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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вирішення проблеми доступності лікарських засобів

з відповідною якістю слід здійснювати через орієнтири на

досвід найбільш розвинених країн. У першу чергу такий

аспект регламентований чинною нормативно"правовою ба"

зою. Формально всі держави"члени ООН декларують фун"

даментальне право людини на доступну медицину як ос"
нову державної політики, але реально забезпечити право

своїх громадян на доступну й якісну медицину через різні

фактори можуть тільки найбільш розвинені країни світу [7].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування й реалізації регуляторної по"

літики у сфері торгівлі лікарськими засобами в Україні та

за кордоном вивчали О. Л. Білозір, О. Глущенко, О. Жу"

лінська, І. Колупаєва, Т. Мельник, Н. Осадча, О. Літвінов,

К. Ляпіна, М. Погрібняк, А. Шульга, О. Юлдашев, І. Ясіновсь"

ка та ін. Реформування регуляторної політики в цілому, й у

сфері торгівлі лікарськими засобами зокрема, яке відбу"

вається у розвинених країнах, свідчить про необхідність

удосконалення цього напряму державного впливу, тому ви"

щеозначені питання потребують подальших досліджень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Забезпечення споживачів доступними та якісними

лікарськими засобами є контрольованим і регульованим

процесом у світі. Проте шляхи регулювання досить відмінні

в окремих країнах, на що впливає історичний досвід і різни"

ця в законодавстві. Окремі дослідження методів регулятор"

них впливів на сферу торгівлі лікарськими засобами дозво"

ляють ознайомитись зі світовим досвідом і, відповідно, оці"

нити ситуацію в Україні, що має значення також з огляду на

процеси глобалізації, створення уніфікованих стандартів,

тенденції у змінах законодавства в інших країнах.

ВИКЛАД  ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Забезпечення доступності до якісних лікарських засобів

у провідних країнах здійснюється не лише в загальній його
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частині відносно тих лікарських засобів, що користуються най"

вищим попитом. Ознакою розвиненого суспільства є наявність

якісних та доступних препаратів. Логічна закономірність їх

поширення у провідних суспільствах є свідченням ресурсних

можливостей держави для створення сприятливих умов життє"

діяльності та підтримки суспільного здоров'я. У ЄС питанню

забезпечення населення рідкісними лікарськими засобами

приділяється особлива увага. Тут діє Ухвала Європейського

парламенту "Про лікарські засоби для лікування рідкісних хво"

роб", в якій чітко визначені всі основні вимоги відносно сфери

реєстрації та відпуску орфанних ліків [1]. Також функціонує

Європейський комітет експертів з рідкісних захворювань. Вра"

ховуючи кращий світовий досвід проведення регуляторних

реформ у світі слід зазначити, що одним із обов'язкових еле"

ментів успішної регуляторної політики є наявність особливої

процедури прийняття регуляторних актів, що передбачає обо"

в'язкове завчасне планування розробку його проекту, підго"

товку аналізу регулюючого впливу, проведення громадського

обговорення, а також систематичне здійснення оцінки резуль"

тативності [3]. Дотримання таких чітких позицій дозволить

впроваджувати прогресивні законодавчі ініціативи в регулю"

ванні сфери торгівлі лікарськими засобами зі спрямованістю

на підвищення їх якості та доступності, як результатуючих па"

раметрів регуляторного впливу.

Фінансова доступність до продукції фокусується на окре"

мих видах ліків, а також незахищених категорій осіб. Питання

просторової доступності особливо гостро стоїть для сільських

територій з ознакою периферійності. Що ж до інформаційної

доступності, то тут вагому роль відіграє загальний розвиток

інформаційного простору в Україні з об'єктивним відображен"

ням дійсності через засоби масової інформації, інші специфічні

форми передачі відповідної інформації. Аналізуючи досвід

США з вищеозначених питань, можно виокремити, що фар"

мацевти на своїх робочих місцях в аптеках керуються реко"

мендаціями Управління з контролю за якістю харчових про"

