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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Всеосяжний менеджмент якості (Total Quality 

Management, TQM) і стандарти Міжнародної 
організації зі стандартизації (International 
Organization for Standardization, ІSO) серії 9000 
на сьогодні стали світовим консенсусом і засто‑
совуються компаніями майже всіх країн світу 
[3, 4]. Впровадження систем управління якістю 
(СУЯ) стало практично правилом для підпри‑
ємств багатьох галузей, а в деяких з них — навіть 
державною вимогою окремих країн. Щорічно ти‑
сячі організацій різних сфер діяльності сертифі‑
кують такі системи на відповідність вимогам 
стандарту ІSO 9001: 2000. При цьому кількість 
сертифікованих СУЯ стала настільки значною, 
що у 2007 році стандарт ІSO 9001:2000 був за‑
несений до Книги рекордів Гіннеса як найбільш 
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широко застосовуваний нормативний документ 
у світі [12].

Вважається, що значна зацікавленість у стан‑
дартах ІSO серії 9000 в основному пояснюється 
бажанням організацій досягти таких позитив‑
них змін [6]:
−	 розробка й введення в дію процедур постій‑

ного аналізування потреб споживачів та 
забезпечення результативного зворотного 
зв’язку;

−	 удосконалення системи менеджменту ор‑
ганізації, та, як наслідок, — поліпшення 
культури виробництва, підвищення резуль‑
тативності всіх внутрішніх процесів і функ‑
цій, зменшення невиробничих витрат;

−	 підвищення стабільності процесів виробниц‑
тва та можлива в таких умовах мінімізація 
кількості й обсягів регулярних перевірок, 
інспектувань та робіт з контролю якості на‑
півпродуктів і готової продукції;

−	 поліпшення взаємодії з постачальниками 
за допомогою створення надійних ланцюж‑
ків поставок, тощо.

Очевидно, що впровадження СУЯ саме за мо‑
деллю стандарту ІSO 9001 має низку переваг, ос‑
новними з яких є наступні [4, 6]:

Темпи розвитку світової економіки та технічний прогрес обумовлюють підвищення конкурен-
ції практично на всіх секторах ринку. Ці фактори, а також суттєво зростаючі вимоги до пев-
них видів товарів і послуг викликають необхідність підвищення ефективності функціонування 
організацій. Одним з механізмів такого підвищення є впровадження систем управління якістю 
за моделюю стандартів ISO серії 9000. У статті показано, що впровадження таких систем 
на фармацевтичних підприємствах може сприяти не тільки поліпшенню керованості, а й вико-
нанню галузевих вимог, специфічних саме для фармацевтичної індустрії. Однак система управ-
ління якістю для фармацевтичного виробництва має формуватись з урахуванням певних особ-
ливостей, що робить актуальним питання розробки методології створення таких систем та їх 
впровадження. У статті сформульовані відповідні задачі та розглянуті деякі аспекти інтерпре-
тації вимог ISO 9001 і галузевих правил GMP в світлі розробки «фармацевтичної системи управ-
ління якістю».

Коваленко С. М. — проректор з наукової роботи Національ-
ного фармацевтичного університету, зав. кафедрою управ-
ління якістю, д.хім.н., проф.
Лебединець В. О. — доц. кафедри управління якістю Націо-
нального фармацевтичного університету, к.фарм.н., доц.
Бурсаков А. В. — директор ТОВ «Стіролбіофарм»  
ВАТ «Концерну «Стірол», к.е.н.



УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

[�]

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

−	 полегшення виходу на світові ринки завдяки 
наявності документального підтвердження 
функціонування в організації СУЯ, створе‑
ної за принципами менеджменту якості, що 
визнані на міжнародному рівні;

−	 світове визнання значного статусу стандар‑
тів, розроблених ІSO;

−	 широка доступність перекладів стандартів 
ISO багатьма мовами, що сприяє розширен‑
ню зв'язків між споживачами й постачаль‑
никами різних країн і континентів;

−	 універсальність стандартів серії ІSO 9000, 
що уможливлює їх використання в організа‑
ціях різних галузей і форм власності.

Здійснюючи аналіз статистичних даних щодо 
сертифікації на відповідність стандарту ІSO 
9001: 2000, на світовому рівні можна відзначити 
явні позитивні тенденції. Так, за даними офіцій‑
ного порталу ISO [12] на початок січня 2008‑го 
року було видано 951486 сертифікатів відповід‑
ності у 175 країнах світу (майже 6 % приросту 
у порівнянні з 2007 роком, коли було видано 
896929 сертифікатів в 170 країнах). Наведена 
загальна сума майже вдвічі перевищує аналогіч‑
ний показник 2004 року: тоді сертифікати одер‑
жали 497 тисяч організацій в 149 країнах [12]. 
Можна припустити, що на сьогоднішній день 
кількість виданих сертифікатів відповідності 
ISO 9001 вже перевищила один мільйон.

