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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З точки зору якості лікарських засобів надзви-

чайно важливим є питання забезпечення належ-
ної якості сировини. Світова практика показує 
доцільність використання одного постачальника, 
який забезпечує своєчасні постачання кожної пар-
тії сировини належної якості. Для фармацевтичної 
галузі такий підхід також є ідеальним, оскільки 
розробка лікарського засобу, проведена з вико-
ристанням субстанції конкретного виробника, 
гаратновано забезпечує якість лікарського засобу, 
що виробляється в промислових умовах. однак та-
кий підхід не завжди є виправданим з точки зору 
забезпечення стабільності бізнесу. Неадекватна ж 
заміна виробника субстанції може мати негативну 
дію на фармакотерапевтичні властивості препара-
ту і, як наслідок, на здоров’я людини.

Тому виробнику готових лікарських засобів 
перед затвердженням нового постачальника дуже 
важливо переконатися в ефективності функціо-
нування системи забезпечення якості останнього, 
можливості дотримання ним вимог специфікації 
на сировину та гарантії стабільної якості поста-
чань [3]. організація та проведення такої оцінки, 
власне, і є аудитом постачальника.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Якість сировини, матеріалів, устаткування, 
енергоносіїв, інших ресурсів і послуг, що купу-
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ються підприємством є вкрай важливими для за-
безпечення якості готової продукції. Тому, як 
стандарти серії ISO 9000, так і вимоги Належної 
виробничої практики передбачають затверджен-
ня постачальників сировини і матеріалів та на-
гляд за ними, включаючи, принаймні, наступні 
аспекти: встановлення критеріїв вибору та оцін-
ки; аудит системи управління якістю виробника 
сировини, а також умов виробництва, за яких 
цю сировину виготовляють і контролюють; по-
дальший нагляд за затвердженими виробника-
ми з періодичним їхнім повторним оцінюванням 
[1, 3, 6].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

аналізуючи нормативні документи, можна 
зробити висновок про відсутність чітко визна-
чених критеріїв, що регламентують проведення 
аудиту постачальників фармацевтичних під-
приємств. оскільки відповідальність за вибір 
постачальників повністю лежить на виробнику 
готового лікарського засобу, це обумовлює необ-
хідність розробки таких документів кожним під-
приємством [1, 2, 3, 6]. Крім того, враховуючи, як 
правило, широку номенклатуру препаратів, що 
виготовляються підприємствами, актуальною 
стає розробка методологічних засад оцінювання 
постачальників, зокрема, проведення аудитів та 
встановлення їх черговості з метою ефективного 
використання наявних ресурсів та забезпечення 
належної якості виконуваних робіт.

Одним із важливих елементів забезпечення якості лікарського засобу є гарантована якість 
сировини, що закуповується для його виготовлення. Отримання достовірних даних щодо системи 
якості виробника фармацевтичної сировини, належного рівня виробництва та контролю є основ-
ною метою проведення його аудиту.

Авторами встановлено основні методологічні засади щодо організації та проведення аудиту 
постачальників сировини, описано алгоритм прийняття рішень за його результатами, що дозво-
лило розробити політику підприємства у сфері аудитів постачальників та визначити структу-
ру процесу аудиту.

© О. А. Шестопал, Ю. В. Підпружников, 2010
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою цієї роботи є визначення основних 

напрямків діяльності підприємства у сфері ау-
диту постачальників сировини для виробництва 
лікарських засобів та визначення основних під-
ходів до розробки базових документів для прове-
дення аудиту.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
одним з важливих інструментів оцінки по-

тенціалу постачальника є аудит. об’єктами тако-
го аудиту стають нові постачальники; традиційні 
постачальники, котрі залучаються до закупівлі 
нової сировини або матеріалів; постачальники, 
які мають проблеми з якістю; найбільш успіш-
ні постачальники для аналізу досвіду їхньої  
роботи.

важливим аспектом у плануванні, організації 
та проведенні аудиту постачальника є тривалість 
та якість взаємин з ним. При довготривалих по-
зитивних відносинах аудит може виконуватися 
винятково по відношенню до доповнень та змін, 
що відбулися за період від попереднього аудиту, 
та оцінюватись ефективність лише тих процесів, 
у яких зацікавлений замовник. 

При розробці процедури щодо взаємин з пос-
тачальниками слід визначити, які об’єкти під-
лягають аудиту, як далі будуть використані 
результати аудиту, яка періодичність прове-
дення аудитів. Для встановлення послідов-
ності проведення аудитів доцільно використо-
вувати підхід, що грунтується на управлінні 
ризиками [3, 5]. При цьому визначають кри-
тичність кожного лікарського засобу з точки 
зору можливого впливу на здоров’я пацієнта, 
наприклад, чи є продукт стерильним, як ши-
роко він застосовується та при яких патологіях 
(критичність стану хворого), чи застосовується 
він у педіатричній практиці і т. д. (Табл. 1). ре-
зультати такої оцінки, дають ґрунтовну підста-
ву для розробки графіка проведення аудитів: 
чим вища кількість балів, тим більший ризик 
для пацієнта і саме такий аудит має бути про-
ведений першим. Як правило, в першу чергу 
слід проводити аудит постачальників сировини 
та первинних пакувальних матеріалів, що ви-
користовуються для виробництва стерильних 
лікарських засобів в асептичних умовах. Слід 
зазначити, що якщо стерильний продукт конт-
ролюється за рядом тестів у контрактній лабо-
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Нестерильні 
лЗ для зовніш-
нього застосу-
вання

+3 +2 +1 +(1-3) +(1;2) +(1;2) +(1;2) +2 +1 +1 +(1;2) +(1;2)

8-18

Нестериль-
ні лЗ для 
внутрішнього 
застосування

+5 +3 +2 +(1-5) +(1;2) +(1;2) +(1;2) +3 +2 +2 +(1;2) +(1;2)

10-23

Стерильні лЗ +5 +5 +5 +(4-5) +(1;3) +(1;3) +(1;3) +3 +3 +3 +(1;3) +(1;3) 17-28

Примітка: у графу 4 заноситься кількість балів від 1 до 5 залежно від серйозності побічних дій,   у графи 5,6,7 та  11, 12  за-
носиться кількість балів залежно від наявності чи відсутності зазначених проблем.

Таблиця 1. 
ВСТАНОВЛЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ
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раторії (наприклад, токсичність), то наступним 
кроком має бути її аудит.

З точки зору бізнесу при встановленні черго-
вості аудитів важливо враховувати також обсяги 
закупівель, їхню вартість та періодичність [4].

Нами розроблена детальна схема організації 
та проведення аудиту постачальників фармацев-
тичної сировини (рис. 1).

розглянемо, як приклад, аудит постачальни-
ка субстанції, проведений в рамках виконання 
завдання з вибору постачальника для виробниц-
тва нового ін’єкційного препарату. Поставлене 
завдання відіграє дуже важливу роль у виборі 
потенційного постачальника, оскільки ще немає 

накопичених статистичних даних з якості сиро-
вини. Таким чином, оцінка сертифікату аналізу 
постачальника, контроль наданого зразка суб-
станції, наявність пакету документів (DMF) і ре-
зультати аудиту є тими даними, на підставі яких 
ухвалюватиметься рішення про можливість 
укладення контракту на постачання необхідної 
субстанції. У цій ситуації, фактично, тільки 
результати аудиту можуть служити гарантією 
стабільної якості постачань. При цьому особли-
ва увага приділятиметься системі якості пос-
тачальника, його згоді інформувати замовника 
про всі можливі істотні зміни в технології вироб-
ництва.

Рис. 1. Схема організації та проведення аудиту постачальників фармацевтичної сировини
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У всіх випадках проведення аудитів — від-
повідальна і дорога діяльність, тому належна ор-
ганізація проведення аудиту є дуже важливою.

рекомендується, щоб аудити проводилися 
силами власних кваліфікованих співробітників. 
У ряді випадків доцільне залучення сторонньо-
го фахівця, що знає проблематику, або, взагалі, 
сторонньої фірми.

Стисло можна розглядати наступний алго-
ритм оцінювання постачальника з метою його 
подальшого ухвалення: самооцінка за опиту-
вальником → експертиза наданої інформації → 
підтвердження результатів самооцінки при ау-
диті → встановлення категорії постачальника і, 
як наслідок, можливість укладення з ним кон-
тракту.

Досить важливим етапом, який передує 
проведенню аудиту, є оцінювання анкети-пи-
тальника. Нами розроблена анкета-питаль-
ник, яка включає наступний базовий перелік 
питань:

• щодо забезпечення якості: наявність доку-
ментованої системи якості, дати її першої 
та останньої оцінки, питома вага продукту, 
виробництво якого перевірятиметься серед 
загальної номенклатури (якщо питома вага 
є значною, забезпеченню його якості буде 
приділятись серйозна увага), історія випус-
ку продукту, контроль первинної сировини 
та виробничих процесів, спосіб упаковки 
і маркування продукції, внутрішні моніто-
ринг системи якості, інспекції і тестування, 
рівень тренінгу персоналу;

• щодо контролю контамінації: стан вироб-
ничих приміщень, виробничого середовища 
та обладнання, поводження з матеріалами, 
процеси очищення, належний захист від ко-
мах і гризунів, поводження з відходами і їх-
ня утилізація;

• щодо контролю процесів: встановлення осіб, 
відповідальних за процес, наявність доку-
ментів, що описують процес, протоколюван-
ня процесу та контроль над ним, санкціону-
вання переходу до наступної стадії;

• щодо контролю документації: наявність 
та актуальність документів, вимоги до їх 
розробки, наявність і виконання процедури 
поводження з документацією, внесення змін 
до неї, ведення первинних записів;

• щодо контролю персоналу: наявність проце-
дур, що описують процес навчання, його пе-
ріодичність, протоколювання, закріплення 
осіб, відповідальних за навчання персоналу, 
контроль виконання процедур;

• щодо особливих вимог: документація, що 
супроводжує продукцію при її реалізації, 

контроль змін, порядок формування серій 
і облік продукції.

Таку анкету-питальник пропонується на-
правляти постачальнику не пізніше, ніж за 2 мі-
сяці до початку аудиту, щоб було достатньо часу 
як для її заповнення постачальником, так і для її 
оцінювання замовником. Доцільно, щоб запов-
нений постачальником питальник оцінювався, 
в тому числі, групою майбутніх аудиторів. Якщо 
при такій оцінці встановлені критичні невід-
повідності, проведення аудиту може не мати 
сенсу. Крім того, питальник дозволяє визначити 
пріоритетні питання для оцінювання при фак-
тичному аудиті. однак, він не дозволяє провести 
повністю обґрунтовану об’єктивну оцінку систе-
ми якості та виробництва постачальника.

важливо також, щоб виробник готово-
го лікарського засобу розробив специфікацію 
на закупівлю конкретного виду сировини, де 
встановив основні та додаткові критерії якості 
та допустимі межі їхніх відхилень. Як правило, 
цей документ розробляється на базі фармакопеї. 
Таку специфікацію пропонується направити 
постачальнику не менше, ніж за місяць до по-
чатку аудиту.

розглянемо наступний алгоритм проведен-
ня аудиту: формування аудиторської групи →
розробка плану, програми аудиту та опитуваль-
ного листа → візит на підприємство, проведення 
аудиту та ведення записів → заключна нарада, 
складання звіту → оцінка коригувальних та по-
переджуючих дій.

Перед початком аудиту доцільно детально 
опрацювати необхідні документи на закупівлю 
сировини. Досить важливим аспектом є визна-
чення пріоритетних питань для їх оцінювання 
при фактичному аудиті. Якщо час, виділений 
для проведення аудиту, є недостатнім для на-
лежної оцінки, доцільно визначити «найгірший 
випадок», тобто врахувати ризики для якості 
готового лікарського засобу та сконцентрувати 
увагу саме на цьому.

Нами розроблена робоча методика, яка опи-
сує всі дії щодо організації та проведення аудиту 
постачальників сировини, в тому числі з техніки 
ведення аудиту та навчання аудиторів, зі скла-
дання аудиторського звіту, та містить всі необ-
хідні форми записів.

На стадії планування група аудиторів повин-
на визначити причину і мету аудиту, скласти 
план та програму аудиту; зібрати всі необхідні 
документи, зокрема специфікації на субстанцію, 
що купуватиметься; погодити з постачальником 
умови і термін аудиту; отримати підтвердження, 
що під час проведення аудиту здійснюватиметь-
ся виробництво предмету аудиту і під час його 
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проведення були на місці відповідальні праців-
ники постачальника; погодити робочу мову ау-
диту і мову звіту; виконати інші організаційні 
заходи.

У план аудиту доцільно включати наступну 
інформацію: назву організації, її адресу, тер-
міни проведення аудиту, прізвища аудиторів, 
документи, покладені в основу перевірки, мову 
аудиту, графік перевірки з вказівкою дат, часу, 
прізвищ аудиторів, сфери перевірки і ключових 
осіб з боку підприємства, що аудитується, дату 
завершення, ступінь конфіденційності.

Під час аудиту доцільно оцінити наступні до-
кументи:

• керівний документ підприємства, що описує 
систему управління якістю;

• нормативну документацію системи якості 
базового рівня;

• посадові інструкції особи, відповідальної 
за якість і керівника виробництва;

• специфікацію та DMF на продукт, що пла-
нується до закупівлі замовником;

• результати внутрішніх перевірок СМЯ, до-
кументи про виконання коригувальних і по-
переджуючих дій;

• можливі умови контракту.
На етапі аудиту документації нами запропо-

новано розглядати наступні основні питання:

• за період не менше 1 року: оцінювання систе-
ми управління якістю, річний звіт про якість 
продукту, оцінка коригувальних та поперед-
жуючих дій;

• за період не менше 6 місяців: оцінка системи 
відхилень (процедури інформування, розслі-
дування, протоколювання), результати, що 
знаходяться за межами специфікацій, відхи-
лення у технологічному процесі, результати 
валідації, розслідування скарг, рекламацій 
та повернень (важливо, щоб їхня статистика 
мала тенденцію до зниження), оцінка систе-
ми випуску продукту, оцінка системи веден-
ня записів (щоб мати можливість впевнено 
використовувати дані із сертифікату пос-
тачальника, слід переконатися, що він все 
робить правильно, включаючи перенесення 
даних з робочого журналу).

Не менш важливим є й належне ведення влас-
них записів під час проведення аудиту. Нами 
пропонується ведення записів у завчасно приго-
товлених формах запису, основне поле яких роз-
ділено на три частини: з лівої сторони — питання 
та відповіді, невелике поле у центрі — для кла-
сифікації відхилень (ці записи можуть вносити-
ся як безпосередньо під час аудиту, так і під час 
підготовки до фінальної зустрічі), з правої — ко-
ментарі та рекомендації. виявленому відхи-

ленню слід присвоїти код і номер (наприклад, 
суттєва невідповідність — СН / ХХ, несуттєва не-
відповідність — НСН / ХХ, зауваження — З / ХХ, 
рекомендація — р / ХХ, де ХХ — відповідний по-
рядковий номер).

Після закінчення аудиту має бути складе-
ний звіт. він може містити терміни проведення 
аудиту; загальну інформацію про підприємс-
тво; об’єкт аудиту; критерії аудиту; групу ау-
диту; цілі і завдання аудиту; перелік осіб з бо-
ку постачальника, які були задіяні в аудиті; 
визначення позитивних і негативних моментів 
з їхньою класифікацією; рекомендації щодо 
поліпшення; загальний висновок. важливо, 
щоб були встановлені основні причини вияв-
лених проблем. вони мають бути зрозумілими 
для сторони, яку аудитують, і для них мають 
бути визначені терміни виконання коригуваль-
них заходів.

Доцільним є проведення кількісної оцінки 
проведеного аудиту. Для цього нами пропонуєть-
ся бальна класифікація, суть якої полягає у на-
данні кожному питанню в опитувальному листі 
певного бала (наприклад, від 1 до 5) відповідно 
до СоП за встановленими критеріями. Потім от-
римані за результатами аудиту дані обробляють-
ся і виводиться сумарний бал, який може стати 
одним з аргументів при класифікації постачаль-
ника.

Нами запропоновано наступний алгоритм 
прийняття рішень на підставі проведеної класи-
фікації постачальників:

• «а» — можливість значного зменшення кіль-
кості аналізів, за винятком тестів «ідентифі-
кація» та «стерильність», які виконуються 
за будь-яких умов;

• «в» — можливість зараховування деяких 
даних із сертифікату постачальника;

• «С» — необхідність проведення повного 
аналізу при вхідному контролі;

• «Д» — не підлягає закупівлі.
Безумовно, з причини відсутності постачань, 

на етапі попередньої оцінки нового постачаль-
ника неможливо повною мірою провести його 
кваліфікацію. Тому до моменту накопичення 
статистичних даних з якості поставлених серій 
постачальник не може мати найвищого статусу, 
якими б позитивними не були результати ауди-
ту. У майбутньому, відповідно до встановленої 
процедури, можлива зміна визначеного статусу 
з урахуванням даних з якості постачань.

Запропонований підхід до оцінки постачаль-
ників, який включає їхнє опитування та аудит,  
пройшов апробацію,  неодноразово використо-
вувався на ЗаТ НвЦ «Борщагівський ХФЗ»  та 
довів свою ефективність.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

1. Проблема організації та проведення аудиту 
постачальників є актуальною для фарма-
цевтичних підприємств та дозволяє обґрун-
товано вибрати нового постачальника сиро-
вини; підтвердити його систему якості чи 
вирішити проблеми якості фактичних пос-
тачань.

2. розроблені, обґрунтовані та практично ап-
робовані методологічні засади до організації 
проведення аудиту постачальників фарма-
цевтичної сировини та формування графіка 
таких аудитів, робоча методика з проведен-
ня аудиту та необхідні форми записів до неї. 
Запропонована форма питальника та базо-
вий перелік питань. 

3. Запропоновано та практично апробовано ал-
горитм прийняття рішень за результатами 
аудиту. Позитивні результати аудиту дозво-
ляють скоротити кількість параметрів, що 
контролюються при вхідному контролі і, як 
наслідок, зекономити ресурси.

4. основні результати роботи дозволили розро-
бити політику підприємства у сфері аудитів 
постачальників, визначити структуру біз-
нес-процесу аудиту постачальників.

