правової 

оцінки клінічного дослідження є необхідною складовою всіх етапів створення та  

випробувань лікарських засобів. 

 

Знати: 

1. Формулювати наукові гіпотези, мету і завдання наукового дослідження  

2. Пояснювати принципи, специфічність та чутливість методів дослідження, 

інформативність обраних показників  

Вміти: 

1. Правильно формулювати клінічне запитання 

2. Оцінювати клінічні рекомендації за доказовою силою і рівнем доказовості 

3. Знаходити і використовувати мета-аналізи та систематичні огляди доказових 

даних 

4. Володіти, вдосконалювати та впроваджувати нові методи дослідження за 

обраним напрямом наукового проекту та освітньої діяльності  



5. Аналізувати результати наукових досліджень, використовувати методи 

статистичного дослідження 

 

Перелік практичних навичок: 

1. Знаходити та вивчати клінічні рекомендації, протоколи ведення хворих, 

мета-аналізи та систематичні огляди на базах даних з доказової медицини 

(Cochrane Library, Best Evidence, PubMed). 

2. Розробляти дизайн та план наукового дослідження  

3. Виконувати оригінальне наукове дослідження 

 

Контрольні питання: 

1. Дайте визначення поняттю «Оцінка рівня доказовості». 

2. Вкажіть категорії доказовості. Вкажіть рівні доказовості. 

4. Мета-аналіз, характеристика, завдання. 

5. Інформативність рекламної інформації. 

6. Просуванні препаратів на фармацевтичному ринку. Місце ген риків та 

брендових препаратів. 

7. Методи просування нових лікарських засобів на фармацевтичний ринок. 

8. Зазначте вимоги до генеричних препаратів 

9. Охарактеризуйте фази клінічних випробувань 

10. Що таке сурогатні кінцеві точки 

11. Охарактеризуйте типи кінцевих точок 

12. Система фармакологічного нагляду в Україні. 

13. ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 

України», завдання, основні функції 

14. Лабораторія фармацевтичного аналізу, характеристика, спектр роботи 

 

 

 

 

 

 



Зміст теми: 

Основними причинами появи ДМ стали нестача коштів та нестримне 

зростання витрат на охорону здоров’я; виникла необхідність максимально 

ефективного, переносимого та безпечного вибору з-поміж численних медичних 

втручань. При цьому стало очевидним, що новизна та висока вартість нового 

діагностичного чи лікувального методу не є гарантією їхньої високої 

ефективності. 

Оцінка рівня доказовості є основним робочим інструментом ДМ (рис. 1). 

Тому найважливішим механізмом, який дає змогу лікарю орієнтуватися у великій 

кількості публікацій медичних даних, є рейтингова система оцінки наукових 

досліджень. Проте до цього часу відсутня загальноприйнята шкала оцінки ступеня 

доказовості. Категорій доказів дослідження може бути декілька – від 3 до 7. 

Найменша цифра відповідає найбільшій доказовості. Зазвичай розрізняють три 

категорії доказів дослідження: 

 Категорія І – результати належно розроблених масштабних 

рандомізованих контрольованих досліджень, дані мета-аналізів та 

систематичних оглядів. 

 Категорія ІІ – результати когортних досліджень та досліджень типу 

«випадок-контроль». 

 Категорія ІІІ – результати неконтрольованих досліджень та консенсуси 

спеціалістів.  

Практичні рекомендації щодо діагностики та лікування можуть 

ґрунтуватися як на даних досліджень, так і на їхній екстраполяції. З 

урахуванням цих обставин рекомендації поділяють на 3-5 рівнів, які прийнято 

позначати латинськими літерами А, В, С, D, E. 

 А – докази переконливі: є вагомі дані на користь застосування певного 

методу. 

 В – відносна переконливість доказів: є достатня кількість даних на користь 

того, щоб рекомендувати певне положення. 



 С – достатніх доказів немає: дані є недостатніми для надання рекомендації, 

але вони можуть бути представлені з урахуванням деяких обставин. 

 D – достатньо негативних доказів: їх вистачає, щоб рекомендувати 

відмовитися від використання певного методу в конкретній ситуації. 

 Е – вагомі негативні докази: вистачає суттєвих доказів, щоб виключити 

певний метод із рекомендацій [5]. 

 

Американське Агентство з політики в галузі охорони здоров’я і наукових 

досліджень (Agency for Health Care Policy and Research) запропонувало спрощену 

шкалу таких рівнів доказів (у порядку зменшення їхньої вірогідності): 

І а – дані мета-аналізу рандомізованого контрольованого дослідження (РКД); 

І b – результати як мінімум одного РКД; 

ІІ а – результати добре організованого контрольованого дослідження без 

рандомізації; 

ІІ b – результати як мінімум одного належно організованого 

квазіекспериментального дослідження; 



ІІІ – результати неекспериментальних досліджень; 

ІV – звіт експертного комітету чи думка та/або клінічний досвід авторитетних 

спеціалістів. 