дуктів і лікарських препаратів (FDA) США (Electronic Orange

Book FDA), де препарати розподілено на категорії. Зокрема

до категорії А належать препарати, терапевтична ефективність

яких відповідає оригінальним препаратам або рекомендаціям
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ВООЗ для порівняння, до категорії В — засоби, які з різних

причин на даний момент не можна вважати терапевтично екв"

івалентними до відповідних препаратів порівняння [2]. Для по"

рівняння, в Україні подібний розподіл наразі не ведеться, що

понижує обізнаність споживачів в оригінальній чи генеричній

приналежності купованого ними препарату. Питання забезпе"

чення якості лікарських засобів в Україні забезпечується за

умов дотримання стандартів виробничої практики GMP EC, до

основних елементів якої відносять: відповідність технологіч"

ної та контрольної документації на підприємстві, змісту реєст"

раційного досьє на відповідний препарат; жорсткий контроль

за дотриманням правил виробництва лікарських засобів згідно

вимог GMP; забезпечення населення ефективними і гаранто"

вано безпечними лікарськими засобами високої якості; здо"

ров'я пацієнта; гарантування національної безпеки.

Світовий досвід інфраструктурного забезпечення надан"

ня послуг (стосується рівня сервісного обслуговування, мож"

ливостей комфортної купівлі й ознайомлення з лікарськми

засобами в першу чергу через аптечну мережу. У середньому

по Україні одна аптека разом з аптечним пунктом обслугову"

ють 2400 осіб. Для прикладу, в Європі середня кількість насе"

лення, що припадає на одну аптеку, коливається від 2641 у

Франції, 3883 — у Німеччині, 6094 — у Польщі і до 17869 чо"

ловік у Данії [1]. Порівняння з показниками розвинених країн

говорить про достатню комерційну прибутковість аптечного

бізнесу в Україні та поширеність аптечних кіосків. Відтак, по"

ступова їх ліквідація є цілком виправданою (за винятком

сільської місцевості), оскільки саме дані суб'єкти в ході пере"

вірок часто виступали порушниками регламентованих стан"

дартів. Окрім того вимагає оптимізація аптечної мережі в регіо"

нах України задля кращого контролю якісних аспектів їх діяль"

ності. Наряді з доцільністю діяльності аптечних кіосків постало

питання Інтернет"аптек. Така практика продажу лікарських за"

собів поширена в США ще з 90"х років ХХ століття. Їх приклад

наслідували локальні аптечні установи, створюючи Інтернет"ре"

сурси як додаток до своєї основної діяльності. Розвиток цього

бізнесу в Європі проходив більш повільними темпами. Відносно

невелика кількість країн ЄС жорстко регулює діяльність Інтер"

нет"аптек за допомогою обов'язкової спеціальної реєстрації,

внаслідок чого такі компанії змушені працювати в рамках зако"

нодавчого поля певної країни. Серед них — Данія, Німеччина,

Нідерланди, Швеція, Швейцарія та Великобританія [1]. Для Ук"

раїни поширення Інтернет"аптек наразі є дискусійним у силу низь"

кої правової культури населення та порушення інституту відпов"

ідальності за якість лікарських засобів. Така форма купівлі може

бути особливо корисна для осіб з обмеженими фізичними мож"

ливостями. Тому в Україні доцільно поступово легалізовувати

продаж ліків через Інтернет — причому не з дозволом, наприк"

лад, тільки безрецептурних препаратів, як це є в Іспанії та Чехії,

а через сайти, що належать зареєстрованим аптекам з відповід"

ними формами контролю.

ВИСНОВКИ
Здійснено аналіз закордонного досвіду з регулювання

сфери торгівлі лікарськими засобами. Потребує подальшого

дослідження пошук оптимального варіанту шляхів регулюван"

ня сфери торгівлі лікарськими засобами в Україні з урахуван"

ням світового досвіду та адаптації до реалій вітчизняного інсти"

туційного середовища.
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