5. З огляду на актуальність досліджуваного 
питання перспективним залишається опра-
цювання проблеми оцінювання якості фак-
тичних постачань з метою формування реєс-
тру постачальників.
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АУДИТ ПОСТАВЩИКОВ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

одним из важных элементов обеспечения качества лекарственного средства является 
гарантированное качество закупаемого для его производства сырья. Получение досто-
верных данных относительно системы качества производителя фармацевтического сы-
рья, надлежащего уровня производства и контроля есть основной целью проведения 
аудита.
авторами установлены основные методологические подходы к организации и проведе-
нию аудита поставщиков сырья, описан алгоритм принятия решений по его результа-
там, что позволило разработать политику предприятия в области аудитов поставщиков 
и определить структуру процесса аудита.
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nents responsible for quality assurance of pharmaceutical products. The main goal of an 
audit is to obtain reliable information about the quality system of a manufacturer of phar-
maceutical raw materials, proper level of the manufacture and control.
The authors have established the basic methodological approaches to organization and per-
formance of supplier audits and have identified patterns of decision-making by the audit 
results that have enabled to form a supplier audit policy of the company and determine audit 
procedures necessary to achieve the desired audit results.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Появі нового лікарського засобу на фарма-

цевтичному ринку передує тривалий і складний 
процес його розробки та випробувань, у якому 
клінічні дослідження займають найважливіше 
місце. рішення про можливість застосування лі-
карського засобу в медичній практиці може бути 
прийнято тільки після систематичного вивчення 
рекації організму людини на нього та на підставі 
отримання достатнього обсягу інформації, що 
доводить його ефективність і безпечність.

в останні роки провідні підприємства Украї-
ни розробляють, впроваджують і сертифікують 
свої системи менеджменту якості, що є важли-
вим кроком для забезпечення якості виготовле-
ної продукції та виходу України на європейсь-
кий ринок. При цьому впроваджуються системи 
якості відповідно до вимог Належних практик 
та стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. однак, для за-
безпечення якості лікарських засобів необхідне 
дотримання вимог не тільки Належної виробни-
чої практики (GMP), але й Належної лаборатор-
ної практики (GLP) та Належної клінічної прак-
тики (ICH GСр).

УДК 658.62.018.012

М. Г. стАрченкО1 , О. А. ШестОпАл1, Ю. В. підпружникОВ2 
1ЗАТ НВц «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
2Національний фармацевтичний університет

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ 
КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

внаслідок підвищення вимог до розробки 
та реєстрації оригінальних та генеричних лі-
карських засобів в Україні зростає кількість 
клінічних випробувань I – III фази та біоекві-
валентності. Законодавча та нормативна бази 
в фармацевтичному секторі України гармонізу-
ються з відповідними директивами та нормами 
Європейського Союзу. особливу увагу при цьому 
приділяють проведенню клінічних досліджень 
згідно з сучасними міжнародними вимогами, 
гарантіям безпеки пацієнтів та здорових добро-
вольців, які випробовують ліки, та забезпечен-
ню якості отриманих даних.

відповідно до ICH GCP, спонсор клінічно-
го дослідження відповідає за впровадження та 
функціонування систем контролю й забезпечен-
ня якості проведення клінічних досліджень лі-
карського засобу, зокрема, за проведення конт-
ролю якості клінічних досліджень (моніторингу 
та аудиту) на всіх етапах клінічних випробувань 
для гарантії того, що дані надійні та отримані 
у коректний спосіб.

важливим етапом є розробка та виконання 
відповідних процедур для проведення аудиту 
клінічних досліджень лікарських засобів з ме-
тою контролю та забезпечення якості при їх про-
веденні.

для вітчизняних фармацевтичних підприємств-спонсорів клінічних досліджень є актуаль-
ною проблема розробки процедур та комплекту документації для ефективного контролю якості 
клінічних випробувань лікарських засобів. 

Авторами розглянуто контроль якості клінічних досліджень як самостійний цикл процесів 
демінга-Шухарта (цикл PDCA) в рамках циклу PDCA клінічних досліджень, розроблено блок-схему 
процесу аудиту клінічних досліджень та рекомендовані форми записів щодо процесу. Розроблено, 
апробовано та впроваджено методику проведення аудиту клінічних досліджень на провідному 
вітчизняному фармацевтичному підприємстві — ЗАТ НВц «Борщагівський хіміко-фармацев-
тичний завод». Описано практичне використання цієї методики, наведено приклади рекомен-
дованої форми квартального плану проведення аудитів клінічних досліджень та розділу «доку-
ментація» анкетного питальника з вибору клінічних баз для проведення клінічних досліджень. 
Проведено аналіз виявлених зауважень та невідповідностей, надано рекомендації для їх усунення 
та підвищення якості клінічних досліджень лікарських засобів ЗАТ НВц «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод».

© М. Г. Старченко, О. А. Шестопал, Ю. В. Підпружников, 
2010

Ключові слова: клінічне дослідження; Належна клінічна практика; аудит клінічних досліджень; 
цикл процесів Демінга-Шухарта (цикл PDCA); блок-схема; форми записів; запобіжні дії;  коригу-
вальні дії
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

роль спонсора в забезпеченні якості клініч-
них досліджень, необхідність проведення ау-
дитів, заходів для поліпшення якості клінічних 
досліджень зазначена в цілому ряді норматив-
них документів, настановах, публікаціях, виго-
лошена в доповідях на семінарах та конферен-
ціях [1-11]. Щорічно відбуваються міжнародні 
практичні конференції, присвячені аудитам та 
інспекціям клінічних досліджень, що підтвер-
джує постійно зростаючий інтерес та зацікав-
леність сторін, прагнення до обміну досвідом 
у цій сфері [3].

відповідно до основних вимог ICH GCP, од-
нією з вимог до спонсора клінічних досліджень є 
використання системи процедур, що забезпечу-
ють якість клінічного випробування у всіх його 
аспектах [2, 3, 4, 5].

За визначенням ДСТУ ISO 19011: 2003, ау-
дит — систематичний, незалежний і задоку-
ментований процес отримання доказів аудиту і 
об’єктивного їх оцінювання з метою визначення 
ступеня виконання критеріїв аудиту [7]. аудит є 
невід’ємною частиною гарантії якості клінічно-
го випробування з боку спонсора. Така перевір-
ка забезпечує додаткові гарантії того, що про-
водиться ефективний контроль за проведенням 
клінічних досліджень з боку спонсора, а дані, 
отримані при випробуванні, відповідають необ-
хідним вимогам [2–5, 8, 9, 10].

Застосування запобіжних та коригувальних 
дій за результатами аудиту сприяє поліпшен-
ню якості продукції та послуг. Для підвищення 
якості на основі фактів, отриманих при аудиті, 
розробляються плани зміни в системах і діях, 
які надають змогу підвищити якість даних і від-
повідність вимогам у майбутньому [8, 10].

вищевказане свідчить про актуальність та 
доцільність розробки й виконання процедур кон-
тролю якості клінічних досліджень з боку спон-
сора, особливо, якщо компанія прагне постійно 
поліпшувати якість своєї продукції, розробок та 
досліджень.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

враховуючи відповідальність спонсора 
клінічних випробувань за проведення контро-
лю якості клінічних досліджень, актуальність 
та нагальну потребу розробки процедури й ком-
плекту відповідної документації для вітчизня-
них фармацевтичних підприємств-спонсорів 
клінічних досліджень, авторами розроблено, ап-
робовано та впроваджено методику проведення 
аудиту клінічних досліджень. описано її прак-

тичне використання, розроблено рекомендовані 
форми записів щодо процесу аудиту клінічних 
досліджень, проведено аналіз виявлених заува-
жень та невідповідностей, надано рекомендації 
для їх усунення й підвищення якості клінічних 
досліджень лікарських засобів виробництва ЗаТ 
НвЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 
завод».

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою цієї статті були pозгляд контро-

лю якості клінічних досліджень як процесної 
моделі — циклу процесів Демінга-Шухарта; 
розробка блок-схеми процесу аудиту клінічного 
дослідження та документів III – IV рівнів доку-
ментації, розробка методики проведення аудиту 
клінічних досліджень; опис її практичного ви-
користання та надання рекомендацій для підви-
щення якості клінічних досліджень лікарських 
засобів в умовах вітчизняного фармацевтичного 
підприємства — ЗаТ НвЦ «БХФЗ».

Також наведено приклади рекомендованої 
форми квартального плану проведення аудитів 
клінічних досліджень та розділу «Документа-
ція» анкетного питальника з вибору клінічних 
баз для проведення клінічних досліджень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗаТ НвЦ «Борщагівський хіміко-фармацев-
тичний завод» є одним з лідерів у галузі вироб-
ництва лікарських засобів в Україні. Стратегія 
компанії спрямована на досягнення основної 
мети — створення підприємства європейського 
рівня, на якому використання світової практи-
ки та новітніх технологій при виробництві лі-
карських засобів покликане зміцнити позиції 
підприємства на вітчизняному й міжнародному 
ринках.

Саме тому для ЗаТ НвЦ «Борщагівський 
хіміко-фармацевтичний завод» має особливу 
важливість якість клінічних досліджень. Ком-
панія першою серед вітчизняних фармацевтич-
них компаній впроваджує процедури контролю 
якості клінічних досліджень.

в основу розробленої авторами методи-
ки проведення аудиту клінічних досліджень 
лікарських засобів покладено основі вимоги 
до проведення та етапів аудитів (за ISO 19011: 
2002) та процесну модель — цикл процесів (цикл 
Демінга-Шухарта). 

Цикл Демінга-Шухарта є основою сучасної 
процесної теорії менеджменту якості, застосо-
вується для постійного її поліпшення. Ця цикліч-
ність притаманна будь-якій діяльності, належне 
впровадження її етапів забезпечує оптимальний 
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результат. Модель описується наступним чином: 
P (плануй) — D (виконуй) — C (перевіряй) — 
A (поліпшуй) [1, 2].

авторами розглянуто контроль якості клініч-
них досліджень як самостійний цикл PDCA 
(планування моніторингу та аудиту, виконання, 
перевірка, поліпшення) в рамках циклу PDCA 
клінічних досліджень (рис.1). Зроблено вис-
новок, що належне виконання циклу процесів 
«плануй — виконуй — перевіряй — поліпшуй» 
моніторингу та аудиту є якісним виконанням 
процесу «перевіряй» циклу PDCA клінічних до-
сліджень.

основою розробленої авторами методики 
проведення аудиту клінічних досліджень є блок-
схема процесу аудиту клінічних досліджень, 
складання якої є доцільним та обґрунтованим, 
тому що вона відноситься до II рівня типової 
класифікації документації системи менеджмен-
ту якості. Специфічною особливістю процедури 
аудиту клінічних досліджень та розробленої 
блок-схеми є об’єкт аудиту — контрактна до-
слідницька організація (CRO), її система якості, 

субконтрактні організації, клінічна база, власне 
проведення дослідження. Частину блок-схеми 
процесу аудиту клінічного дослідження пред-
ставлено на рис.2.

На основі блок-схеми аудиту клінічних до-
сліджень розроблені та виконуються Стандартні 
операційні процедури (СоП) (III рівень докумен-
тації), заповнюються форми записів (IV рівень 
документації) — плани, протоколи, звіти. опи-
сова частина методики містить процедури пла-
нування, організації, підготовки, проведення 
аудиту, звітування, поліпшення.

Складання річних та квартальних планів 
аудитів клінічних досліджень є початковим 
етапом (етапом планування). При складанні 
річних та квартальних планів враховують фазу 
дослідження, частоту відвідувань клінічної бази 
монітором або попередні аудити, з’ясовують, які 
саме проблеми виникали, які невідповідності 
реєструвались та як виконувались коригувальні 
дії. При складанні квартальних планів можливе 
формування груп з аудиту з метою розподілу на-
вантаження на аудиторів та своєчасного плану-

Сheck

PlanAct

Do

Сheck

PlanAct

Do

Контроль якості досліджень —  
моніторинг та аудит

Клінічне дослідження

Рис. 1. цикл демінга-Шухарта та клінічні дослідження
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Об’єктом аудиту 
може бути контрактна 
дослідницька організа-
ція, її система якості, 
субконтрактні органі-
зації та лабораторії, 

клінічна база, проведен-
ня дослідження та його 

контроль

Вхід процесу

Складання річного плану 
аудитів клінічних досліджень

Річний план аудитів 
клінічних досліджень

Складання квартального 
плану аудитів клінічних 

досліджень

Квартальний план 
аудитів клінічних  

досліджень

Встановлення можливості 
здійснення аудиту

Реєстр аудиторів Формування  
аудиторської групи

Програма аудитуРозробка програми аудиту 
клінічного дослідження

Документація Підготовка до аудиту,  
аналіз документації

Необхідність повтор-
ного аудиту клінічного 

дослідження

Складання плану аудиту 
клінічного дослідження План аудиту

Підготування робочих  
документів

Опитувальний лист, 
бланки для записів

Здійснення аудиту  
клінічного дослідження

Попередня нарада Протокол  
попередньої наради

Проведення аудиту,  
збір інформації та  

її перевірка

Заповнені опиту-
вальний лист, бланки 

для записів

Висновки аудиту  
клінічного дослідження

Заключна нарада Протокол заключної 
наради

Рис.2. Частина блок-схеми процесу аудиту клінічного дослідження
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вання відряджень. рекомендована форма квар-
тального плану проведення аудитів клінічних 
досліджень наведена в табл. 1.

Процедура аудиту проводиться за розроб-
леними СоП із заповненням розроблених форм 
записів (програма аудиту, план аудиту, опиту-
вальний лист, протокол попередньої наради, 
протокол заключної наради, звіт аудиту). ан-
кетні питальники для оцінки клінічних баз міс-
тять запитання наступних розділів: організація 
роботи, документація, персонал, приміщення 
й обладнання, СоП та інші елементи системи 
забезпечення якості. Приклад розділу «Доку-
ментація» анкетного питальника наведений  
в табл. 2.

При встановленні невідповідностей, аудитор 
складає план коригувальних дій. Клінічні бази з 
позитивними результатами перевірки вносяться 
до реєстру постачальників послуг підприємства.

З метою підвищення якості клінічних дослід-
жень лікарських засобів виробництва на ЗаТ 
НвЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний 
завод» постійно аналізуються невідповідності, 
які виявляють співробітники при проведенні 
моніторингів та аудитів клінічних досліджень. 
Більшість невідповідностей викликані пере-
оцінкою дослідниками своїх можливостей ще 
на етапі планування й організації клінічних до-
сліджень, браком часу, недоліками в роботі спів-
робітників, обладнання тощо.

За більшістю зауважень та невідповідностей 
проведено коригувальні дії, проводяться тренін-
ги дослідників, більш ретельно проводиться 
вибір клінічних баз та дослідників. Дослідни-
кам надаються рекомендації, наприклад, щодо 
виконання всіх діючих СоП, розробки необхід-

них СоП, суворого дотримання вимог протоколу 
клінічного дослідження та діючих нормативних 
вимог, постійної взаємодії з моніторами клініч-
них досліджень, належного поводження з до-
сліджуваними лікарськими засобами й правиль-
ного ведення документації дослідження та ін.

виконання аудиту проводиться з урахуван-
ням організаційних й психологічних принци-
пів проведення аудиту, належної поведінки 
аудитора, вимог ICH GCP до документації та 
ін. Зараз на ЗаТ НвЦ «Борщагівський хіміко-
фармацевтичний завод» за розробленою мето-
дикою проводиться контроль якості клінічних 
досліджень I фази та біоеквівалентності, II – IV 
фаз клінічних досліджень. У результаті, при 
плануванні та проведенні клінічних випробу-
вань, зборі даних, документальному оформ-
ленні й представленні результатів дослідження 
комплекс планомірних систематичних заходів 
забезпечує дотримання правил ICH GCP та дію-
чих регуляторних вимог.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

авторами розглянуто контроль якості клініч-
них досліджень як самостійний цикл PDCA 
в рамках циклу PDCA клінічних досліджень; 
розроблено блок-схему процесу аудиту клініч-
них досліджень і рекомендовані форми записів 
щодо процесу. розроблено, апробовано та впро-
ваджено методику проведення аудиту клінічних 
досліджень. описано її практичне використан-
ня, проведено аналіз виявлених зауважень та 
невідповідностей, надано рекомендації для їх 
усунення й підвищення якості клінічних дослід-
жень лікарських засобів ЗаТ НвЦ «Борщагівсь-

Таблиця 1.

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА КВАРТАЛЬНОГО ПЛАНУ  
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТІВ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

План проведення аудитів на II квартал 2010 року

№ 
Назва 
дослід-
ження

Код 
дослід-
ження

Фаза 
дослід-
ження

Об’єкт аудиту 
(повна назва 

клінічної бази, 
адреса)

Термін  
проведення

Плано-
вий  /  

Позапла-
новий

Склад 
ауди-

торської 
огрупи

При-
мітка 

(підстава 
для  

аудиту 
та ін.)

План склав: ___________________________________________________________________________________
(посада, П. І. Б.)

________________________                                  «_____» _________________ 20______р.
                                              (підпис)
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кий хіміко-фармацевтичний завод». Наведено 
приклади рекомендованої форми квартального 
плану проведення аудитів клінічних досліджень 
та розділу «Документація» анкетного питальни-
ка з вибору клінічних баз для проведення клініч-
них досліджень.

автори планують здійснити подальший 
аналіз практичних аспектів організації та про-
ведення клінічних випробувань лікарських за-
собів і розробку документації з метою удоскона-
лення якості цих процесів.
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Таблиця 2

 РОЗДІЛ «ДОКУМЕНТАЦІЯ» АНКЕТНОГО ОПИТУВАЛЬНИКА  
З ВИБОРУ КЛІНІЧНИХ БАЗ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КЛІНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Чи є в наявності затверджена організаційна схема (структура організації) клінічної 
бази?

 так   ні 
Якщо так, надати.

2. Чи є в наявності список підписів відповідальних персон (лист розподілу та/або деле-
гування  обов’язків)?

 так  
 ні 

3. Чи є в наявності список співробітників, які мають доступ до: 
3.1. документації
3.2. архіву
3.3. досліджуваних лікарських засобів

 так  ні 
 так  ні 
 так  ні 

4. Чи є для всього персоналу, задіяного в дослідженнях,  професійні автобіографії 
(curriculum vitae - CV)?
Чи оформлені належним чином?

 так  ні 

 так  ні 

5. Чи є в наявності атестати акредитації лабораторій, де проводитиметься лабораторне 
обстеження пацієнтів?
5.1. клінічної лабораторії
5.2. біохімічної лабораторії
5.3. гематологічної лабораторії

 так  ні 
 так  ні 
 так  ні 
Якщо так, надати.