Серед лідерів за кількістю сертифікованих 
організацій можна виділити такі країни (дані 
на початок 2008‑го року): Китай: 210773; Італія: 
115359; Японія: 73176; Іспанія: 65112; Індія: 
46091; Німеччина: 45195; США: 36192; Велика 
Британія: 35517; Франція: 22981; Нідерланди: 
18922 [12].

Слід відзначити, що у деяких країнах темпи 
впровадження СУЯ зменшуються (США, Кана‑
да, Мексика, Велика Британія, Чехія, Угорщи‑
на), у той час як в інших державах — суттєво 
зростають (Китай, Індія, Австрія, Бельгія, Ве‑
несуела тощо) [12]. На нашу думку, відсутність 
певних позитивних тенденцій в плані зацікавле‑
ності щодо впровадження СУЯ з боку національ‑
них виробників може бути ярким показником 
неоптимального керування економікою тих чи 
інших країн, що підтверджує й фінансова криза 
цього року.

Слід визнати, що Україна суттєво відстає 
за темпами впровадження СУЯ навіть від країн 
із значно меншою кількістю населення та менш 
розвинутою промисловістю. Так, за даними ISO 
на кінець 2007‑го року було сертифіковано 2150 
організацій (на грудень 2006‑го — 1808) [12],  
з них — 1598 в національній системі УкрСЕПРО 
[11]. Основна частина організацій (1113) співпра‑

цювала з Органами сертифікації, підвідомчими 
Держспоживстандарту України; решта — з не‑
залежними органами сертифікації, серед яких 
ТОВ МЦЯ «ПРИРОСТ», Бюро Верітас, ТЮФ та 
інші [11].

Незважаючи на коливання темпів сертифі‑
кації в окремих країнах, загальна кількість ор‑
ганізацій, що впровадили й сертифікували СУЯ 
за моделлю ISO 9001, постійно зростає. На сьо‑
годні майже всі успішні компанії світу, незалеж‑
но від галузі діяльності та інших чинників, ма‑
ють сертифіковану СУЯ і дбають про її подальше 
удосконалення. Прикладами підтвердження 
дієвості СУЯ можна назвати такі відомі ком‑
панії, як Ford, Nokіa, Motorola, Boeіng, AT&T, 
Hewlett Packard, Dupont і багато інших [3, 4]. 
Можна навести прикладі успішних компаній з 
сертифікованими СУЯ і в Україні. До числа най‑
відоміших можна віднести ВАТ «Київська швей‑
на фабрика «Желань» (ТМ «Михаїл Воронін»), 
Державне підприємство «Аеропорт «Бориспіль»,  
ЗАТ «Оболонь», АТ «Масандра», ВАТ «Кри‑
воріжсталь», ДП «Дельта‑Лоцман», ЗАТ «Світоч»,  
ТОВ «Сандора», ВАТ «Рогань», ЗАТ «Ліке‑
ро‑горілчаний завод «Прайм», Харківська, За‑
порізька й Київська дирекції ВАТ «Укртеле‑
ком», філії ВАТ «Вімм‑Білль‑Данн Україна», 
у тому числі — Харківський та Київський мо‑
лочні комбінати, АТЗТ «Харківська бісквітна 
фабрика» тощо [4, 6]. Є приклади сертифікова‑
них підприємств і у фармацевтичній сфері: ЗАТ 
«НВЦ «БХФЗ», АТ «Фармак», ЗАТ «Київський 
вітамінний завод», ТОВ «ФК «Здоров’я», ДП «Чер‑
каси‑Фарма», ТОВ «Агрофарм» тощо. За даними 
Держспоживстандарту [11] на березень 2008 ро‑ 
ку видано 15 сертифікатів відповідності СУЯ 
підприємств фармацевтичної галузі. Цей показ‑
ник не можна вважати прийнятним, особливо 
беручи до уваги те, що фармацевтична індустрія 
розвинених країн у порівнянні з багатьма інши‑
ми галузями є одним з лідерів освоєння новітніх 
підходів, засобів та методів менеджменту якості. 
Втім, практично всі крупні національні виробни‑
ки фармацевтичної продукції за останні 3‑5 ро‑ 
ків впровадили та сертифікували СУЯ на відповід‑
ність вимогам ISO 9001 [5, 8]. Деякі з них також 
впровадили системи екологічного управління, сис‑
теми управління професійною безпекою та інші.