Проте зростання кількості та збільшення якості клінічних досліджень за 

останні 10 років відіграють важливу роль у прийнятті практичних рішень у 

повсякденній клінічній діяльності. Практикуючому лікарю чи провізору досить 

складно розібратись у безперервно зростаючому інформаційному потоці; суттєву 

допомогу в цьому йому надають систематизовані огляди з різних проблем 

профілактики, діагностики та лікування багатьох захворювань. Систематизовані 

огляди є однією з найбільш важливих складових доказової медицини. 

Одним із різновидів систематизованих оглядів є мета-аналіз. Часто мета-

аналіз розглядається як вищий ступінь доказовості і стає основним у виборі 

найбільш ефективних лікувально-профілактичних та діагностичних втручань. 

Метою мета-аналізу є оцінка ефективності досліджуваного втручання, а також 

виявлення і пояснення неоднорідності або гетерогенності результатів досліджень 

у підгрупах пацієнтів. Він повинен представити точкові та інтервальні (95% 

довірчий інтервал) оцінки узагальненого ефекту втручання (рис. 2). 

 

З іншого боку, відомо, що результати наукових медичних досліджень усе 

більше впливають не тільки на розробку нових стандартів та протоколів ведення 

пацієнтів, але й на фармацевтичний бізнес. Тому актуальнішою стає проблема 



аналізу інформації, яку репрезентують різні медичні видання, представники 

фармацевтичних компаній та провідні у своїй галузі спеціалісти. 

Критичним має бути ставлення лікаря до рекламної інформації, яка 

надається фармацевтичними компаніями, оскільки головна їхня мета – отримання 

прибутку, а не неперервна освіта лікаря.  

У брошурах, які щедро розповсюджують представники фармацевтичних 

компаній під час відвідувань лікарів, може міститися вірогідна інформація в тому 

разі, коли мова йде про багатоцентрові дослідження. На сьогодні стандартними 

стали такі методи просування нових лікарських засобів на фармацевтичний 

ринок: 

 вільна екстраполяція даних, отриманих у більшості РКД (проведених із 

використанням оригінального препарату), для відтворених препаратів 

(генериків); 

 уживання загальних, не підтверджених посиланнями фраз (наприклад, «за 

даними вчених» (невідомо яких) або «за результатами досліджень великих 

медичних центрів і так далі, препарат N...») з подальшим перерахуванням 

його виключно корисних властивостей та прикладами високої ефективності; 

 використання тверджень за аналогічною схемою: «клінічні дослідження 

(випробування) виявили…». Далі знову йдуть хвалебні оди препарату і 

часто згадується відсутність у нього побічних ефектів. При цьому 

абсолютно не зрозуміло, хто, де, коли і які клінічні випробування проводив; 

 наводяться дані звичайних реєстраційних досліджень, у яких відсутнє 

порівняння з «еталонним» нині препаратом для лікування цієї патології; 

 подаються дані ініційованих фірмою-виробником досліджень, результати 

яких не були опубліковані. У цьому випадку в багатьох дослідників є 

спокуса виправдати сподівання спонсора; 

 повідомляються результати оглядів за тематикою, які у вигідному світлі 

виставляють препарат N, але при цьому не наводяться дані першоджерел та 

літературні посилання на них тощо. 



Однією з ознак нашого часу стала поява на світовому фармацевтичному 

ринку великої кількості лікарських засобів, асортимент яких сьогодні 

нараховує біля 200-400 тис. торгових марок. Тільки за останні 40-50 років 

створені понад 85% препаратів, уживаних у сучасній медичній практиці. 

Особливістю нинішнього фармацевтичного ринку є також використання у його 

формуванні як інноваційних, так і відтворених препаратів, так званих 

брендових і генеричних. 

Для України особливо актуальною є розробка алгоритму оцінки можливості 

заміни оригінального препарату на генерик при лікуванні пацієнтів. У зв’язку з 

цим оцінка їхньої якості, терапевтичної еквівалентності та ефективності стає 

ключовою для оптимізації фармакотерапії. 

Висока вартість розробки оригінального препарату зумовлена низкою 

факторів (рис. 3) та на сьогодні може становити близько мільярда доларів США. 