6. Чи є в наявності завірені в лабораторіях списки норм лабораторних показників?  так
 ні

7. Чи є в наявності форми для обліку досліджуваних лікарських засобів?  так
 ні

8. Чи є в наявності форми для обліку температурного режиму в місці зберігання  дослід-
жуваних лікарських засобів?

 так
 ні

9. Яка загальна кількість Стандартних операційних процедур (СоП) на клінічній базі?
Чи описують вони всі необхідні операції?

  

 так  ні

10. Чи зберігається необхідний термін часу первинна документація та інші документи, 
обов’язкові для зберігання на клінічній базі згідно нормативних вимог?

 так
 ні

11. Чи проводились на клінічній базі:
— інспекції з боку державних контролюючих органів? 

— аудити клінічної бази спонсорами клінічних досліджень?

 так  (_______ р.)    
 ні
 так  (_______ р.)    
 ні
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в. и. Мальцева, Т. К. Ефимцевой, Ю. Б. Бело-
усова, в. Н. Коваленко и др.] — 2-е изд., пере-
раб. и дополн. – К. : МориоН, 2006. – 456 с.

3. Audits and Inspections for Clinical Trials and 
Pharmacovigilance: Conference documentation 
3rd Annual, Prague, Czech Republic, 2006. — 
pр. 18–26.

4. Гармонизированное трехстороннее руко-
водство ICH. руководство по Надлежащей 
клинической практике / [Под. ред. Спасоку-
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА  
КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Для отечественных фармацевтических предприятий-спонсоров клинических иссле-
дований является актуальной проблема разработки процедур и комплекта докумен-
тации для эффективного контроля качества клинических испытаний лекарственных 
средств. 
авторами рассмотрен контроль качества клинических исследований как самостоятель-
ный цикл процессов Деминга-Шухарта (цикл PDCA) в рамках цикла PDCA клиничес-
ких исследований, разработана блок-схема процесса аудита клинических исследований 
и рекомендованные формы записей по процессу. разработана, апробирована и внедрена 
методика проведения аудита клинических исследований на ведущем отечественном 
фармацевтическом предприятии – Зао НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтичес-
кий завод». описано практическое применение этой методики, приведены примеры 
рекомендованной формы квартального плана проведения аудитов клинических иссле-
дований и раздела «Документация» анкетного опросника по выбору клинических баз 
для проведения клинических исследований. Проведен анализ выявленных замечаний 
и несоответствий, даны рекомендации для их устранения и повышения качества кли-
нических исследований лекарственных средств производства Зао НПЦ «Борщаговс-
кий химико-фармацевтичний завод».
Ключевые слова: клиническое исследование; Надлежащая клиническая практика; ау-
дит клинических исследований; цикл процессов Деминга-Шухарта (цикл PDCA); блок-
схема; формы записей; предупреждающие действия; корректирующие действия
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DEVELOPMENT OF METHODS OF AUDIT OF CLINICAL RESEARCHES OF MEDICAL PRODUCTS

The domestic pharmaceutical companies, which are sponsors of clinical researches, must 
develop of procedures and documentation for effective control of quality of clinical re-
searches of medical products.
Authors are consider control of quality of clinical researches as independent Deming-
Shewhart cycle of processes (PDCA cycle) in PDCA cycle of clinical researches, the flow-
chart of audit of clinical researches and recommended forms of records are developed. The 
methods of audit of clinical researches is developed, approved and inculcated on a lead-
ing domestic pharmaceutical company — SIC «Borschchahivskiy chemical-pharmaceu-
tical plant» CJSC Practical application of this method is described, the examples of the 
recommended form of quarterly plan of audits of clinical researches and chapter «Docu-
mentation» from questionnaire about the choice of clinical sites for conducting of clinical 
researches are presented. The analysis of the audit findings and disparities is conducted. 
Recommendations for their removal and upgrading clinical researches of medical products 
of SIC «Borschchahivskiy chemical-pharmaceutical plant» CJSC are given.
Key words: clinical research; Good clinical practice; audit of clinical researches; Deming-
Shewhart cycle of processes (PDCA cycle); flow-chart, forms of records; preventive actions; 
corrective actions
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Ідентифікація — одна з найважливіших 

складових хімічного контролю якості лі-
карських препаратів, виготовлених в аптеч-
них умовах. Як і всі випробування, які при-
писані для визначення відповідності вимогам 
якості лікарських препаратів, випробування 
на «ідентифікацію» повинні бути валідовані 
[1, 2].

При ідентифікації лікарських речовин ап-
течного виготовлення широкого застосування 
дістав хімічний метод аналізу. Сьогодні хімічні 
методи якісного аналізу добре вивчені. відкрит-
тя нових хімічних методів ідентифікації є зада-
чею сумнівною. однак, приписані раніше мето-
ди ідентифікації лікарських речовин у складі 
екстемпоральних лікарських форм повинні бути 
переглянуті з метою удосконалення та розши-
рення їх для розв’язання нових задач. Також ці 
методи повинні бути перевірені на відповідність 
сучасним вимогам і стандартам.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням метрології якісного аналізу при-
свячено цілу низку робіт [3–5]. На жаль, сьо-
годні не існує єдиного підходу як до оцінки 
метрологічних характеристик методик якісного 
аналізу (ідентифікації), так і до термінології. Це 
спричиняє неоднозначне тлумачення поняття та 
визначення характеристик аналітичних мето-
дик ідентифікації.

УДК 615.07: 543.061
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ 
ХІМІЧНИХ МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
РЕЧОВИН, ЯКІ ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ 
ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ 
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Питання формування загальних принципів 
та вимог до проведення процесу валідації мето-
дик ідентифікації дуже важливе й актуальне. 
в ЄФ [1] і ДФУ [2] для оцінки прийнятності ме-
тодик ідентифікації рекомендується проводити 
тільки визначення специфічності. однак, ал-
горитми проведення експериментальної оцін-
ки не прописані, відсутні стандарти якісного 
хімічного аналізу. Для взаємного узгодженого 
оцінювання результатів потрібен практичний 
систематичний підхід до метрологічної оцінки 
аналітичних методик якісного аналізу.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дана робота є першою спробою стандарти-

зувати підхід до валідації хімічних методик 
ідентифікації речовин, які входять до складу лі-
карських форм аптечного виготовлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою валідації якісних методів є підбір 
прийнятних для даних умов методів ідентифі-
кації аналізованих речовин, які дозволяють 
виявити окрему речовину з прийнятним рівнем 
достовірності.

1. Огляд валідаційних характеристик. Стра-
тегія вивчення «специфічності» цілком залежить 
від хімічної будови аналіту та складу лікарсько-
го засобу. Специфічність «ідентифікації» повин-
на бути такою, щоб відрізняти активну та допо-
міжні речовини, які мають подібну структуру. 

Вперше проведено науково-теоретичне обґрунтування підходів до оцінки хімічних методів 
ідентифікації лікарських речовин, які входять до складу аптечних лікарських форм. Запропонова-
но проводити оцінку достовірності аналітичної методики за допомогою статистичної обробки 
результатів експерименту або «кривих ефективності» залежно від вмісту аналіту за прописом 
у лікарській формі.
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Для підтвердження специфічності лікарських 
речовин в екстемпоральних лікарських формах 
також необхідно обрати методи, які у поєднан-
ні повинні цілком відрізнити речовину від ін-
ших речовин у разі помилкового використання 
при виготовлені препарату. Методики якісного 
аналізу мусять бути не дуже чутливими, щоб 
запобігти хибний позитивній реакції, яка може 
бути викликана наявністю припустимих домі-
шок, та не повинні вимагати більшого об’єму 
експериментальних досліджень, ніж необхідно, 
щоб диференціювати досліджувану речовину се-
ред інших фармацевтичних речовин.

Найбільшою достовірністю відрізняються 
методики, наведені в Фармакопеї. Дані реакції 
необхідно використовувати в першу чергу, але 
за умови пристосування до задачі випробуван-
ня (наприклад, після розділення компонентів 
та розведення або концентрування до необхід-
ного рівня концентрації аналіту). вибір реакцій 
за іншою довідковою та науковою літературою 
потребує більш ретельної перевірки та об’єму до-
сліджень (наприклад, перевірка впливу співвід-
ношень реагентів на чіткість і стійкість ефекту 
реакції, надійності ідентифікації тощо).

Достовірність. Другий не менш важливий 
аспект аналітичних методик ідентифікації — це 
рівень їхньої надійності або достовірності [3, 4]. 
Тобто цей аспект метрологічний. У метрології 
в рамках концепції невизначеностей оцінка «до-
стовірності / недостовірності» результату іден-
тифікації можлива за допомогою алгоритмів 
ймовірності [4–7]. У нашому випадку для прак-
тичного застосування найбільш цінними є мето-
дики з низькою ймовірністю невиявлення дійсно 
присутньої речовини (похибка І роду). Теоретич-
но оцінка сумарної ймовірності для методик 
якісного аналізу, які включають n випробувань 
за одиничною ознакою (наприклад, в різних 
умовах для розчину однієї концентрації N

k
), 

представлена в табл. 1 [7, 8]. Передбачається, що 
одиничні ймовірності α і β є постійними. Умо-
ва ідентифікації — збіг ознак проби і «свідка» 
в кожному випробуванні. Як видно, мінімаль-

ний об’єм досліджуваної вибірки, проби якої 
містять аналіт (N

k
), при очікуваній частоті не-

виявлення аналіту a < 0.05 за однією ознакою 
для забезпечення прийнятного рівня ймовірності 
виявлення аналіту р

(С)
= 0,95 дорівнює 60. У ході 

досліджень за декількома ознаками об’єм ви-
бірки суттєво зростає. Зниженню трудомісткості 
і підвищенню надійності визначення метроло-
гічних характеристик методик ідентифікації 
сприяє обмеження набору факторів, які впли-
вають на залежність р

(С)
 (наприклад, проведен-

ня дослідження в різних лабораторіях, різними 
аналітиками, різними наборами реагентів). За-
уважимо, що обидві складові ймовірності взаєм-
но протилежно пов’язані. Тобто при зменшенні 
ймовірності невиявлення дійсно присутньої ре-
човини a, ймовірність хибної ідентифікації від-
сутньої речовини β зростає і навпаки. Таким чи-
ном, враховуючи різну значимість похибок І і ІІ 
роду, поняття «достовірність / недостовірність» 
пов’язують тільки з ймовірністю більш значимої 
похибки І роду [9]. У цьому випадку «достовір-
ність» (R) дорівнює R

ВИЯВЛеННЯ
 = 100 × р

(С)
, недос-

товірність — unreliability = 100 – R.
Робасність — це здатність аналітичного ме-

тоду протистояти впливу змін в експерименталь-
них умовах, які можуть бути підпорядковані 
коливанню різних чинників (наприклад, ста-
більності реактивів, складу зразку, рН-середо-
вища, температури). Будь-які зміни, які можуть 
вплинути на аналітичний результат, повинні 
бути зазначені, а також оцінено їх вплив як міру 
критичності на достовірність «ідентифікації» 
для заданого рівня ймовірності.

2. Формулювання основних умов проведення 
процедури валідації. За своїм характером випро-
бування на ідентифікацію хімічними методами 
можна визначити як бінарну опозицію або бінар-
ний відгук (аналіт виявлено / аналіт не виявлено, 
ТаК / НІ) [3–5]. У результаті проведення хімічної 
реакції аналітичним сигналом може бути виник-
нення або змінення кольору при хромогенній ре-
акції, виникнення або зникнення флуоресценції, 
створення осаду, поява запаху. Залежно від ха-

Таблиця 1. 

ОЦІНКА СУМАРНОЇ ЙМОВІРНОСТІ МЕТОДИК  
ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗА ОДИНИЧНОЮ ОЗНАКОЮ ДЛЯ n ВИПРОБУВАНЬ

Кількість випробувань, n a
n
 (a = 0,05) β

n
 (β = 0,05) PΣ = an

 + β
n

1 0,05 0,05 0,1

2 0,0025 0,0975 0,1

5 < 0,001 (3,1×10–6) 0,23 0,23

10 < 0,001 0,40 0,40

60 < 0,001 0,95 0,95

100 < 0,001 0,99 1,0
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рактеру хімічної реакції, що лежить в основі іден-
тифікації аналіту, розрізняється набір факторів, 
які впивають на чіткість і / або стійкість ефекту 
реакції. Провідною характеристикою кожної 
хімічної реакції звичайно є «межа виявлення» [5, 
10]. Для методик з бінарним відгуком «межею ви-
явлення» вважають концентрацію аналіту, вище 
за яку позитивна реакція надійна з рівнем до-
стовірності 95 % або 99 %, а нижче за яку позитив-
на ідентифікація стає сумнівною [3]. Слід зазна-
чити, що при аналізі аптечних лікарських форм 
факт виявлення аналіту в межах мінімального 
діапазону застосування методики, який залежить 
від концентрації аналіту за прописом та допусків 
вмісту за аНД нас цікавить більше, ніж «межа ви-
явлення» аналіту в умовах окремої реакції.

2.1. Вимоги до аналітичного діапазону ме-
тодики. відповідно до ДФУ мінімальний допус-
тимий діапазон застосування аналітичної мето-
дики ідентифікації окремо не регламентується 
[2]. очевидно, діапазон застосування методики 
залежить від її призначення та пов’язаний з до-
пусками вмісту окремого інгредієнту за вимога-
ми аНД. Іншими словами, діапазон застосуван-
ня методики — це той інтервал концентрації, 
на якому аналітична методика повинна дава-
ти гарантовану відповідь з обраною довірчою 
ймовірністю [4]. Тому, на наш погляд, для ме-
тодик ідентифікації діючої речовини доцільно 
запропонувати ті ж самі вимоги до мінімально-
го припустимого діапазону застосування, що 
і для методик кількісного визначення.

2.2. Вибір схеми валідації методики ідентифі-
кації. особливістю аналізу якості лікарських 
форм аптечного виготовлення є використання 
аліквот невеликих за об’ємом або масою. важли-
во, щоб вміст аналіту в аліквоті знаходився в ме-
жах визначення обраним аналітичним методом. 
Концентрація аналіту за прописом суттєво впли-
ває на вибір прийнятної методики ідентифіка-
ції. розглянемо вплив величини вмісту аналіту 
за прописом на планування процедури для вив-

чення найбільш важливих параметрів методи-
ки ідентифікації (табл. 2). У межах мінімально 
припустимого діапазону застосування методики 
різниця концентрації аналіту ∆С = С

120 %
 – С

80 %
 

для різних концентрацій аналіту в лікарській 
формі сильно варіюється від 0,2 до 100 мг / мл. Зі 
збільшенням концентрації аналіту за прописом 
значимість факторів, які впливають на стійкість 
і чіткість ефекту хімічної реакції, змінюється. 
Наприклад, для розчинів з концентрацією аналі-
ту до 1 % вирішальним фактором швидше буде 
варіювання вмісту аналіту в аліквоті для аналі-
зу, ніж умови протікання даного типу хімічної 
реакції (співвідношення реагентів реакції, рН, 
температура та інші.). Для цих концентрацій 
аналіту головним питанням є, яка кількість 
аналіту за даних умов дає достовірний ефект.

Зі збільшенням концентрації аналіту за про-
писом збільшується приріст концентрації від 
проби до проби (∆С = С

2
 – С

1
; від 0,02 до 10 мг / мл), 

що призводить до ймовірності похибки І роду 
внаслідок суттєвої зміни співвідношень аналі-
ту і реагентів хімічної реакції. Концентрація ж 
аналіту в даному випадку значно вища за «межу 
виявлення» даної реакції, тому для цих концен-
трацій важливіше визначити доцільне співвід-
ношення реагентів та умови протікання реакції 
на всьому діапазоні застосування методики.

2.3. Оцінка достовірності хімічних методів 
ідентифікації з вмістом лікарських речовин 
біля «межі виявлення». Цю оцінку доцільно 
проводити шляхом відображення залежності 
ймовірності виявлення аналіту (р

(С)
) від його 

концентрації (С
к
).

При проведенні дослідження використову-
ють N зразків відомого складу, з яких N

к
 міс-

тять аналіт а в різній концентрації в межах 
мінімального діапазону застосування методики 
(80,90,100,110,120 %). Експериментальні дослід-
ження проводять у трьох різних лабораторіях, із 
різним набором реактивів, різними аналітика-
ми на трьох різних серіях модельних розчинів. 

Таблиця 2. 

ВПЛИВ ВИХІДНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ АНАЛІТУ ЗА ПРОПИСОМ НА ПЛАНУ-
ВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВАЛІДАЦІЇ МЕТОДИКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Вихідна концентрація С %, мг / мл
∆С = С120 % – С80 %, мг / мл,  

(у межах мінімального діапазону 
застосування)

∆С = С2 – С1, мг / мл,  
(крок =10 %)

0,02 % (0,2 мг / мл) 0,16–0,24 мг / мл 0,02 мг / мл

0,1 % (1 мг / мл) 0,8–1,2 мг / мл 0,1 мг / мл

0,5 % (5 мг / мл) 4–6 мг / мл 0,5 мг / мл

1,0 % (10 мг / мл) 8–12 мг / мл 1 мг / мл

2,0 % (20 мг / мл) 16–24 мг / мл 2 мг / мл

5,0 % (50 мг / мл) 40–60 мг / мл 5 мг / мл

10,0 % (100 мг / мл) 80–120 мг / мл 10 мг / мл
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У кожній серії модельних розчинів для кожної 
окремої концентрації проводять 20 дослідів 

( )20і
кΝ = . Таким чином, для кожного значення 

концентрації отримують 60 результатів трьох 
серій спостережень ( )60 .kN = . Щоб уникнути 
можливості хибної позитивної реакції відсутнь-
ої речовини, паралельно проводять досліджен-
ня з використанням «холостого» досліду. Ефект 
кожної реакції порівнюють з ефектом, який дає 
дана речовина за стандартною методикою («сві-
док»). За результатами проведення експеримен-
ту розраховують частоти невиявлення речови-
ни в кожній серії за формулою a

1
= n

к
 / N

к
, де n

k
 

— число негативних результатів при свідомій 
присутності аналіту в аліквоті, N

k
 — загальна 

кількість розчинів з аналітом в аліквоті для кон-
центрації С

к
. Далі розраховують ймовірність 

виявлення аналіту за умовами даної методики 

р
(Сk) 

= 1 – a
к
, та середні значення 

1

1
K K

m
i

C C
i

P P
m =

= × ∑  

і 1
Kк СРα = −

 між лабораторіями в рамках однієї 
концентрації, де m — кількість лабораторій. 
Побудову «кривих ефективності» проводять ви-
користовуючи значення концентрації аналіту 
по осі абсцис, і отримані середні значення кα   
і ( )кСР по осі ординат.