Значна кількість стандартів, окремих кон‑
цепцій, вимог, нормативів і правил, що регла‑
ментують діяльність сучасних бізнес‑структур, 
робить актуальною проблему розробки стандар‑
тних підходів до формування найбільш раціо‑
нально поєднаних підсистем функціонування 
організації. Для ФП пострадянських країн ця 
проблема набуває гострої актуальності в світлі 
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необхідності виконання вимог щонайменш на‑
ціональних правил GMP. Зважаючи на це, визна‑
чення й формулювання правил впровадженням 
СУЯ на ФП в Україні є безперечно перспектив‑
ним напрямком досліджень.

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

В ході дослідження використовувалися 
інформаційні дані щодо впровадження СУЯ 
за моделлю ISO 9001, а також матеріали щодо 
розробки систем якості на ФП в світі та Україні. 
Користуючись методами порівняння й співстав‑
лення вимог міжнародних документів в сфері 
якості та галузевих нормативів фармацевтичної 
сфери, була зроблена спроба сформулювати ме‑
тодологічні засади оптимального формування 
СУЯ ФП, які можна було б застосовувати вітчиз‑
няними підприємствами.

На початку 2000‑х років в профільних ви‑
даннях обговорювалося чимало питань щодо до‑
цільності й раціональності впровадження СУЯ 
на ФП. Ці питання набули значної актуальності 
в світлі появи необхідності виконання правил 
Належної виробничої практики (Good Manu‑Good Manu‑
facturing Practice, GMP). Тоді думки авторів  
з цього приводу мали досить полярні позиції, що 
з нашої точки зору було обумовлено відсутністю 
чіткого й повного розуміння як вимог ISO 9001, 
так і самих правил GMP.

Останніми роками протиставлення ISO 9001 
й GMP в літературі майже не зустрічається: 
більшість фахівців визнали факт раціональності 
впровадження СУЯ на ФП відповідно вимогам 
ISO 9001, про що свідчить і зростаюча 
кількість сертифікованих підприємств. Дійсно, 
формування СУЯ в умовах ФП за моделлю 
ISO 9001 не суперечить ані заявленій сфері 
застосування ISO 9001, ані правилам GMP, ані 
світовому практичному досвіду. Більш того, 
правилами GMP ЄС оговорюється, що «…для 
організації, документування й перевірки систем 
якості на підприємствах‑виробниках лікарських 
засобів рекомендується додатково користуватися 
стандартами ISO серії 9000» [7].

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Деякі автори зазначають, що впроваджен‑
ня СУЯ при одночасному виконанні вимог 
GMP дає можливість формувати так звану 
інтегровану систему управління (ІСУ) [8]. 
Авторами підкреслюється, що такий шлях має 
ряд переваг, серед яких — спрощення системи 
документообігу, більш оптимальний розподіл 
повноважень та відповідальності, більш 

ефективне виконання специфічних галузевих 
вимог тощо.

Інша думка полягає у тому, що термін 
«Інтегрована система управління» стосовно 
дуплету ISO 9001 / GMP не є коректним [5].[5]. 
Так, за визначенням документу «Іntegrated 
Management System. Defіnіtіon and Guіdance on 
Structurіng» (Інтегровані системи менеджменту. 
Визначення й настанови щодо структурування»), 
розробленого такими міжнародними організа‑
ціями, як Іntegrated Management Specіal Іnterest 
Group (ІMSІ) та The Chartered Qualіty Іnstіtute 
(CQІ) [15] «інтегрованими» можна вважати лише 
системи управління, орієнтовані на досягнення 
тих чи інших корпоративних цілей — загальних 
на рівні організації. ІСУ — це єдина інтегрована 
структура діяльності організації, що дозволяє 
управляти її процесами для досягнення певних 
встановлених цілей. Передбачається, що таки‑
ми цілями можуть бути наміри забезпечити ста‑
більну якість продукції та задовольняти потреби 
споживачів, забезпечити охорону здоров’я й без‑
пеку персоналу, виконувати екологічні норми, 
задовольняти етичні потреби або будь‑які інші 
вимоги тих чи інших зацікавлених сторін. Сьо‑
годні найпоширенішими є ІСУ, що розроблені 
за вимогами стандарту ІSO 9001 (основа системи) 
та вимогами інших стандартів, наприклад — ІSO 
14001, що регламентує функціонування системи 
екологічного управління.