Привертає увагу той факт, що тільки на наукові та клінічні (проведені за 

стандартами GCP) дослідження витрачається близько 40% усіх коштів на охорону 

здоров’я, але це і визначає принципово нові напрямки у фармакотерапії, за якими 

потім «рухаються» генеричні засоби. 

 

Просування препарату – це необхідна стадія роботи будь-якого 

фармвиробника. Це невід’ємна частина заходів, які вживаються компаніями для 

збільшення доходів від продажу своєї продукції, особливо якщо врахувати, що 



великим фармацевтичним корпораціям потрібно відшкодовувати величезні суми, 

витрачені ними на дослідження і розробку нових ЛЗ. Тому більш висока ціна 

оригінального препарату є фактичною платою за прогрес у медичних знаннях. 

Оригінальні препарати та генерики відіграють різні ролі в плані поліпшення 

якості надання медичної допомоги (табл. 1). 

Оригінальні препарати Генерики 

Нові відкриття Підтвердження старих стандартів 

Оцінка перспективи Зниження вартості лікування 

Породження надії 

Поява додаткових варіантів 

лікування 
Залучення інвестицій 

Поліпшення лікування 

Таблиця 1. Порівняння цілей і задач при створенні оригінальних 

препаратів і генериків 

Основні завдання, які прагнуть вирішити з допомогою генеричних 

препаратів, добре відомі: 

 знизити вартість лікування та удосконалити профілактику ускладнень; 

 забезпечити безпеку, ефективність, економічність, доступність та правові 

норми лікування; 

 забезпечити задоволеність лікаря та пацієнта лікуванням, що проводиться; 

 накопичення даних для подальшого аналізу. 

Отже, генерики мають відповідати двом основним вимогам: забезпечувати 

прийнятну вартість лікування та відповідати стандартам терапії, напрацьованим 

на основі даних, отриманих при використанні оригінальних засобів. 

Загалом вимоги до генеричних препаратів чітко сформульовані. Вони 

повинні мати: 

 той же активний інгредієнт; 



 той же шлях уведення; 

 таку ж дозу; 

 таку ж ефективність; 

 ідентичні показання та протипоказання до призначення; 

 допустимі деякі зміни (їхня ефективність і безпечність мають бути 

доведені). 

Проте в процесі аналізу деяких довідників лікарських засобів (Відаль, 

Компендіум) непорозуміння викликають такі позиції: у генериків «з’являються» 

не тільки нові режими дозування, показання та протипоказання, але й нові 

механізми дії порівняно з оригінальними. 

На сьогодні ідентичність оригінального та генеричного препаратів 

оцінюють за їхньою біоеквівалентністю. Відповідно до наказу МОЗ України № 

190 від 17.04.2007 р. «Порядок проведення додаткових досліджень лікарських 

засобів при проведенні експертизи реєстраційних матеріалів», доведення 

еквівалентності in vivo генеричного й оригінального препаратів у твердих 

лікарських формах для перорального застосування повинне проводитися 

насамперед шляхом клінічних досліджень за оцінкою їхньої біоеквівалентності за 

участю здорових добровольців. 

Клінічні випробовування проводяться в 4 фази: 

Перша фаза проводиться на 20-80 здорових добровольцях з метою 

встановлення діапазону доз препарату, його переносимості та безпеки. 

Друга фаза клінічного випробовування – це перший досвід застосування 

діючої речовини у пацієнтів із захворюванням. Головна мета – доказати клінічну 

ефективність при дослідженні 200-600 хворих, визначити рівні терапевтичних доз 

речовини, схеми дозування. 

Третя фаза клінічних випробувань представляє собою суворі контрольовані 

дослідження, які проводяться з метою визначення безпечності і ефективності 

діючих речовин в умовах, наближених до застосування їх для терапії пацієнтів. У 

таких дослідженнях беруть участь більше 2000 пацієнтів. Вивчають дію речовини 

у поєднанні з іншими препаратами. Проводять контрольовані дослідження з 



плацебо, референтним препаратом чи стандартом лікування. Можуть проводитися 

також неконтрольовані клінічні дослідження (сліпі та відкриті). 

Четверта фаза клінічних випробувань проводяться після реєстрації 

(ліцензування) лікарського препарату з метою отримання ще більшої інформації в 

плані безпечності та ефективності. 

Під час проведення клінічного дослідження встановлюють: 

- удосконалення схем та строків дозування препарату; 

- взаємодію з їжею або іншими лікарськими препаратами; 

- вплив окремих факторів лікарського засобу на виживання тощо. 

У клінічному дослідженні мета лікування хворих визначається сурогатними 

кінцевими точками – параметрами захворювання, які передбачають 

безпосередній або віддалений результат дії фактору. 