На практиці гранична концентрація роз-
мивається в інтервал ненадійності (∆С) (рис.1). 
За дослідженнями інших авторів [5] межами 
інтервалу ненадійності є нижня та верхня гра-
ничні концентрації С

0,05
 і С

0,95
, для яких ймовір-

ності виявлення аналіту складають більше 5 % 
або 1 % та менше 95 % або 99 %, відповідно. У да-
ному випадку концентрацію С

0,95
 вважають «ме-

жею виявлення». При даному підході до оцінки 
достовірності методики ідентифікації аналізу 
основними метрологічними характеристиками є 
інтервал ненадійності ∆С та відносна ширина ін-

тервалу ненадійності 
0,05

С
С
∆

 (рис.1) [8]. На рисунку 

видно, що з підвищенням ймовірності виявлення 
дійсно присутньої речовини р

(С)
 частота a невияв-

лення дійсно присутньої речовини зменшується. 
При концентрації С

0,95
 = 35 мг / мл або вище за да-

ною методикою можна ідентифікувати речовину 
в даній лікарській формі з достовірність 95 %. 
На рисунку виділено нижню та верхню гранич-
ні концентрації С

0,05
 = 18мг / мл і С

0,95
 = 35 мг / мл, 

що дозволяє зробити висновок, що дана реакція 
характеризується шириною інтервалу надій-
ності 17 мг / мл та відносною шириною інтервалу 
ненадійності 0,94.

вивчення характеру розподілу експеримен-
тальних даних при варіюванні різних умов реак-

ції (наприклад, якість реактивів, різні аналітики 
та інше) дозволяє зробити висновок про факто-
ри, які сприяють ідентифікаційним похибкам 
(рис.2). На рисунку 2 відбиті результати вивчен-
ня хімічної реакції в умовах різних лабораторій: 
різна суб’єктивна оцінка результатів реакції, 
якість застосовуваних реагентів, правильність 
виконання та інше. Як видно, відносна ширина 
інтервалу ненадійності змінюється при такому 
варіюванні. Наприклад, інтервал ненадійності 
для кожної лабораторії складає 1 25 / ,С мг мл∆ =

2 9 / ,С мг мл∆ =  3 16 / ,С мг мл∆ =  відносна ширина 
інтервалу ненадійності дорівнює для першої 
лабораторії 1,39, для другої лабораторії — 0,53, 
для третьої — 1,07.

2.4. Дослідження лікарських форм із вміс-
том аналіту, що значно перевищує «межу вияв-
лення». Для лікарських форм із вмістом аналі-
ту, що значно перевищує «межу виявлення» при 
проведенні дослідження, «криві ефективності» 
не дають бажаного результату. Доцільно для об-

Рис. 1. Залежність ймовірності виявлення аналіту 
(Р(С)) від його концентрації (Ск)

Рис. 2. Характер розподілу експериментальних 
даних при варіюванні різних умов реакції
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робки експериментальних даних застосовувати 
статистичний підхід. При плануванні експери-
менту більше уваги приділяється впливу змін 
експериментальних умов на стійкість аналі-
тичного ефекту. Тому експеримент планують 
так, щоб при проведенні створити варіювання 
факторів впливу на результат хімічної реакції. 
Дослідження проводять за схемою, наведеною 
вище. оскільки при даному дослідженні алікво-
та лікарської форми для кожного з модельних 
розчинів однакова, а змінюється співвідношен-
ня реагентів або інші умови, в рамках кожного 
окремого набору експериментальних даних, зна-
чення частот кожної концентрації усереднюва-
ли, розраховуючи загальну частоту α , загальну 
ймовірність ( )CP  та стандартне відхилення 

іРS . 
У таблиці 3 наведено приклад обробки експери-
ментальних даних за такою схемою.

результати статистичної обробки (табл. 3) 
свідчать, що при зміні співвідношення об’ємів 
лікарської форми і реагенту від 1:1 до 1:3, часто-
та невиявлення аналіту при свідомій його при-
сутності зменшується від 0,71 до 0,05, відповідно 
ймовірність і достовірність виявлення збільшу-
ються від 0,29 до 0,95 та від 29 % до 95 %. Стандарт-
не відхилення характеризує розкид результатів 
реакції ідентифікації навколо середньої частоти 
невиявлення α  і відображає вплив умов проведен-
ня реакції на її результат в різних лабораторіях.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Уперше проведено науково-теоретичне 
обґрунтування підходів до оцінки хімічних ме-
тодів ідентифікації лікарських речовин, які 
входять до складу аптечних лікарських форм. 
Для лікарських форм зі вмістом аналіту, які 
значно перевищують «межу виявлення», оцін-
ку достовірності аналітичної методики запро-
поновано проводити за допомогою статистич-
ної обробки результатів експерименту. оцінку 

достовірності хімічних методів ідентифікації 
лікарських речовин біля «межі виявлення» за-
пропоновано проводити за допомогою «кривих 
ефективності».
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Таблиця 3. 

СУМАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ПРОТІКАННЯ РЕАКЦІЇ

Модельний  
розчин %

1мл лік. ф.+1 мл реагенту А 1мл лік. ф.+2 мл реагенту А 1мл лік. ф.+3 мл реагенту А

*
кα *

кСР *
іРS *

кα *
кСР *

іРS *
кα *

кСР *
іРS

80 0,65 0,35 0,10 0,30 0,70 0,05 0,02 0,98 0,03

90 0,63 0,37 0,06 0,37 0,63 0,06 0,05 0,95 0,09

100 0,63 0,37 0,12 0,38 0,62 0,08 0,03 0,97 0,03

110 0,83 0,17 0,08 0,55 0,45 0,13 0,07 0,93 0,12

120 0,78 0,22 0,13 0,57 0,43 0,08 0,08 0,92 0,06

загальне середнє 0,71 0,29 0,10 0,43 0,57 0,08 0,05 0,95 0,06

стандартне  
відхилення

0,09 0,09 0,03 0,12 0,12 0,03 0,03 0,03 0,04

* середнє значення, отримане за результатами дослідження в трьох лабораторіях
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стемпоральная рецептура
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STANDARDIzATION OF APPROACHES TO AN ESTIMATION CHEMICAL 
METHODS IDENTIFICATION OF SUbSTANCES, THOSE ENTER INTO 
THE COMPOSITION OF ExTEMPORANEOUS PREPARATION

For the first time the scientific-theoretical substantiation of approaches to an estimation of 
chemical methods identification of medicinal substances those enter into the composition of 
extemporaneous preparation was conducted. It was offered, depending on the maintenance 
of analyte in medicinal formulation, an estimation of reliability an analytical technique to 
spend by means of statistical processing results or with the help of «efficiency curves».
Key words: the pharmaceutical analysis, chemical methods identification, extemporaneous 
preparation
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FORMULATION OF A QUESTION
Over the past three years, in the pharmaceuti-

cal industry there have been significant develop-
ments in terms of risk management. As an imple-
mentation measure related to the ICH Q9 guideline 
on quality risk management, the European Com-
mission has reviewed the existing GMP provisions. 
With the revision of GMP quality risk management 
becomes an integral part of a manufacturer’s qual-
ity assurance system. This concept will also be con-
sidered in a future revision of GMP It is well known 
that the Annex 20 is intended to create new phi-
losophy and expectations for pharmaceutical in-
dustry, providing an inventory of internationally 
acknowledged risk management methods and tools 
together with a list of potential applications at the 
discretion of manufacturers. However, practical 
implementation of this new approach raises a lot of 
outstanding questions and opened issues.

REVIEW OF PUbLICATIONS
GMPs regulate the pharmaceutical produc-

tion since the 1960s, but they didn’t consider as-
sessing risk from the beginning. Thus, although 
in 1998 in the text of European GMPs the word 
«risk» appeared quite often (more then 70 times 
in 143 pages), it was just used in the sense of «the 
possibility of something bad happening», such as 
in the expression «risk of contamination». This 
edition contained 9 chapters of basic requirements 
and 14 annexes. As far as the US CFR 21 is con-
cerned their parts 210 and 211 didn’t include the 
term «risk» [1].

In 2001 a new annex on «Qualification and 
Validation» was added to the European GMPs [2]. 
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V. KrauKlis1, J. Botet2

1Riga Technical University, Institute for Quality Engineering
2Brazilian Academy of Pharmacy

PRACTICAL DEVELOPMENT ASPECTS  
OF RISK MANAGEMANT  
IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY

Through its 11 pages the word «risk» appeared 
several times adding a new dimension, once as 
«risk assessment» and twice as «risk analysis». 
As one might suppose, in an annex devoted to val-
idation risk was only considered in the following 
context:
(a) «A risk assessment approach should be used to 

determine the scope and extent of validation».
(b) Risk analysis was defined as a «Method to assess 

and characterise the critical parameters in the 
functionality of an equipment or process».

This was an important step forward. The phar-
maceutical industry followed the example set by 
other industries and turned an empiric term used 
in everyday life into a new tool to ensure quality. 
Unfortunately, the importance of «risk assess-
ment» was overshadowed by validation, as it ap-
peared linked to it.

In 2005 the ICH approved a guideline devoted 
to «quality risk management» [3]. Risk was fi-
nally in the limelight as a «stand-alone» GMP 
element. This document became annex 20 to the 
European GMP in 2008. A further evolution was 
reached in the 2008 ICH document concerning 
a «pharmaceutical quality system» [4]. In this 
document «quality risk management» was recog-
nized as an «enabler» (a tool or process which pro-
vides the means to achieve an objective), besides 
«knowledge management».

It is not by accident that «risk management» 
and «knowledge management» are the two enablers 
mentioned in guideline ICH Q10. As required by 
FDA in its initiative of GMPs for the 21st centu-
ry, decisions should be based on sound scientific 
knowledge [5]. Thus, risk assessment is a way to 
deal with scientific knowledge and come to deci-
sions supported by science.

Risk management is a very old concept, but until recently it hadn’t been given a full development in 
terms of pharmaceutical quality. As often happens with self-evident concepts, a quality risk management 
approach has to deal with many more implementation problems that it could be imagined beforehand. 
These practical risk management introduction problems are here reviewed and commented.

© V. Krauklis, J. Botet, 2010
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IDENTIFICATION OF PREVIOUSLY 
NOT ADDRESSED QUESTIONS

The introduction of validation in the pharma-
ceutical production was the result of a natural 
evolution. Whereas GMPs provided general orien-
tation, the message of validation was «study, chal-
lenge and understand your process». The objective 
of validation was to make certain that processes 
were kept under control or, as it was put, «to ensure 
that they produce the expected results and keep op-
erating in a valid manner».

Usually process validation is based on experi-
mental studies. Yet it was clearly established that 
two essential questions remained opened. The first 
one was: «which tests had to be performed». The 
second one was: «how much testing were enough.» 
The validation process must not get misinterpret-
ed, since every validation study is unique. This is 
why Annex 15 to European GMP proposed an ap-
proach for risk assessment to determine the scope 
and extent of validation.

In routine practice, and as it is well known, vali-
dation studies became a great issue. The discussion 
went mainly about the assays and less about their 
significance. Most often discussion went around 
the «how’s» instead of the «why’s».

As costs linked to validation grew, while re-
sults stagnated or even diminished, its prestige 
was damaged. This didn’t help risk analysis much, 
which was seen as a part of the same lot.

THE PURPOSE OF THE ARTICLE
Quality risk management approach arrived 

very late to the pharmaceutical industry and it 
confronts a lot of misunderstandings and inappro-
priate use of risk assessment tools in terms of vali-
dation. The main purpose of the article is to share 
practical experience and knowledge on quality risk 
management for validation studies.

RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION
Only when risk management was recognised 

as an enabler for quality systems it was liberated 
from its dependence of validation. Now, it came to 
be seen as a global tool to study any pharmaceutical 
activity from the point of view of quality.

The practical introduction of risk management 
was, however, hindered by an question: «if we fo-
cus on our products to be only of perfect quality 
without any further discussion, where should the 
risk be placed in our work?»

To clarify this let us refer to two related exam-
ples.

Firstly, our own lives have an absolute value 
for us, but in practice we take decisions regarding 
them in measurable terms. Although we fight for 

an unlimited value, we are bound to a world of ma-
terially limited solutions.

Secondly, pharmaceutical product sterility has 
an absolute signification too (absence of microor-
ganisms), but in practical terms we are obliged to 
establish a measurable value (probability of pres-
ence of viable microorganisms lower than 10–6) to 
work with it.

Validation downgrade
The acknowledgement of risk management as an 

essential tool for ensuring quality coincides with 
a loss of significance of validation. As a consequence 
of the prevailing theories about quality assurance in 
the 20th century it was considered that, if we could 
find a way to work efficiently by yielding a good prod-
uct, the best system for ensuring its quality would be 
to work always exactly in the same way. In a simpli-
fied way, we could say that validation is the tool to 
show that a good way of working has been reached 
and then revalidation would be a tool for ensuring 
that process variations didn’t affect its quality.

But new approaches, such as quality by design 
and real time release, can ensure quality batch by 
batch, without need for validation. The new para-
digm is that validation significance is downgraded, 
because each batch is fully controlled in real time.

Success can be tricky
Too much success can be dangerous. Curious as 

it may seem, in a moment of success, risk manage-
ment might inherit many of the problems faced by 
validation, e. g. concentration more on means than 
on objectives, increasing costs for decreasing re-
sults, too much paper work, etc.

The role of tools in risk assessment
Guideline ICH Q9, transferred as Annex 20 to 

European GMP, in addition to developing quality 
risk management describes method and tools for 
risk evaluation and analysis.

At the ICH website potential applications of 
risk management are also available for review. 
Sometimes it would seem that the key point in risk 
assessment is to decide which tool has to be chosen. 
Although some tools are better adapted for certain 
uses than others, what really matters and has to be 
kept in mind is that results are much more related 
to the level and quality of the information at dis-
posal than to the tool used.

Tools for risk management are usually classi-
fied in two groups: (a) non specific or non formal 
and (b) specific or formal.

Any form of information on a process or subject 
(histograms, diagrams, charts, check-lists, etc.) 
can be used for risk assessment and in this sense 



[2�]
Управління й економіка фармації

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010

it is a tool, but it is non specific, because it wasn’t 
devised for risk assessment and it lacks formality. 
If we want to use it for this purpose, we have to re-
work and reorder the information it contains.

Formal or specific risk assessment tools, on 
their side, are specifically devised to order and 
process information on the subject being studied 
and in this sense they may be considered comple-
mentary of the non formal or non specific tools.

Formal tools offer a whole palette of approaches 
to assess risk, in terms of:
• Outlook: Information can be organized and 

evaluated by means of tables, as it is the case 
in most methods. But there are also other ones, 
such as FTA, which uses a pictogram.

• Method of analysis: HAZOP provides us 
with «guidewords» to analyze the different 
possibilities of failure, while other methods 
rely on different forms of brainstorming.

• Process of analysis: Deductive methods, such 
as FMEA / FMECA, start by identifying failure 
modes and then its causes and effects, whereas 
inductive methods, e. g. FTA, try to determine 
the causes which have led to an event.

• Capacity to combine multiple causes: Most 
methods can only analyse the effects produced 
by a single cause, whereas a method like FTA 
can be used to understand how multiple factors 
can affect a question.

• Capacity of comparison: If we have to compare 
different items (units, processes, sites, etc.) 
with varied risks, then RRF is the right 
method. It is applied to reduce all items to a 
common denominator in order to compare them 
and establish priorities.

As any tool has its pros and cons and our objec-
tive is gaining knowledge to identify and estimate 
risk, all tools can be used and combined freely.

One might tend to think that the better, the 
more «sophisticated» a tool is, the more accurate 
the assessment results. This is the same kind of 
blunder that was made in the past when perform-
ing a validation and it was thought that just a sheer 
increase in the number of tests would lead to a bet-
ter validation. Exactly as only testing related to 
the critical stages of the process increased the val-
ue of its validation, the value of a risk assessment 
depends on the amount of knowledge of the risk 
subject. Reduced or inaccurate knowledge cannot 
be compensated with any tool.

Evaluation of the factors creating risk
The decision on how to evaluate the factors in-

volved in risk has often led to long discussions. This 
is just the consequence of attaching a great impor-
tance (value) to it. But this is also not 100 percent 
clear. Here also the appropriateness of the system 
is linked to the degree of knowledge. If you have 

Risk analysis: 
The estimation of the risk 
associated with the identified 
hazards. 

Risk assessment 
A systematic process of organizing information to 
support a risk decision to be made within a risk 
management process. It consists of the identification of 
hazards and the analysis and evaluation of risks 
associated with exposure to those hazards. 

Quality risk management 
A systematic process for the assessment, 
control, communication and review of 
risks to the quality of the drug 
(medicinal) product across the product 
lifecycle. 

Assessment 

Control Communication 

Review 

Risk

 

Hazard 
The potential 
source of harm. 

Risk 
The combination of the probability 
of occurrence of harm and the 
severity of that harm. 

Harm 
Damage to health, including the 
damage that can occur from loss 
of product quality or availability. 

Figure 1. Quality risk management concepts (Guideline ICH Q9)



УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010

[2�]

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010

a very limited amount of experience on the probabil-
ity of a fact, no system will improve it. Therefore it 
can’t be said that quantitative tools are better than 
qualitative. It is true that when we, for instance, es-
timate a risk in terms of probability and severity, 
the result might be different. And this usually de-
pends on the competence of the risk analysis team. 
If we use a quantitative appraisal (1, 2, 3), the risk 
could be, say, 3 x 2 = 6, whereas if we use a quali-
tative assessment (low, medium, high), it would be 
high x medium = high or medium. A definite value, 
like 6, seems to cause a better response than a quite 
indefinite value, like high or medium, which might 
cause doubts. But it should be also considered that 
in the first case we might get a result showing a 
wrong degree of knowledge and accuracy, whereas 
the second case reflects the reality, with a limited 
amount of information and accuracy.

Any risk assessment should include informa-
tion on the system of evaluation chosen, describing 
whether it is qualitative or quantitative and explain-
ing the meaning of the different levels in use.

What is really risk assessment?
One might be tempted to answer this question 

by saying that it is the application of one of the 
methods described in the literature (e. g. in Guide-
line ICH Q9) to a given pharmaceutical process. But 

this would be a rather imprecise response, because 
it would refer to «how we did it» but not «what we 
did». A much better response could be something 
like «a profound study of a process in order to deep-
ly understand how it works, what the synergy with 
other processes is and which its weaknesses are».

If processes are not well known, relevant and 
reliable information is not gathered and there is no 
communication among the different parts involved 
in the process, then risk assessment has a strong 
probability of becoming a hollow paper.

The managers must compare the existing and 
accepted level of risk with the new one appearing 
as a result of the modified situation. This might be 
performed by means of RRF [6]. In this method it is 
necessary to identify the components of risk. These 
components are the result of different factors. By 
evaluating the factors it is possible to get a global 
ranking of the risk in a given situation and compare 
it with other situations to establish priorities.

The factors can be evaluated in different ways. 
The outsourced validation activities were evaluat-
ed as example. In this case, taking into account the 
level of information at disposal, each one is clas-
sified in three levels in relation to its contribution 
to the global risk, from low to high. A column with 
comments is added to further clarify the rationale 
for the appraisal of the level of risk.

Figure 2. Risk analysis tools
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Option A: Outsourced control

Components Factors

Risk level
(1=low/

2=medium/
3=high)

Comments

Technical 
proficiency

Training 1 professional knowledge was well known

Experience 1 Already cooperated with Company A since its 
foundation

Control over 
process

Monitoring 1 There hadn’t been problems

Knowledge 3 The true knowledge remained exclusively

Logistics

Cost 1 Costs are very reasonable

Independence 3 Company kept the ultimate control

Competitiveness 1 Company B was well known  with excellent 
services

Social regulations
Fidelity 1 full fidelity required

Work 1 work planed and conducted according timetable

13

Option b: In-house control

Components Factors

Risk level
(1=low/

2=medium/
3=high)

Comments

Technical 
proficiency

Training 3 Professional knowledge is very limited

Experience 3 There hadn’t been any practical experience

Control over 
process

Monitoring 2 There was limited experience of monitoring

Knowledge 1 Process very well known

Logistics

Cost 3 Needs to invest in equipment

Independence 1 acquire full independence

Competitiveness 1 Very low competitiveness

Social regulations
Fidelity 3 New tasks may arise misunderstanding

Work 3 Need more internal resources to work

20

Figure 3. The RRF chart
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CONCLUSIONS
Risk evaluation has been introduced only re-

cently into the pharmaceutical sector. And al-
though this experience is not yet extensive, some 
concerns might already be raised:
1. What really counts in risk assessment is not 

how you perform it but what you obtain. And 
this should be a complete oversight of the pro-
cess and of the level of criticality of its steps.

2. The quality of a risk analysis depends much 
more on the amount of knowledge and informa-
tion about the process which is studied than on 
the tool used. Risk management tools are just 
an aid to better study the facts that you already 
know.

3. In the article has been shown that you can al-
ways combine different tools, which might 
organize your data in different ways, to get 
a better overview.

4. The discussions about the evaluation of the 
risk factors (probability, severity and detec-
tion) have, often, little relevance, because the 
final quality will depend on the quality of the 
knowledge of the process as well.

5. A risk analysis is only useful if it allows man-
aging a process better. If this is not the case it 
will probably be just more paper.

6. Risk assessment is just the first step to get to 
the complete and timely control of a process 
and in a controlled process each batch is con-
currently validated. Then, a traditional pro-
spective validation is losing its importance.

7. The success of risk assessment relies on the 
mastering of knowledge and this requires a 
multidisciplinary competent team and an ad-
equate management of knowledge within the 
company.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКОМ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Проанализирован процесс внедрения концепции управления риском качества в сферу 
фармацевтического производства. Несмотря на актуальность применения этой концеп-
ции, практическое использование ее в фармацевтической промышленности пока еще 
недостаточно распространено. Показана целесообразность использования как форма-
лизованных, так и неформализованных инструментов управления риском для пла-
нирования и проведения работ по валидации.  Проведено практическое исследование 
применения оценки рисков при проведении валидационных работ привлеченной ком-
панией или внутренними силами компании, которая имеет малый опыт проведения 
таких работ. Сделанная количественная оценка рисков однозначно свидетельствует 
о целесообразности привлечения аутсорсинговой компании в описанном случае. 
Сделан вывод о том, что оценка рисков является первым этапом для достижения посто-
янного контроля над управляемым процессом, в котором каждая производимая серия 
продукции подвергается, фактически, непрекращающейся сопутствующей валида-
ции. впервые сделан вывод о том, что с точки зрения данного подхода традиционная 
перспективная валидация в значительной степени теряет своё значение. 
Ключевые слова: анализ риска; оценка риска; валидация
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В. Краукліс, Дж. Ботет
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ  
РИЗИКОМ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Проаналізовано процесс впровадження концепції управління ризиком якості в сферу 
фармацевтичного виробництва. Незважаючи на актуальність застосування цієї кон-
цепції, її практичне використання в фармацевтичній промисловості досі є недостатньо 
розповсюдженим. Показано доцільність використання як формалізованих, так і нефор-
малізованих інструментів управління ризиком при плануванні та проведенні робіт з 
валідації.  Проведено практичне дослідження використання оцінки ризиків при вико-
нанні валідаційних робіт залученною компанією або власними внутрішними силами 
компанії, яка не має досвіду проведення таких робіт. виконана кількісна оцінка ризи-
ків однозначно свідчить про доцільність залучення аутсорсингової компанії в описано-
му випадку. 
Зроблено висновок про те, що оцінка ризиків є першим етапом для досягнення постій-
ного контролю над керованим процессом, в якому кожна вироблена серія продукції 
підлягає, фактично, безперервній супутній валідації. вперше зроблено висновок про 
те, що, з точки зору даного підходу, традиційна перспективна валідація в значному сту-
пеню втрачає своє значення. 
Ключові слова: аналіз ризику; оцінка ризику; валідація
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Створення об’єктів інновацій у фармацев-

тичній галузі має істотні відмінності порівняно 
з іншими галузями: багатостадійність іннова-
ційного процесу, наявність таких специфічних 
етапів, як біофармацевтичні, доклінічні, клініч-
ні дослідження; значна тривалість і висока вар-
тість розробок оригінальних лікарських засобів 
(лЗ); відносно коротка тривалість життєвого 
циклу більшості лЗ; необхідність забезпечення 
доступних цін на них; жорстка конкуренція як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках 
з могутніми фармацевтичними корпораціями, 
які здійснюють масштабну інноваційну діяль-
ність. Необхідно також відмітити, що існує ризик 
можливості припинення роботи над лЗ у разі ви-
явлення його токсичності (у 30 % випадків), не-
достатній клінічній ефективності (27 %), неприй-
нятному профілі безпеки (13 %), переваги інших 
препаратів (9 %), відсутності інвестицій (5 %) та 
з інших причин (16 %) [5, 6]. Так, Європейська 
агенція по лікарських засобах (EMA) рекоменду-
вала відмовитися від використання сибутраміну 
(торгові назви — «ліндакса», «Меридіа») — пре-
парату, який застосовується для пригнічення 
апетиту. На думку експертів агенції, ризики, які 
пов’язані з прийомом цих лЗ, істотно переверщу-
ють їх позитивний ефект [12].

Наявність охорони інтелектуальної влас-
ності є однією з головних умов результативно-
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го функціонування кожного фармацевтичного 
підприємства (ФП) в умовах ринку і конкурен-
ції. Патенти є однією з головних рушійних сил 
світової економіки, разом з тим, вони слугують 
одним із засобів оцінки інноваційної діяльності, 
яка сприяє економічному розвитку підприємств  
[6, 9].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі організації інноваційної діяль-
ності в різних галузях економіки присвячені 
дослідження С. Д. Ільєнкової, а. в. Гриньова, 
Д. М. Черваньова, Н. І. Чухрай, р. а. Фатхутдіно-
ва, П. М. Цибульова, в. П. Чеботарьова, в. Г. Зі-
нова та ін [1–3, 8–11]. Дослідники доводять, що 
вибір ефективної стратегії є запорукою успіху 
інноваційної діяльності. Фірма може опинитися 
в кризовому становищі, якщо не зуміє передба-
чити обставини, які змінюються, і відреагувати 
на них вчасно. Залежно від умов мікро- і макро-
середовища організація може вибрати адапта-
ційну або творчу (наступальну) інноваційні стра-
тегії. адаптаційна стратегія спрямована на те, 
щоб утримати конкурентні позиції фірми на вже 
існуючих ринках. У рамках адаптаційної стра-
тегії виділяють: захисну стратегію, стратегію 
інноваційної імітації, стратегію вичікування, 
стратегію безпосереднього реагування на потре-
би і запити споживачів [8]. Творча (наступальна) 
інноваційна стратегія характерна для фірм, які 
засновують свою діяльність на принципах під-

Проаналізовані питання щодо ухвалення стратегічних рішень по управлінню інноваційною 
діяльністю на фармацевтичних підприємствах. Розглянуті практичні рекомендації щодо форму-
вання і здійснення політики фармацевтичних компаній у сфері охорони інтелектуальної влас-
ності. Проведений фармакоекономічний аналіз схем лікування з використанням інноваційних 
лікарських засобів виробництва «ФК «Здоров’я». доведені комерційні переваги сучасних підходів 
до захисту вітчизняних інноваційних розробок, зокрема шляхом використання кумулятивної 
форми їх охорони.
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приємницької конкуренції й активної науково-
дослідної роботи.

Крім того, на рівні підприємства також 
розрізняють 4 типи стратегій формування інно-
ваційної політики залежно від їх цілей: експле-
рентна, патієнтна, віолентна, комутантна [8].

Експлерентна стратегія пов’язана із створен-
ням нових або з радикальним перетворенням 
старих сегментів ринку. Фірми, які обирають 
подібну стратегію — це першопроходці в пошу-
ку і реалізації рішень (персональні комп’ютери, 
біотехнологія та ін.) Експлеренти в 85 % випад-
ків зазнають поразки, але за рахунок 15 % ви-
падків досягають величезного технічнічного, фі-
нансового і морального успіху. вони є рушійною 
силою науково-технічного прогресу.

Патієнтна стратегія типова для фірм, які до-
тримуються вузької спеціалізації, розрахованої 
на обмежене коло споживачів. вони працюють 
на вузький сегмент ринку і задовольняють потре-
би, які сформовані під дією реклами, моди та ін. 
Свої дорогі і високоякісні товари вони адресують 
тим, кого не влаштовує звичайна продукція.

віолентна стратегія характерна для фірм, 
які діють у сфері крупного, стандартного вироб-
ництва (автомобілі «Тойота», «Шевроле», холо-
дильники «Сіменс», «Електролюкс», сигарети 
«Мальборо», «Кемел» та ін.). Для них характер-
не масове виробництво продукції хорошої якості 
за низькими цінами.

Комутантна стратегія пов’язана з виконан-
ням невеликих за об’ємом (а нерідко і корот-
кочасних) замовлень конкретного клієнта. Це 
шлях підвищення споживчої цінності не за ра-
хунок надвисокої якості (як у патієнтів), а за ра-
хунок індивідуалізації послуги.

актуальними аспектами організації й управ-
ління інноваційною діяльністю у фармацевтич-
ній галузі займалися такі фахівці, як Т. а. Гро-
шовой, Д. С. волох, в. о. Загорій, З. М. Мнушко, 
в. П. Георгіївський, в. М. Толочко, М. М. Слобо-
дянюк, о. П. Півень, в. М. Тіманюк та ін. але 
проблеми оцінки й оптимізації інноваційної 
стратегії ФП на основі моніторингу патентної ін-
формації залишилися недослідженими.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ  
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Для удосконалення організації й управлін-
ня інноваційною діяльністю на вітчизняних ФП 
перспективною є оцінка їх інноваційної страте-
гії на основі моніторингу патентної документа-
ції. аналіз патентної документації забезпечує 
керівникам компаній можливість ухвалення 
інформаційно обґрунтованих управлінських рі-
шень. Як свідчать проведені дослідження, дані 

щодо моніторингу інтелектуальної власності віт-
чизняних ФП в наукових джерелах на цей час 
відсутні.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є опрацювання методич-

них підходів до оцінки результативності інно-
ваційної стратегії ФП на прикладі моніторингу 
патентної документації на винаходи, корисні мо-
делі в умовах ваТ «ФК «Здоров’я». Дослідження 
проводилися з використанням баз даних в ме-
режі Інтернет: Українське патентне відомство 
(http: /  / www. ukrpatent. org) та російське патен-
тне відомство (http: /  / www. fips. ru).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Створення в Україні гарантованої, надійної, 
доступної системи лікарського забезпечення 
населення не можливе без динамічного розвит-
ку вітчизняної фармацевтичної промисловості, 
підвищення якості і конкурентоспроможності 
лЗ вітчизняного виробництва. в останній час 
інтелектуальна власність у більшій мірі, ніж фі-
зичні активи або фінансовий капітал, стає стій-
кою конкурентною перевагою ФП.

Індикатором інноваційної активності будь-
якої компанії є кількість отриманих патентів 
на винаходи і корисні моделі. Для визначення 
кількісних показників динаміки стану патент-
ного захисту об’єктів промислової власності Тов 
«ФК «Здоров’я» були проведені аналітико-ста-
тистичні дослідження за період 1999–2009 рр. 
Так, визначено наступний розподіл патен-
тів на винаходи та корисні моделі компанії 
 за період 1999–2009 рр. від їх загальної кількості: 
у 1999 р. — 6,7 %, 2000 р. — 4,4 %, 2001 р. — 
15,6 %, 2002 р. — 15,6 %, 2003 р. — 8,9 %, 
2004 р. — 4,4 %, 2005 р. — 15,6 %, 2006 р. — 
8,9 %, 2007 р. — 6,7 %, 2008 р. — 11,1 %, 
2009 р. — 2,2 %. Наведена динаміка патенту-
вання свідчить про поступальний інноваційний 
розвиток підприємства. Крім того, підприємство 
отримало 3 патенти на винаходи у 2005–2006 рр. 
у російській Федерації, що підтверджує наяв-
ність комерційних інтересів на даній території.

У результаті проведення моніторингу інте-
лектуальної власності «ФК «Здоров’я» було виз-
начено, що підприємство по багатьох лЗ дотри-
мується експлерентної інноваційної стратегії. 
Про що свідчать наступні майнові права на патен-
ти на винаходи та корисні моделі: № 17253 «Засіб 
«Фладекс» для лікування дерматозів», № 23754 
«основа для гелів», № 54880 «(S)-2-аміно-5-гу-
анідинопентанової кислоти (S)-2-аміноглутарат 
(L-аргініну L-глутамат), що має гепатопротек-
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торну, гіпоамоніємічну та детоксикуючу дію, 
спосіб його одержання, фармацевтична компози-
ція на його основі», № 4440 «Процес отримання 
лікарського гепатотропного засобу артишоку», 
№ 73884 «Спосіб отримання лікарського засо-
бу седативної дії на основі рослинної сировини 
і лікарський засіб «Флорисед», отриманий цим 
способом», № 83248 «Фармацевтична компози-
ція для лікування простатитів», № 10054 «Фар-
мацевтична композиція антибактеріальної дії 
у вигляді мазі», № 25322 «Спосіб одержання таб-
летованої форми лікарського засобу», № 36998 
«Комбінований засіб для лікування серцево-су-
динних захворювань для перорального засто-
сування», № 37388 «Засіб для лікування серце-
во-судинних захворювань для парентерального 
застосування» та ін.

Як наслідок, в умовах конкуренції нема-
теріальні активи ваТ «ФК «Здоров’я» забез-
печують монопольне право в Україні з вироб-
ництва наступних інноваційних препаратів: 
«Глутаргін», «артишоку Екстракт-Здоров’я», 
«Флорисед-Здоров’я», «Фладекс», «Полідеканіт», 
«апіпрост». Це дозволяє отримувати стабіль-
ні доходи на ринку в довгостроковому періоді. 
Так, аналіз ринкових активів компанії також 
показав, що в Тор-10 вітчизняних брендів з най-
більшим приростом об’ємів продажів в першому 
півріччі 2005 р. потрапили два препарати ваТ 

«ФК «Здоров’я» — «Глутаргін» і «Флорисед-
Здоров’я» [4].

результати досліджень довели: щодо окре-
мих препаратів компанія дотримується іннова-
ційної стратегії віолентів. Про це свідчать на-
ступні одержані патенти на винаходи та корисні 
моделі: № 31090 «Спосіб одержання таблеток 
ранітидину», № 45290а «Спосіб одержання суми 
поліокси-фенілхроманонів», № 40451 «Спосіб 
одержання капсульованої лікарської форми 
фармацевтичного препарату», № 71838 «Фарма-
цевтична композиція на основі артикаїну та епі-
нефрину», № 10380 «Фармацевтична композиція 
нейролептичної дії», № 13019 «Фармацевтична 
композиція антибактеріальної дії на основі нор-
флоксацину» та ін.

З метою фармакоекономічної оцінки вико-
ристання інноваційних препаратів ваТ «ФК 
«Здоров’я»: «Глутаргін», «артишоку Екстракт-
Здоров’я», «Флорисед-Здоров’я», був проведений 
порівняльний фармакоекономічний аналіз схем 
фармакотерапії з використанням цих препа-
ратів та інноваційних препаратів відомих фар-
мацевтичних компаній. Показники оптових цін 
на досліджувані лЗ визначені за даними прайс-
листів, які представлені в Інтернеті [7]. отри-
мані результати наведені в таблиці.