Розрізнять три типи кінцевих точок: 

 первинні кінцеві точки являються провідними показниками, які вказують 

на можливе подовження життя хворого (зменшення загальної летальності, 

смертності від захворювання); 

 вторинні кінцеві точки характеризуються покращення якості життя 

хворого або через зменшення захворюваності нелетальними формами 

ускладнень, або через полегшення клінічних ознак захворювання; 

 третинні кінцеві точки – це показники, які не мають відношення до 

покращення якості життя чи його подовження, але можуть вказувати на 

можливість попереджувати захворювання через усунення факторів ризику. 

Клінічні прогнози, засновані на знанні патології, – це лише гіпотези, які 

повинні витримати перевірку в ході клінічних досліджень. КЕ розробила критерії 

оцінки наукового рівня публікацій. Наукові дослідження можна розподілити на 

дві категорії: одні проводяться для висування гіпотез, інші – для їхньої перевірки. 

Для перевірки гіпотез більш доцільні рандомізовані контрольовані 

дослідження (РКД). Інші необхідні насамперед для висування гіпотез .  

З погляду науково обґрунтованої медичної практики інформацію, 

використану для прийняття клінічних рішень, можна поділити на: 



 первинну (дані оригінальних досліджень, опубліковані в рецензованих 

наукових журналах) і вторинну (оглядові й редакційні статті, підручники, 

думки експертів); 

 пряму (отриману в ході клінічних робіт) і непряму (отриману в 

експерименті); 

 сильну і слабку (залежно від дизайну дослідження). 

Науково обґрунтована медична практика віддає пріоритет первинній, прямій 

і сильній інформації як основі для прийняття клінічних рішень 

Система фармакологічного нагляду в Україні. 

• Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» – уповноважена Міністерством охорони здоров’я 

України спеціалізована експертна організація у сфері доклінічного вивчення, 

клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів (в тому 

числі медичних імунобіологічних препаратів) в межах, що визначені законами 

України ―Про лікарські засоби‖ та ―Про захист населення від інфекційних 

хвороб‖, яка також є головною організацією у сфері здійснення фармаконагляду, 

стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі 

фармацевтичного, обслуговування, включаючи розробку відповідних медико-

технологічних документів та проектів нормативних актів, що заснована на 

державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Завдання ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони 

здоров’я України»: 

 Експертиза матеріалів доклінічного та клінічного випробування ліків з 

метою їх подальшої реєстрації в Україні; 

 Аналіз зразків препаратів, що направляються на клінічні дослідження; 

 Визначення баз доклінічного та клінічного вивчення ЛЗ подальшим 

затвердженням клінічних баз МОЗ України; 

 Видвча дозволів на проведення клінічних випробувань; 



 Затвердження інструкцій і протоколів клінічного вивчення, інструкцій із 

застосування; 

 Видача рекомендацій, що стосуються реєстрації ЛЗ. 

Лабораторія фармацевтичного аналізу (ЛФА) 

ЛФА включає: 

 відділ хімічних методів; 

 відділ фізико-хімічних методів; 

 відділ мікробіологічних методів та активності антибіотиків; 

 сектор забезпечення якості; 

 організаційний відділ. 

ЛФА проводить: 

За направленням ДЕЦ 

 контроль якості зразків лікарських засобів (ЛЗ), що реєструються; 

 контроль якості зразків ЛЗ, призначених для клінічних випробувань, які 

реєструватимуться в Україні; 

 лабораторні випробування щодо підтвердження відтворюваності методів 

контролю якості ЛЗ; 

 дослідження антимікробної активності зразків ЛЗ; 

За направленням Держлікслужби 

 здійснення контролю якості лікарських засобів, що знаходяться в обігу на 

території України; 

 арбітражний аналіз ЛЗ, що знаходяться в обігу на території України. 

За зверненням замовників: 

 Розробка аналітичних методик (хімічними, фізико-хімічними та 

мікробіологічними методами), їх валідація та трансфер методик 

 Контроль якості лікарських засобів та АФІ на етапі дослідження 

стабільності з наданням копій всіх первинних матеріалів (за запитом) 

 Контроль якості серій лікарського засобу, що планується для випуску на 

ринок 



 Контроль якості серій лікарського засобу із фасування in bulk, що 

планується для подальшого фасування чи пакування 

 Аналітична підтримка під час валідації виробничого процесу (контроль 

пілотних серій, проміжної продукції, аналіз проб від процесів очистки на 

виробництві) 

 Дослідження процесів деградації для АФІ під час розробки методики 

 Порівняльні дослідження профілів розчинення в буферних середовищах на 

етапі розробки лікарського засобу 

 Контроль якості допоміжних речовин 
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