У результаті проведених розрахунків вста-
новлено, що вартість 21-денного курсу лікування 

Таблиця

ПОРІВНЯЛЬНА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ  
І ННОВАЦІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ ВАТ «ФК «ЗДОРОВ’Я»: «ГЛУТАРГІН»,  

«АРТИШОКУ ЕКСТРАКТ-ЗДОРОВ’Я», «ФЛОРИСЕД-ЗДОРОВ’Я»  
І ПРЕПАРАТІВ-АНАЛОГІВ  ВІДОМИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ 

Препарат
Вартість 
упаковки

Добова 
доза

Курс ліку-
вання, дні

Вартість 
курсу лі-
кування, 

грн.
Гепатопротектори

«Глутаргін», «ФК «Здоров’я», Україна 30 таблеток 12,25 грн. 9 таблеток 21 77,17

«Гепа-Мерц», Merz, Німеччина 30 пакетів 545,7 грн. 6 пакетів 21 2291,94

«Гептрал», Knoll AG Basf Pharma, Німеччина 20 таблеток 254,62 грн. 3 таблетки 21 995,40

«Ессенціале», Aventis Pharma,  Німеччина 30 капсул 50,35 грн. 6 капсул 21 211,47

Препарати на основі артишоку

«артишоку Екстракт-Здоров’я»,  
«ФК «Здоров’я», Україна

30 капсул 13,940 грн. 6 капсул 21 58,54

«Хофітол», Laboratoires Rosa-Phytopharma, 
Франція

60 таблеток 48 грн. 6 таблеток 21 100,80

«Цинарикс», Pharmazeutische Fabrik Montavit, 
австрія

24 таблетки 20,96 грн. 6 таблеток 21 110,04

Комбіновані седативні препарати рослинного походження

«Флорисед-Здоров’я», «ФК «Здоров’я»,  Україна 20 капсул 10,46 грн. 2 капсули 7 7,32

«Ново-Пасит», Ivax, Чехія 30 таблеток 47,75 грн. 3 таблетки 7 33,42

Седавіт, «Київмедпрепарат», Україна 20 таблетки 11,85 грн. 3 таблетки 7 12,44

«Персен», Lek, Словенія 20 капсул 25,3 грн. 3 капсули 7 26,56

«Фітосед»,  «Червона зірка», Україна 20 капсул 10,98 грн. 3 капсули 7 11,52
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вітчизняним лЗ «Глутаргін» є економічно най-
вигіднішою для споживача у порівнянні з відо-
мими зарубіжними гепатопротекторами: «Гепа-
мерц», «Гептрал», «Есенціале». аналогічні дані 
отримані при аналізі препаратів на основі арти-
шоку: курс лікування з використанням «арти-
шоку Екстракт-Здоров’я» є дешевшим. аналіз 
комбінованих седативних фітопрепаратів вия-
вив, що препарат «Флорисед-Здоров’я» належать 
до менш дорогих серед аналогів і не поступається 
їм за якістю. отримані дані свідчать про обґрун-
товану цінову політику ваТ «ФК «Здоров’я», 
а також про її переваги при позиціонуванні вка-
заних препаратів на фармацевтичному ринку 
України.

Як позитивний досвід організації іннова-
ційної діяльності в умовах ваТ «ФК «Здоров’я» 
слід зазначити використання кумулятивної 
форми охорони своїх розробок підприємством. 
Наприклад, препарат «Глутаргін» (4 % розчин 
для ін’єкцій, концентрат 40 %, порошок, таблет-
ки), охороняється патентами на винахід № 54880 
«(S)-2-аміно-5-гуанідинопентанової кислоти (S)-
2-аміноглутарат (L-аргініну L-глутамат), що має 
гепатопротекторну, гіпоамоніємічну та детокси-
куючу дію, спосіб його одержання, фармацевтич-
на композиція на його основі», корисну модель 
№ 25322 «Спосіб одержання таблетованої форми 
лікарського засобу»; свідоцтвом на торговель-
ну марку № 25919 «Глутаргін». Препарат «Фла-
декс» також охороняється патентом на винахід 
№ 17253 «Засіб «Фладекс» для лікування дерма-
тозів», свідоцтвом на торговельну марку № 19847 
«Фладекс». лЗ «апіпрост» охороняється патен-
том на винахід № 83248 «Фармацевтична ком-
позиція для лікування простатитів», свідоцтвом 
на торговельну марку № 88132 - «апіпрост».

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

одним із способів зниження інноваційного 
ризику є диверсифікація інноваційної діяль-
ності, яка полягає в розподілі зусиль розроб-
ників та інвестицій для здійснення різноманіт-
них інноваційних проектів, безпосередньо 
не зв’язаних один з одним. Якщо через неперед-
бачені обставини один з інноваційних проектів 
буде збитковим, то інші проекти можуть вия-
витися успішними і приноситимуть прибуток. 
отже, за типом стратегії фірму можна визначати 
тільки у тому випадку, коли вона спеціалізуєть-

ся на виробництві і реалізації одного виду товару 
або надання певної послуги. Якщо фірма випус-
кає декілька видів продукції, то вона щодо них 
часто застосовує різні стратегії. Це сприяє пев-
ному нівелюванню ризиків інноваційної діяль-
ності фірми. аналіз інноваційної стратегії ваТ 
«ФК «Здоров’я» підтверджує, що з загостренням 
конкуренції на фармацевтичному ринку шир-
ше використовується експлерентна інноваційна 
стратегія.

За результатами аналізу можна зробити вис-
новки про те, що використовувані на Тов «ФК 
«Здоров’я» методичні підходи до формування 
портфеля інтелектуальної власності є ефектив-
ними, а це дозволяє компанії займати лідуючі по-
зиції на внутрішньому ринку України, ефектив-
но використовувати наявний інтелектуальний 
потенціал, проводити обґрунтовану політику 
в галузі охорони прав на об’єкти інтелектуальної 
власності, завдяки чому успішно конкурувати 
як з вітчизняними, так і з закордонними фарма-
цевтичними компаніями.

Моніторинг патентної документації — це без-
перервний процес законного та етичного збору 
й аналізу інформації, який включає виявлення 
конкурентів, визначення джерел потрібної ін-
формації, а також методів отримання й інтер-
претації знайдених відомостей. результат цієї 
роботи може використовуватися компанією при 
виробленні стратегії завойовування превалюю-
чих позицій у даному ринковому сегменті.

Таким чином, одним з інструментів, що доз-
воляє провести аналіз інноваційної стратегії 
компанії, ухвалити стратегічне рішення, є моні-
торинг патентної документації. алгоритм прове-
дення моніторингу патентної інформації вклю-
чає: дослідження технічного рівня і тенденцій 
розвитку об’єктів техніки і технологій, ранжи-
рування правовласників, зіставлення інтенсив-
ності патентування в динаміці, аналіз активності 
подання патентних заявок конкурентами, систе-
матизацію винаходів за рубриками міжнародної 
патентної класифікації. Моніторинг патентної ін-
формації також враховує географію патентуван-
ня, яка відображає ринкову стратегію компанії; 
частоту оновлення технологічних рішень; спів-
відношення купівлі і продажу ліцензій; предмет-
ні галузі агресивного патентування; кількість ви-
нахідників, стабільність колективу дослідників і 
розробників, наявність винахідників з високою 
репутацією, наявність зв’язків з університетами.
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вационной деятельностью на фармацевтических предприятиях. рассмотрены практи-
ческие рекомендации формирования и осуществления политики фармацевтических 
компаний в сфере охраны интеллектуальной собственности. Проведен фармакоэко-
номический анализ схем лечения с использованием инновационных лекарственных 
средств производства «ФК «Здоровье». Доказаны коммерческие преимущества совре-
менных подходов к защите отечественных инновационных разработок, в частности пу-
тем использования кумулятивной формы их охраны.
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O. V. Posylkina, E. V. Litvinova, A. V. Dorovskyi
THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF PHARMACEUTICAL COMPANY 
INNOVATIVE STRATEGY ON bASIS OF PATENT DOCUMENT MONITORING

It was analyzed questions of the acceptance of strategic decisions for the management of 
innovative activity on pharmaceutical enterprises. It was considered practical recommen-
dations for forming and realization of politics of pharmaceutical companies in the sphere 
of the intellectual property protection. It was conducted the pharmacoeconomic analysis of 
treatment regimen with the use of «Pharmaceutical company «Zdorovye» innovative drug. 
It was established commercial advantages of the modern method of attack to protect domes-
tic innovative developments, in particular by the use of cumulative form of their protec-
tion.
Key words: innovative strategy; intellectual property; inventions; utility models; innova-
tive drug
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Захворюваність (нові випадки) та поширеність 

туберкульозу в Україні характеризуються більш 
негативними показниками у порівнянні з розви-
нутими державами з тенденцією до погіршення 
ситуації [1]. У квітні 1993 р. вооЗ проголосила 
туберкульоз глобальною небезпекою. У 1995 р. 
в Україні офіційно зареєстрована епідемія ту-
беркульозу, а у 2001 р. прийнята «Національ-
на програма боротьби з туберкульозом» згідно 
з Указом Президента України № 643 / 2001 від 20 
серпня 2001 р., де вказано на необхідність вив-
чення ефективності існуючих протитуберкуль-
озних заходів [8]. Законом України в 2007 р. за-
тверджено Загальнодержавну програму протидії 
захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роки 
[11]. За даними 2009 р. Європейської бази вооЗ 
(січень 2009р.) захворюваність на туберкульоз 
на 100 тис. населення в Україні — 82,4 [10]. Спос-
терігається зростання частоти полі- і мультире-
зистентного туберкульозу. оптимізації медичної 
допомоги хворим на туберкульоз в Україні при-
свячені численні аналітичні публікації та реко-
мендації, у той же час фармацевтична складова 
(своєчасне забезпечення якісними протитубер-
кульозними та іншими лікарськими засобами, 
їх належне зберігання, моніторинг розподілу) 
є менш вивченою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження інтеграції надання медичної 
та фармацевтичної допомоги в окремих галу-
зях охорони здоров’я проводилися для захворю-
вань, які передаються статевим шляхом, в т. ч. 
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ СИСТЕМ  
МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ В УКРАЇНІ

вІл /  СНІДу [14], а також для лікування хворих 
з розладами психіки [5]. Методологія таких до-
сліджень включає аналіз профільного арсеналу 
лікарських засобів, в т. ч. маркетинговий, мето-
дами фармакоекономіки, елементи фармацев-
тичної логістики, спеціалізацію надання фарма-
цевтичної допомоги відповідним контингентам 
хворих із застосуванням принципів фармацев-
тичної опіки. впроваджено елементи інтеграції 
до обґрунтування потреби в лікарських засобах 
специфічної дії. вказана методологія актуальна 
і для пошуку шляхів оптимізації фармацевтич-
ної допомоги хворим на туберкульоз.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ  
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Не опрацьована методика аналізу показни-
ків (вимірників) інтеграції надання медичної 
та фармацевтичної допомоги з урахуванням ар-
сеналу лікарських засобів специфічної дії, фак-
торів формування товарних запасів за умовою фі-
нансування на державному та місцевих рівнях. 
Безумовно, підсистема медичної допомоги грає 
провідну роль, однак підсистема фармацевтич-
ної допомоги, змінюючи в останні роки „правила 
гри» (тендерна процедура визначення постачаль-
ника, диференціація асигнувань на державне та 
місцеве тощо), суттєво впливає на ефективність 
охорони здоров’я з лікування туберкульозу. У ре-
зультаті запас рішень з реалізації процедур спів-
праці має бути напрвленим на пошук нових аль-
тернатив або повернення до апробованих раніше 
постулатів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є застосування системно-

го підходу до аналізу для виявлення проблема-

Оптимізація інтеграції медичної та фармацевтичної допомоги при туберкульозі вимагає  
централізації лікарського забезпечення та визначення потреби у протитуберкульозних пре-
паратах.
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тики та шляхів оптимізації інтеграції надання 
медичної та фармацевтичної допомоги у системі 
охорони здоров’я України на період формування 
ринкових відносин.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

результати системного аналізу стану і дина-
міки протитуберкульозної служби України з вив-
ченням показників епідеміологічної ситуації 
в окремих адміністративних територіях викла-
дені у ряді багатоаспектних публікацій [1,8,11]. 
Перш за все розглянемо базові принципи ліку-
вання туберкульозу: його тривалість — мінімум 
6 місяців, а у випадку хіміорезистентного ту-
беркульозу — 24 місяці. Комбіноване лікування 
передбачає застосування мінімум 4 протитубер-
кулозних препаратів протягом 2 місяців, і піз-
ніше 2 препарати протягом 4 місяців, з більшою 
деталізацією у роботі Ю. І. Фещенка (2008) [11]. 
За даними в. І. Чуканова у 4 % випадків фарма-
котерапії доводиться відмовитися від застосу-
вання протитуберкульозних лікарських засобів 
через розвиток побічних реакцій [12]. За дани-
ми вооЗ (2007) у світі за частотою виникнення 
побічних реакцій домінують препарати ізоніа-
зиду — 29,2 %, рифампіцину — 26,7 %, капрео-
міцину — 17,1 %, етамбутолу — 10,2 %, пірази-
наміду — 9,8 %, в Україні ж зафіксовано побічні 
реакції при застосуванні піразинаміду в 33,1 % 
випадку, рифампіцину — 24,9 %, ізоніазиду — 
13,5 % [7]. Фармацевтичні аспекти лікування 
хіміорезистентного туберкульозу вивчені у ди-
сертації [4].

До структури розглянутої служби входять 
протитуберкульозні диспансери, їхні стаціона-
ри, протитуберкульозні (фтизіопульмонологіч-
ні) лікарні, які мають фтизіатричні кабінети 
для контрольованого лікування амбулаторних 
хворих у загальній лікувальній мережі і в про-
титуберкульозних закладах, клініко-діагнос-
тичні лабораторії, а також спеціалізовані сана-
торії для дітей та санаторії для дорослих.

Сучасні підходи до організації лікування 
хворих на туберкульоз передбачають за між-
народними стандартами надання лікування 
під безпосереднім спостереженням — Directly 
Observed Therapy (DOT) або пряме контрольо-
ване лікування під безпосереднім контролем — 
Directly Observed Treatment short-cours (DOTS) 
[9]. DOT передбачає спостереження за прийомом 
кожної дози протитуберкульозних препаратів 
особою, яка користується довірою з боку ліка-
ря-куратора та пацієнта й підзвітна органам 
охорони здоров’я. Доцільно поставити питання: 
чи може такою особою бути клінічний провізор, 

провізор загального профілю або фармацевт? 
Щодо системи DOTS, то лікування повинно бути 
«під безпосереднім спостереженням медичних 
працівників».

Ми провели аналіз арсеналу протитуберку-
льозних лікарських засобів в Україні у порів-
нянні з сучасними міжнародними стандартами 
та вимогами. Джерелами інформації про віт-
чизняні протитуберкульозні препарати були 
Національні переліки основних лікарських 
засобів України (1993, 2001, 2006, 2009 років), 
Державний Формуляр лікарських засобів Ук-
раїни (ДФУ, 2009 р.), Протокол надання медич-
ної допомоги хворим на туберкульоз (далі Про-
токол) та Стандарт надання медичної допомоги 
хворим на хіміорезистентний туберкульоз (далі 
Стандарт) затверджені МоЗ України відповідно 
у 2006 та 2008 роках). Джерелами інформації 
про міжнародний арсенал було «Керівництво 
вооЗ по лікуванню туберкульозу для націо-
нальних програм» (2003 р.) та «Керівництво 
вооЗ по програмному веденню хіміорезистент-
ного туберкульозу» (2008 р.). Крім того ми роз-
глядали матеріали Британського Національ-
ного Формуляра (БНФ, 2008 р.) [16], причиною 
обрання якого для порівняльної оцінки було 
твердження, що при створенні вітчизняного 
формуляра України він був використаний як 
один з найкращих у світі [15].

Інтегрально всі наведені вище джерела інфор-
мації включають 31 протитубркульозний препа-
рат, в т. ч.: Керівництво вооЗ (2008) — 24 пре-
парати, Стандарт — 21, ДФУ — 19, Керівництво 
вооЗ (2003) — 16, Протокол — 15 препаратів. всі 
вказані документи включають амікацин, етам-
бутол, етіонамід, ізоніазид, канаміцин, капре-
оміцин, піразинамід, протіонамід, рифабутин, 
рифампіцин, стрептоміцин, циклосерин. Можна 
констатувати, що арсенал протитуберкульозних 
засобів України відповідає вимогам вооЗ. Щодо 
БНФ, цікаво відмітити: він включає лише 9 пре-
паратів, в сукупність яких не входить амікацин, 
етіонамід, канаміцин, протіонамід. Цей факт за-
слуговує на спеціальне вивчення з позицій дока-
зової медицини. У той же час до ДФУ входять всі 
препарати БНФ.

Сучасна концепція діяльності протитуберку-
льозної служби України, її координація, мето-
дичне та інформаційне забезпечення опрацьову-
ються та проводяться Національним інститутом 
фтизіатрії і пульмонології імені Ф. Г. Яновського 
аМН України. Тому об’єктом нашого вивчення 
були комплексні аналітичні публікації від вка-
заного центру з наведенням проблемних питань 
щодо інфраструктури та стану сучасної протиту-
беркульозної служби, показників її діяльності 
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на загальнодержавному та адміністративно — 
територіальному рівнях.

Принциповим проблемним питанням ор-
ганізації лікувального процесу, безпосередньо 
пов’язаним з фармацевтичною складовою, є ре-
гулярне (оптимальне) постачання протитубер-
кульозних препаратів гарантованої якості з 
формуванням їх річного резерву [8]. Спостері-
гаються несвоєчасні централізовані поставки 
(закупівлі), що «часом навіть змушує хворих пе-
реривати лікування, що збільшує частоту хіміо-
резистентності. відсутня концепція взаємодії 
різних ланок протитуберкульозної служби, а та-
кож з Центрами боротьби зі СНІДом». Така ар-
гументована констатація може бути продовжена 
щодо аптечної служби. Спостерігається закрит-
тя або перепрофілювання аптек, в тому числі 
спеціалізованих, які раніше на належному рів-
ні забезпечували протитуберкульозну службу 
та хворих на туберкульоз відповідними ліками 
(визначали потребу, формували разом з проти-
тубезкульозними закладами замовлення, забез-
печували всі етапи фармацевтичної логістики 
протитуберкульозних препаратів з контролем їх 
якості, створювали перехідні запаси, облік роз-
ходу). На даний час відповідні функції перекла-
дені на медичний персонал протитуберкульозної 
служби, коли їх чисельність є недостатньою та 
продовжує зменшуватися (за офіційними ста-
тистичними даними [10] вказана служба ста-
ном на 2008р. має показник укомплектованості 
штатних посад лікарів-фтизіатрів фізичними 
особами лише на 70,5 %).

Суттєвий фактор покращення кадрового за-
безпечення протитуберкульозної служби — ви-
користання клінічних провізорів (спеціалістів 
з клінічної фармації). За методикою визначення 
потреби в штатних посадах клінічних провізорів 
за нормативним методом [15], виходячи з дію-
чого наказу МоЗ України № 33 від 23.02.2000р. 
«Про штатні нормативи та типові штати за-
кладів охорони здоров’я», статистичної звітності 
[10], наприклад, у штаті туберкульозних ліка-
рень: Донецької має бути 2,0 штатні одиниці; 
Закарпатської — 1,75; Кіровоградської — 1,0; 
луганської — 0,5 штатних одиниць за такою по-
садою. відповідно, наприклад, для стаціонарів 
протитуберкульозних диспансерів: волинського 
передбачено 1,0; житомирського — 1,75 штат-
них одиниць клінічних провізорів.

За аналітичним висновком спеціалістів На-
ціонального інституту фтизіатрії і пульмонології 
[11] у 2001–2006 роках при існуванні в Україні 
централізованої закупівлі потитуберкульозих 
препаратів показники результатів лікування 
покращилися, а у 2007 — знизилися. Генераль-

но пропонується створення на період епідемії 
туберкульозу вертикалі управління всією про-
титуберкульозною службою України. На наш 
погляд, аналогічно заслуговує на увагу концеп-
ція єдиної вертикалі фармацевтичної складо-
вої протитуберкульозної служби на чолі зі спе-
ціалізованою аптекою Національного інституту 
фтизіатрії і пульмонології з підпорядкуванням 
їй профільних аптечних закладів на адміністра-
тивно-територіальному рівні. Направленість 
діяльності такої підсистеми: вибір методології 
та координація практичних аспектів визначен-
ня потреби в протитуберкульозних препаратах, 
уніфікації фінансового забезпечення та шляхів 
доведення лікарських засобів до хворих, інфор-
мація обліку використання та формування на-
лежних запасів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА ПЕСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

оскільки інтеграція надання медичної та 
фармацевтичної допомоги хворим на тубер-
кульоз є багатоаспектною та багаторівневою 
проблемою, вибір шляхів її оптимізації поряд 
з класичними підходами системного управління 
організацією [13] потребує методології управлін-
ня якістю [2]. Зокрема, в. М. лехан та о. л. Зюков 
рекомендують для підвищення якості медичної 
допомоги цикл Демінга — Шухарта [3]. При цьо-
му розробка плану дій щодо підвищення якості, 
його реалізація, контроль і оцінка результатів 
(в ідеалі — впровадження у практику позитив-
них рекомендацій, що на моделях підтвердили 
свою ефективність) приводить до корекції плану 
і повторення циклу. У нашому випадку в першу 
чергу заслуговує на комплексне вивчення питан-
ня централізації забезпечення протитуберкуль-
озними препаратами.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність споживання людиною іму-

ностимулюючих лікарських засобів зумовлена 
значенням імунної системи в функціонуванні 
та регулюванні окремих фізіологічних про-
цесів. Імунна система захищає організм від 
дії різних чужорідних агентів — мікробних, 
вірусних, паразитарних, рослинних і тварин-
них. вона знищує власні тканини і клітини 
організму, які піддалися патологічним змі-
нам. За її участю відбуваються інфекційні, 
запальні, алергічні, аутоімунні та інші проце-
си. Нормально функціонуюча імунна система 
забезпечує організму людини високий рівень 
захисту, а її розлади є причиною ряду захво-
рювань. Імуностимулюючі препарати є класом 
синтетичних, біотехнологічних і природних 
речовин, здатних впливати на функціонуван-
ня як всієї імунної системи, так і окремих її ла-
нок, внаслідок чого змінювати силу, характер 
і спрямованість імунних реакцій організму. 
Імуностимулятори сьогодні використовуються 
і для лікування захворювань різної етіології, 
патологічних станів, і для їхньої профілакти-
ки. Попит на дану групу препаратів має певні 
сезонні коливання, змінюється під впливом 
захворюваності, цінової політики виробників, 
їхньої активної маркетингової діяльності та 
ін. отже, актуальним є визначення його ста-
більності та тенденцій споживання окремих 
лікарських препаратів і групи в цілому.

УДК 615.1: 339.133.017: 339.138
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1Національний фармацевтичний університет
2Ужгородський національний університет

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ  
ПОПИТУ НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ 
ІМУНОСТИМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою даної роботи є апробація методики 

Пуанкаре-лоренса у прогнозуванні попиту на лі-
карські препарати імуностимулюючої дії в різ-
них регіонах України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

останнім часом активно проводяться до-
слідження споживання лікарських засобів [16], 
ринкового попиту та використання маркетин-
гових механізмів на прикладі окремих фарма-
котерапевтичних груп лікарських препаратів 
[2,4,6,8,9,12], розробляються методики прогно-
зування попиту [7,10,15], оцінюються фарма-
коекономічні аспекти споживання ліків [3,7] та 
лікування окремих захворювань [11]. але вив-
чення тенденцій ринкового попиту за методом 
Пуанкаре-лоренса не проводилося.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО  
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

У моделюванні динамічного дослідження 
ринкового попиту важливою є можливість відоб-
ражати та відслідковувати динаміку (а фактич-
но швидкість зміни попиту) обсягів реалізації 
конкретних препаратів чи певної їх сукупності. 
Здійснений таким чином аналіз здатний відоб-
ражати крім наявного попиту ще й певний прог-
нозовано необхідний потенціал розвитку сис-
теми виробництва ліків, а також інтегративно 
оцінювати достатність, ступінь та своєчасність 
реагування фармацевтичної інфраструктури.

У статті наводиться характеристика методу побудови скатерограм (Пуанкаре-Лоренса), 
яку запропоновано використовувати для визначення тенденцій споживання (ринкового попиту) 
на лікарські засоби. Проведено дослідження попиту на прикладі лікарського засобу імуностимулю-
ючої дії. Побудовано скатерограми за даними фактичного споживання в окремих областях Украї-
ни, що дозволило визначити ступінь стабільності або тенденції попиту.

© І. В. Пестун, О. М. Торохтін, 2010

Ключові слова: попит; скатерограма; метод Пуанкаре-лоренса; імуностимулятори; прогнозування
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Нами адаптовано використання методу ска-
терограм до визначення тенденції споживання 
окремих лікарських засобів імуностимулюючої 
дії у регіонах (областях) з різним рівнем спожи-
вання.

взагалі скатерограми, як засіб математич-
ного-просторового (графічного) аналізу, досить 
широко використовуються для визначення «тен-
денцій» розвитку патофізіологічних змін (ко-
роткотривалого прогнозування зміни клінічно-
го стану захворювання). Дослідження питання 
«кореляційної ритмограми» роботи серцево-су-
динної системи та впливу на його роботу актив-
ності ланок вегетативної системи здійснювалось 
Ю. а. Березним [1] та в. М. Михайловим [5]. Ідею 
інтервального аналізу запропонували Хенрік 
антон лоренц та анрі Пуанкаре ще на початку 
ХХ століття для розв’язання проблемних задач 
аналізу часової складової простору (саме від імен 
цих авторів скатерограми ще називають «пляма-
ми» Пуанкаре-лоренца — внаслідок характерно-
го графічного образу) [13, 14].

Принцип такого ритмографічного аналізу 
впроваджено для встановлення та визначення 
«сили тенденційності» щодо розвитку патологіч-
ного прояву захворювання, а також для оцінки 
саногенетичних зсувів і результатів клінічної 
ефективності відновлювального лікування (вияв-
лення факту стабільності та оцінка цієї стабіль-
ності, виходячи із клініко-лабораторних та функ-
ціонально-метричних показників у конкретного 
пацієнта, слугує показником компенсаторного 
урівноваження стану після перенесеного захво-
рювання). Графічно це проявляється ущільнен-
ням «плями» на графіку скатерограми [13, 14].

розмивання «плями» свідчить про відносну 
нестабільність патологічного процесу (наявність 
внутрішніх флуктуацій приросту / падіння емпі-
ричної величини клініко-лабораторного діагнос-
тичного показника), а кучний зсув по бісектрисі 
вказує на стабільність патологічного процесу.

виходячи із метричної аналогічності дина-
мічних змін у досліджуваних процесах, вико-
ристання методу скатерограм може бути засто-
совано і до аналізу економічних задач, зокрема 
для встановлення тенденцій попиту використан-
ня / продажу лікарських препаратів та їхнього 
певного часового прогнозування. За результата-
ми аналізу спостерігається наступне:
• чітко проявлена «тенденція» — коли градієнт 

приросту показника у бік підвищення / змен-
шення продажу є стабільним за напрямом (ча-
совий приріст градієнту приросту показника 
дорівнює нулю); слід зауважити, що можливі 
і певні коливання його величини (випадки, 
коли приріст часового градієнту змін обсягів 

продажу варіюється), тобто спостерігається 
відхилення показника від стабільності з фік-
сованим значенням відхилення;

• прихована «тенденція» — проявляє себе 
спорадичними відхиленнями значень до-
сліджуваного показника реалізації у бік 
(позтивних / негативних) зрушень із можли-
вою подальшою нетривалою фіксацією цих 
значень у «сфері» підвищених / знижених 
продажів, зумовлених попитом, із наступ-
ним поступовим поверненням показника 
до стану «стабільності» або до граничних 
його значень (можливе постійне перебуван-
ня показника у «зоні-області» нестабільного 
«підвищеного / зниженого» попиту).

За умови виявлення зрушень попиту, можна 
робити висновок щодо наявності певних векторів 
«тенденцій» попиту. Зазначимо, що взагалі — 
сумарний вектор попиту може набувати і не-
визначеної «тенденції» (що може бути описане 
також як «не чітко орієнтована» тенденція, яка 
виникає при певних санітарно-епідеміологічних 
обставинах, або стійких соціально-економічних 
складових. Така тенденція, безумовно, змінюва-
тиме свій напрямок у процесі компенсації попи-
ту населення на лікарські засоби (теж досягаючи 
певної проміжної стабільності). У таких випад-
ках встановлюватиметься величина «тенденції» 
теж близька, або ж така, що дорівнює нулю.

Нами побудовано скатерограми за обсягами 
продажу препарату амізон в областях України 
(використані дані компанії «Бізнес-Кредит» по-
місячно у тис. уп., період 01.01.2006-31.04.2009). 
Графічне зображення скатерограми виконується 
через рівні проміжки часу (щомісячно протягом 
трьох років) — на графіку а

t
 (обсяги продажу 

у попередній місяць), та в майбутній момент 
а

t+1
 (обсяги продажу наступного місяця). Цей 

нелінійний аналіз виявляється особливо корис-
ним у випадках монотонності показників, коли 
непередбачувані «випадки — відхилення» ви-
никають доволі рідко, або їхній характер не має 
стабільно спрямованої закономірності (явного 
росту). У таких випадках на скатерограмі до-
сліджуваних показників будуть відмічені відхи-
лення від умовної бісектриси (на рис. показано 
пунктирною лінією).

відношення кількості точок над бісектрисою 
до кількості точок під бісектрисою слугує інди-
катором таких висновків:
• якщо кількість точок над бісектрисою біль-

ше кількості точок під бісектрисою, спос-
терігається тенденція до зростання попиту;

• якщо кількість точок над бісектрисою мен-
ша за кількість точок під бісектрисою, спос-
терігається тенденція до падіння попиту.
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На рисунку показано кінцевий графік для ха-
рактеристики попиту на препарат амізон в Хар-
ківській області. У даному випадку програма 
виділяє співвідношення 53 точок над бісектри-
сою та 46 точок під бісектрисою. Тобто тенден-
ція споживання є позитивною та рівень попиту 
збільшується.

У таблиці представлені результати побудо-
ви скатерограм за обсягами продажу препарату 
в регіонах (областях) України та визначені тен-
денції попиту.

аналізуючи встановлену тенденцію попи-
ту з використанням скатерограм на лікарський 
препарат амізон в різних регіонах (областях) 
України, можна стверджувати, що виділяють-
ся регіони (області) зі стабільним споживанням: 
ар Крим, Київ, Київська, луганська, Мико-
лаївська, Полтавська, одеська, Тернопільська, 
Херсонська, Чернігівська. Тенденція до значно-
го зростання попиту спостерігається у Запорізь-
кій, рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій 
областях. Привертає увагу Кіровоградська об-
ласть, де тенденція є дуже негативною (тенден-
ція до значного зониження попиту).

Представлена методика дозволяє використо-
вувати індикатор «тенденція попиту» для оцін-
ки та прогнозування ефективності маркетин-
гової діяльності підприємств-постачальників 
в окремих регіонах (областях), планування об-
сягів продажу та для оцінки успішності заходів 
із просування лікарських засобів, переваг спо-
живачів та спеціалістів в окремих регіонах (об-
ластях) з урахуванням сезонності попиту.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

1. обґрунтовано застосування методу Пуан-
каре-лоренса для прогнозування тенденції 
попиту (споживання) лікарських препаратів 
імуностимулюючої дії на прикладі препара-
ту амізон в окремих областях України.

2. За результатами побудови скатерограм виді-
лені регіони (області) зі стабільним попитом, 
позитивною тенденцією (зростання попиту) 
та негативною тенденцією (зниження рівня 
попиту) на даний препарат.

У подальших дослідженнях науково-прак-
тичне значення має вивчення стабільності та тен-
денцій ринкового попиту в регіонах (областях) 
України на різні фармакотерапевтичні групи.

Рис.1. Cкатерограма для препарату Амізон 
(Харківська область)

A
t+1

A
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УДК 615.1: 339.133.017: 339.138
Пестун И. В., Торохтин А. М.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ СПРОСА  
НА ЛЕКАРСТВЕННІЕ СРЕДСТВА ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

в статье представлена характеристика метода построения скатерограмм (Пуанкаре-
лоренса), который предложено использовать для определения тенденций потребления 
(рыночного спроса) на лекарственные средства. Проведено исследование спроса на при-
мере лекарственного средства иммуностимулирующего действия. Построены скатеро-
граммы по данным фактического потребления в отдельных областях Украины, позво-
лившие определить степень стабильности или тенденции спроса.
Ключевые слова: спрос; скатерограмма; метод Пуанкаре-лоренса; иммуностимулято-
ры, прогнозирование
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Pestun I. V., Torohtin A. M.
TECHNIQUE OF DEFINITION THE IMMUNOSTIMULANTS DEMAND TENDENCIES

In article the characteristic of a method of scaterogram construction (Poincare-Lawrence) 
who is offered for using for definition of tendencies of consumption (market demand) for 
medical products is presented. Demand research for immunostimulant preparation has 
been carried out. It is constructed scaterogram according to actual consumption in sepa-
rate areas of Ukraine, which allowed to define degree of stability or the demand tendency.
Key words: demand; scaterogram; Poincare-Lawrence’s method; immunostimulants; fore-
casting

Адреса для листування: 
61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4. 
Кафедра менеджменту 
та маркетингу у фармації НФаУ 
Тел: (057) 267-91-72

Надійшла до редакції:  



[�2]
Маркетинг, логістика та фармакоекономічні дослідження

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, № 1(9) 2010

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Необхідність у забезпеченні здоров’я та жит-
тєдіяльності населення — однієї з найважливі-
ших соціальних функцій держави — обумо-
влюють особливе місце фармацевтичної галузі 
й необхідність використання сучасних концеп-
цій, методів та інструментів управління в усіх її 
ланках для забезпечення стійкого розвитку.

На сьогодні провідною тенденцією у вітчиз-
няній фармацевтичній галузі є розвиток фар-
мацевтичного підприємства (ФП) відповідно 
до вимог належної практики (GXP), що потребує 
належної побудови систем управління якістю. 
отже, упровадження логістичного менеджменту 
на підприємствах галузі, з одного боку, повинно 
бути метою загальної стратегії, з другого боку, 
співвідноситися з вимогами міжнародних стан-
дартів якості і правилами належної виробничої, 
дистриб’юторської, складської, фармацевтичної 
та інших практик.

Крім того, у процесі впровадження концепції 
і механізмів логістичного менеджменту на ФП 
необхідно враховувати особливості фармацевтич-
ної галузі (високу матеріаломісткість лікарських 
засобів (лЗ); великий асортимент продукції, що 
випускається ФП; численні і різноманітні техно-
логічні процеси; особливі вимоги до оптимізації 
витрат на виробництво й реалізацію лЗ для забез-
печення їхньої соціальної доступності; безперебій-
ність та своєчасність забезпечення споживачів не-
обхідним асортиментом високоякісних лЗ тощо).

УДК 65:661.112

р. В. сАГАйдАк-нікітЮк

Національний фармацевтичний університет

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СТРАТЕГІЧНОГО ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬ

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ  
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам розробки теоретичних і прак-
тичних засад логістичного менеджменту в умо-
вах фармацевтичної галузі присвятили увагу 
Б. П. Громовик, л. П. Дорохова, С. а. Куценко, 
З. М. Мнушко, о. в. Посилкіна [4; 5; 15; 18; 23]. 
Серед учених, які досліджували окремі аспекти 
управління логістичною діяльністю промисло-
вих підприємств, такі науковці, як М. Ю. Григо-
рак, Є. в. Крикавський, р. р. ларіна, л. Б. Міро-
тин, в. І. Сергєєв, о. М. Сумець, І. Є. Ташбаєв, 
о. М. Тридід, Н. І. Чухрай [12; 19; 22].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ  
РАНІШЕ ЧАСТИН ПРОБЛЕМИ

Проведені дослідження показали, що до цьо-
го часу на більшості вітчизняних ФП переважно 
використовується традиційний підхід до управ-
ління ресурсами. Унаслідок цього відсутня коор-
динація не тільки в діяльності окремих підроз-
ділів підприємств, а й між різними суб’єктами 
фармацевтичного ринку протягом усього логіс-
тичного ланцюга. Це обумовлює необхідність 
упровадження логістичної концепції в управлін-
ня діяльністю всіх ФП незалежно від характеру 
їхньої діяльності і форми власності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
актуальність упровадження логістичного 

менеджменту для фармацевтичної галузі обумо-
влена своєчасністю забезпечення населення Ук-
раїни лЗ за мінімально припустимими цінами, 
а для ФП можливістю мінімізації логістичних 

Проаналізовано сучасний стан логістичної діяльності в світі та Україні. Обґрунтовано ак-
туальність упровадження логістичного менеджменту в фармацію. Запропоновано визначення 
сутності логістичного менеджменту в фармації. Розроблено організаційно-економічний механізм 
логістичного управління фармацевтичними підприємствами. Визначено переваги впровадження 
логістичного менеджменту на фармацевтичних підприємствах. Сформульовано перспективні 
напрямки діяльності фармацевтичних підприємств, спрямовані на впровадження концепції ло-
гістичного менеджменту та підвищення ефективності логістичної діяльності.

© Р. В. Сагайдак-Нікітюк, 2010

Ключові слова: логістичний менеджмент; фармацевтична галузь; фармацевтичне підприємство; 
лікарський засіб
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витрат і підвищення ефективності функціону-
вання ФП.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні в Україні логістичний підхід до уп-

равління ресурсами перебуває на стадії розвит-
ку. На думку фахівців, найбільш розробленим 
і впровадженим у діяльність підприємств логіс-
тичний менеджмент є в таких країнах, як Поль-
ща, Німеччина та СШа [4; 6; 7; 10; 12; 19; 21; 
25–31].

Так, у Польщі найбільш поширеними та за-
стосовуваними на підприємствах різних галузей 
є методи MRPІ, JIT, CRM, але ці методи, з одного 
боку, є менш актуальними в порівнянні з такими 
логістичними методами, як MRP3 і LRP, частка 
яких складає 1 % і 2,5 % відповідно до загально-
го обсягу використання логістичних інструмен-
тів управління (рис. 1) [7].

При цьому спостерігається певна залежність 
між логістичними методами, які використову-
ються в управлінні потоками та обсягами інвес-
тицій у логістику. Так, у Польщі, незважаючи 
на економічну кризу, частка фірм, які інвесту-
ють у логістику від 500 тис. до 1 млн зл., складає 
15,6 %, а частка фірм, які інвестують у логістику 
понад 1 млн зл., складає лише 1,8 % від загаль-
ної кількості діючих фірм [7].

Стосовно структури логістичного аутсорсин-
гу результати дослідження показали, що 62,7 % 
підприємств Польщі використовують аутсорсинг 
транспорту; 20,1 % — експедування; 10,0 % — 
складування; 7,2 % — логістичні послуги.

На сьогодні впровадження логістики в Ук-
раїні супроводжується низкою проблем і супере-
чок: по-перше, значним інтересом працівників 
і керівництва ФП до цього інструменту, по-друге, 
недостатньою увагою до впровадження логістики 
в цілому суспільством, по-третє, недостатньою 
роллю засобів масової інформації в популяриза-
ції логістичного менеджменту.

Незважаючи на потенціал логістики щодо 
ефективного використання ресурсів, головни-

ми перешкодами впровадження інструментів 
логістики є: інформаційні (27 %); митні (41 %); 
адміністративно-правові (32 %) [7]. На підставі 
проведених досліджень і даних літературних 
джерел можна виділити певні актуальні пробле-
ми розвитку логістичного менеджменту (рис. 2).

Крім того, головними проблемами, які пос-
тають перед ФП і пов’язані з упровадженням ло-
гістичного менеджменту, є брак висококваліфі-
кованих менеджерів з логістики, обізнаних 
у специфіці фармацевтичної галузі; недостатня 
роль засобів масової інформації в популяриза-
ції логістики, нерозуміння top-менеджерами 
сутності, функцій і потенціалу логістики, не-
досконалість логістичних інформаційних сис-
тем, які б враховували не лише особливості руху 
потоків, але й специфіку фармацевтичної галузі; 
низький рівень комп’ютеризації робочих місць 
фахівців, низький рівень механізації і автома-
тизації складських, вантажно-розвантажуваль-
них робіт.

Тому виникає необхідність упроваджен-
ня в діяльність підприємств фармацевтичної 
галузі такого інструменту, як «логістичний 
менеджмент». отже, сучасна концепція уп-
равління ресурсами на ФП повинна бути спря-
мована на оптимізацію руху всіх видів ресурсів 
(матеріальних, інформаційних та фінансових) 
за рахунок досягнення узгодженості в роботі пос-
тачальницьких, виробничих і збутових підроз-
ділів з метою мінімізації витрат і підвищення 
якості лЗ, забезпечення ритмічності роботи ФП 
завдяки своєчасності постачання субстанцій 
і матеріалів, оптимізації протікання технологіч-
ного процесу, систематичності збуту лЗ.

Таким чином, логістичний менеджмент 
у фармації — це інтегроване управління бізнес-
процесами руху потоків у логістичному ланцюзі 
з метою досягнення максимальної ефективності 
діяльності кожного елемента ланцюга і макси-
мального задоволення вимог кінцевого спожи-
вача у зв’язку із соціальною значущістю продук-

Рис. 1. Структура використання польськими 
підприємствами логістичних методів і систем 

(у відсотках %)

Рис. 2. Перешкоди впровадження концепції 
логістичного менеджменту
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ції, яка виробляється ФП (забезпечення високої 
якості лЗ, доступної ціни на лЗ, своєчасності до-
ставки) з урахуванням персональних вимог кож-
ного клієнта. отже, мета логістичної діяльності 
ФП уважається досягнутою, якщо дотримані 
такі умови: відповідний лЗ; наявний у відповід-
ній кількості; має відповідну якість; перебуває 

у відповідному місці; у відповідній час; є доступ-
ним для відповідного споживача; за відповідною 
ціною; за відповідною персоніфікованістю.

Концептуальним завданням логістичного 
менеджменту на ФП є гармонізація інтересів 
учасників логістичного ланцюга та оптимізація 
ринкових зв’язків, тобто координація логістич-

Рис. 3. Структура організаційно-економічного механізму логістичного управління ФП,
де                  — зворотній зв’язок
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них функцій; узгодженість цілей з партнерами 
(постачальниками, споживачами, посередника-
ми); узгодженість дій у логістичному ланцюзі; 
оптимізація логістичних витрат; створення ін-
тегрованої ефективної системи регулювання та 
контролю матеріальних, фінансових та інфор-
маційних потоків, що забезпечує високу якість 
поставки лЗ; узгодженість руху матеріальних, 
фінансових та інформаційних потоків; контроль 
за рухом матеріальних потоків і передача даних 
про них до єдиного центру; визначення стратегії 
і технології фізичного переміщення матеріаль-
них потоків тощо.

Підґрунтям логістичного менеджменту є безпе-
рервний моніторинг логістичного ланцюга (тобто 
виявлення резервів і витрат логістичної системи і 
ФП в цілому, визначення ефективності використан-
ня ресурсів, оптимізація діяльності працівників, 
пов’язаних з управлінням ресурсами тощо).

важливим етапом упровадження логістич-
ного менеджменту на ФП є розробка відповід-
ного організаційно-економічного механізму, 
який є ефективною інтеграцією процесів впли-
ву суб’єктів і об’єктів управління, спрямованих 
на досягнення цілей. Підґрунтям розробки ор-
ганізаційно-економічного механізму логістичного 
управління є процесно-системній підхід (рис. 3).

Етапи розробки організаційно-економічного 
механізму логістичного менеджменту на ФП на-
ведено на рис. 4.

Як свідчить накопичений зарубіжний і віт-
чизняний досвід, логістичний менеджмент та-
кож є інструментом антикризового управління 
завдяки впливу на виробництво лЗ шляхом оп-
тимізації технологічного процесу, ефективної 
координації обсягів закупівлі матеріальних ре-
сурсів, виробництва та збуту лЗ на підставі їх 
прогнозованих обсягів.

1. Моніторинг діючих інструментів логістичного управління ФП 

2. Розробка стратегії логістичного управління на підставі прогнозування  
основних закономірностей діяльності логістичної системи ФП 

3. Обґрунтування та конкретизація моделей оцінки, контролю, прогнозування 
ефективності діяльності логістичної системи ФП 

4. Розробка і впровадження збалансованої системи показників і методів 
управління параметрами логістичної діяльності ФП 

5. Визначення системи заходів і способів упровадження нових методів і 
технологій логістичного управління за принципом сукупного результату ФП 

3.1 Обґрунтування та конкретизація моделей оцінки, контролю, прогнозування 
економічної ефективності логістичної діяльності 

3.2 Обґрунтування та конкретизація моделей оцінки, контролю, прогнозування 
екологічної ефективності логістичної діяльності 

3.3 Обґрунтування та конкретизація моделей оцінки, контролю, прогнозування 
соціальної ефективності логістичної діяльності 

Рис. 4. етапи обґрунтування організаційно-економічного механізму логістичного  
менеджменту на ФП
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Перевагами впровадження логістичного ме-
неджменту на ФП є:
— об’єднання зусиль робітників ФП, його 

підрозділів і партнерів у наскрізному лан-
цюзі управління потоками (матеріальними, 
інформаційними та фінансовими);

— підвищення організаційно-економічної стій-
кості ФП;

— ліквідація конфліктів між структурними 
підрозділами ФП;

— забезпечення інтегральної взаємодії з партне-
рами та задоволення потреб споживачів;

— зниження рівня запасів і прискорення обіго-
вості вкладеного капіталу тощо.

Таким чином, на підставі аналізу діяльності 
ФП та аналізу літературних джерел можна зро-
бити висновок, що найбільш перспективними 
напрямками діяльності ФП, спрямованими 
на впровадження концепції логістичного ме-
неджменту та підвищення ефективності логіс-
тичної діяльності, є:
— побудова адаптованої до вимог логістики ор-

ганізаційної структури управління, здатної 
упереджувати причини виникнення неузгод-
жених рішень, пов’язаних з управлінням по-
токовими процесами, які виникають на сти-
ках діяльності різних підрозділів ФП;

— упровадження стандартів логістичного уп-
равління на ФП з метою раціоналізації їх 
діяльності і підвищення кінцевого соціаль-
но-економічного результату;

— використання сучасних інформаційних тех-
нологій на ФП (управління даними (data 
management), електронний обмін даними 
(electronic data interchange), штрихове коду-
вання (barcoding), експертні системи (artificial 
inteligence — expert systems), дистанційні ко-
мунікації (remote access and communication), 
інформаційно-пошукові системи та ін.);

— створення ефективної системи транспортного 
забезпечення діяльності ФП шляхом розроб-
ки раціональних схем поставки та оптималь-
ного завантаження транспорту з урахуван-
ням вимог GMP, маршрутизації перевезень, 
ефективного експедиційного супроводу, за-
безпечення єдності транспортно-виробничо-
го і транспортно-складського процесів;

— удосконалення системи постачання шляхом 
обґрунтованого вибору компетентних поста-
чальників; оптимізації процесу закупівлі суб-
станцій і допоміжних матеріалів за критерієм 
«ціна — доступність», стандартизації процесу 
закупівлі на підставі розробки робочих про-
цесів, стандартних робочих методик та ін.;

— активне впровадження принципів клієнтин-
гу — системи тривалих взаємозв’язків між 

підприємствами і оптовими фірмами, опто-
вими фірмами і аптеками на засадах взає-
моузгодженого за інтересами і спрямованого 
на спільне стабільне економічно вигідне парт-
нерство та ділову прихильність;

— розробка і впровадження стандартів логіс-
тичного обслуговування оптовими фарма-
цевтичними фірмами роздрібних аптечних 
закладів з метою гарантії клієнтам задек-
ларованого підприємством-постачальником 
переліку додаткових переваг (благ), які вони 
можуть отримати водночас із товаром, стан-
дартів обслуговування аптеками покупців 
тощо;

— удосконалення процесу складування на ФП 
з урахуванням чинників, пов’язаних з влас-
тивостями субстанцій і лЗ (фармакологічна 
дія, лікарська форма, інтереси певних за-
мовників до конкретних лЗ), і чинників дис-
трибуції лЗ на фармацевтичному ринку;

— упровадження сучасних складських техноло-
гій, підвищення якості складських послуг, 
їх стандартизація;

— подальший розвиток реверсивної логісти-
ки з метою оптимізації процесів утилізації 
відходів фармацевтичного виробництва, 
знешкодження та захоронення відходів, які 
підлягають утилізації;

— використання сучасних технологій та інстру-
ментів захисту лЗ від підробки; розробка 
і реалізація державної програми щодо бо-
ротьби з фальсифікованою і контрафактною 
продукцією, яка несе загрозу життю людей;

— створення умов для технологічної безпеки 
ланцюгів постачання фармацевтичної про-
дукції завдяки впровадженню технологій 
ідентифікації і спецмаркування;

— підготовка достатньої кількості фахівців 
з логістики, обізнаних у специфіці такого 
соціально-важливого товару, як лЗ і техні-
ко-економічних особливостях фармацевтич-
ної галузі;

— інтеграція складування, транспортування 
та системи створення запасів в єдиний ме-
ханізм;

— економічне забезпечення постачання субстан-
цій і матеріалів, виробництва і збуту лЗ;

— визначення найбільш економічних розмірів 
відвантажень;

— вибір оптимальних способів перевезень і ви-
дів транспорту;

— розробка оптимальних схем складування і так-
тики поповнення запасів та ін.

Досвід роботи провідних вітчизняних і росій-
ських фармацевтичних компаній свідчить, 
що впровадження сучасних логістичних сис-
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тем управління потоками дозволяє підвищити 
продуктивність праці логістичного персоналу 
на 30-40 %; підвищити точність комплектації 
замовлень до 99,9 %; зменшити час на обробку 
замовлення на 20 %; підвищити обсяги відван-
таження лЗ на 35-40 %; підвищити точність да-
них про кількість і розміщення матеріальних 
ресурсів до 98-99 % [18].
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SCIENTIFIC AND PRACTICAL APPROACHES OF INTRODUCTION OF STRATEGIC 
LOGISTIC MANAGEMENT ARE IN PHARMACEUTICAL INDUSTRY

The modern state of logistic activity is analysed in the world and to Ukraine. Actuality of 
introduction of logistic management is grounded in фармацію. Determination of essence of 
logistic management is offered in фармації. The organizationally economic mechanism of 
logistic management pharmaceutical enterprises is developed. Advantages of introduction 
of logistic management are certain on pharmaceutical enterprises. Perspective directions 
of activity of pharmaceutical enterprises, conceptions of logistic management and increase 
of efficiency of logistic activity directed on introduction, are formulated.
Key words: logistic management; pharmaceutical branch; pharmaceutical production; 
medicine
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ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДО ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ  
«УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ»

1. До розгляду приймаються оригінальні та інші види статей (до 10–11 сторінок), присвячені управлінню, еко-
номіці та забезпеченню якості у фармації. Перевага в опублікуванні надається статтям з економіки, ме-
неджменту, управлінню якістю у фармації.

2. Текст статті друкується кеглем № 14 через 1,5 інтервал на аркуші формату а4 (береги: ліве — 3 см,  
праве — 1 см, верхнє та нижнє — по 2 см) і починається з таких даних: індексу УДК, ініціалів та прізвищ 
усіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організацій в яких виконана робота (якщо авторів декіль-
ка, відомості про кожного подаються окремими рядками), (курсив, рівняти по лівому краю), назви стат-
ті (жирним шрифтом, рівняти по лівому краю), , анотації українською мовою (по центру — аНоТаЦІЯ;  
з абзацу — текст анотації; з абзацу — Ключові слова: перелік ключових слів (понять) у кількості 3–8). Далі 
з абзацу (через пустий рядок) текст статті.

3. Згідно з постановою ваК України № 7–05/1 від 15.01.2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, 
внесених до переліків України» автори повинні дотримуватись загального плану побудови статті й виділяти 
обов’язкові елементи:

3.1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними пи-
таннями.

3.2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спи-
рається автор.

3.3. Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття.
3.4. Формулювання цілей (завдань) статті.
3.5. Виклад основного матеріалу дослідження (методів та об’єктів) з обґрунтуванням отриманих результатів.
3.6. Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
3.7. Перелік використаних джерел інформації, розташованих за алфавітом (спочатку — роботи вітчизняних 

авторів, потім — зарубіжних). Посилання на джерела позначаються в тексті цифрами (у квадратних дуж-
ках). Джерел інформації повинно бути не менше п’яти. 

4. Стаття супроводжується трьома анотаціями: українською мовою (на початку статті), російською та англій-
ською мовами (після статті). анотації повинні містити: індекс УДК, ініціали та прізвища всіх авторів, назву 
статті, ключові слова. оформлення анотацій:

УДК….

Инициалы и фамилия авторов
НаЗваНиЕ СТаТЬи

аННоТаЦиЯ

Текст (с абзаца)…

Ключевые слова:

UDC…

L. P. Dorokhova
DIRECTIONS OF THE……..

RESUME

The view the constant….

Key words: …

5. Формули сполук подаються окремими файлами у форматі Согеl Draw (до версії 11 включно); ISIS draw; 
діаграми та рисунки — у форматі Ехсеl або Согеl Draw (до версії 11 включно); рисунки у вигляді фотографій 
можуть бути представлені файлами ТІFF 300–600dpі Gray Scale (256 градацій сірого), JрG не менше 1 Мб. 
Ширина графічного матеріалу повинна бути розміром 5,5 см, 11,5 см або 17,4 см. Кожний рисунок, діаграма, 
таблиця подається в окремому файлі.

6. У статтях повинна використовуватись система одиниць СІ.
7. рисунки та підписи до них виконують окремо один від одного; підписи до всіх рисунків статті подаються 

на окремому аркуші. На зворотньому боці аркуша, де розміщено рисунок, простим олівцем зазначаються  
його номер та назва статті, а в разі необхідності — верх і низ.

9. Таблиці повинні бути надруковані на окремих аркушах і мати нумерацію та заголовки. На полях рукопису 
необхідно зазначити місце розміщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена в таблицях і на рисунках, 
не повинна дублюватися.

10. Усі матеріали подаються до редакції у двох екземплярах. один екземпляр друкується так, як повинен роз-
ташуватися весь графічний і текстовий матеріал. Другий екземпляр статті підписується всіма авторами; 
текст, рисунки, діаграми, схеми оформлюються відповідно до вищезазначених пунктів.

11. Стаття супроводжується експертним висновком, рецензією та направленням від організації (для авторів 
НФаУ — це розпорядження «До друку» з підписом відповідальної особи НФаУ).

12. До статті на окремому аркуші та в електронному вигляді додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я  
та по батькові (повністю), вчене звання, посада, місце роботи, навчання, адреса для листування, службовий 
і домашній телефони, факс, Е-mаіl.

13. редакція залишає за собою право редакційної правки статті.
14. Статті, повернені авторам на доопрацювання, повинні бути надіслані до редакції не пізніше, ніж через 

10 днів після одержання. в авторській коректурі допускається виправлення лише помилок набору.
15. До друкованого варіанту статті (2 екз.) додається електронна копія на дискеті (або іншому виді електронного 

носія) у форматі МS Word.
16. Статті приймаються відповідальним секретарем журналу Проскурнею о. М. (контакт. тел.: (067) 863–10–08,
 Е-mаіl: proskurlena@yandex.ru).