З позицій GMP системи якості фар‑GMP системи якості фар‑ 
мацевтичних виробництв орієнтовані на за‑ 
безпечення стабільної належної якості готової 
продукції. Це передбачає застосування певних 
принципів і засобів при організації всіх робіт, 
що впливають на якість продукції упродовж 
всіх етапів її виробництва. З цього боку СУЯ 
за моделлю ІSO 9001 і системи якості в баченні 
GMP націлені на досягнення тотожних цілей. 
Однак, на нашу думку, СУЯ за моделлю ІSO 
9001 має бути основою, наріжною структурою 
ФП. У таку структуру взаємодіючих 
за певними правилами процесів гармонійно 
«вбудовуються» ті чи інші елементи, націлені 
на виконання вимог галузевого чи іншого, 
специфічного характеру. Для фармацевтичних 
виробництв — це, передусім, правила GMP й лі‑ 
цензійні вимоги. Для підприємств харчової 
промисловості — вимоги ISO 22000: 2005 та 
принципи HACCP (Hazard Analysis and CriticalHazard Analysis and Critical 
Control Points — аналіз ризиків та критичні 
контрольні точки), для виробників автомобіль‑
ної техніки — вимоги ISO / TS 16949: 2002 [13] 
тощо. Саме за такою концепцією розробляються 
майже всі сучасні міжнародні стандарти на сис‑
теми управління для окремих галузей. Одним 
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з останніх прикладів може бути стандарт ISO 
15378: 2006 Primary packaging materials for 
medicinal products — Particular requirements for 
the application of ISO 9001: 2000, with reference 
to Good Manufacturing Practice (GMP) (Первинне 
паковання на лікарські засоби. Окремі вимоги 
щодо застосовування ISO 9001: 2000 з ураху‑
ванням належної виробничої практики (GMP)). 
Цей стандарт, як і багато інших, за структурою 
й принципами повторює ISO 9001, але пункти 
ISO 9001 доповнені деталізованими вимогами, 
специфічними для виробництва упаковки лі‑
карських засобів.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою роботи стало дослідження ситуації  

з впровадженням СУЯ на ФП в Україні та світі, 
аналізування тенденцій і перспектив, визна‑
чення найбільш раціональних підходів до фор‑
мування СУЯ на ФП з урахуванням специфіки 
фармацевтичного виробництва й відповідних 
галузевих вимог.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Концептуальною тезою пропонованої автора‑
ми концепції є те, що за моделлю ISO 9001 СУЯ 
ФП слід розглядати як результативний механізм, 
засіб досягнення такого стану діяльності, за яко‑
го виконуватимуться всі сформульовані норма‑
тивні вимоги до продукції й функціонування 
підприємства в цілому. Таке інтерпретування 
СУЯ ФП полягає в осмисленні того, що ані вимо‑
ги GMP, ані будь‑які інші вимоги нормативного 
характеру не передбачають конкретних засобів 
і способів їх виконання, тобто не розглядають 
і не регламентують систему бізнес‑процесів, 
орієнтованих на досягнення сформульованих 
корпоративних цілей. Такі нормативні вимоги 
самі є цілями. У той же час модель СУЯ, викла‑
дена в ISO 9001 [9], ґрунтується на процесному 
й системному підході, і саме ці підходи перед‑
бачають формування мережі взаємозв’язаних 
і взаємодіючих процесів з чітким визначенням 
входів і виходів, параметрів і критеріїв оціню‑
вання й аналізування, розподілом повноважень 
і відповідальності. Формування процесної систе‑
ми управління дозволяє вирішувати різні зада‑
чі і успішно досягати цілей в сфері якості, адже 
такий механізм передбачає налагодження діє‑
вих процедур постановки задач, інформування 
персоналу, постійного моніторингу й контролю 
всіх видів діяльності. Однією з найважливіших 
властивостей СУЯ за моделлю ISO 9001 є також 
спроможність до постійного самовдосконалюван‑
ня шляхом систематичної розробки й реалізації 

коригувальних і запобіжних дій, проведення 
внутрішніх аудитів і самоінспекцій, регулярно‑
го нагляду з боку керівництва, здійснюваного 
за певних формалізованих умов.

Користь формування СУЯ, побудованих 
на основі сучасних принципів менеджмен‑
ту якості, на сьогодні визнана й у фармацев‑
тичній сфері. Так, у 2007 році International 
Conference On Harmonisation (ICH) опублікувалаICH) опублікувала 
узгоджений проект Керівництва «Pharmaceuti‑
cal Quality System» — ICH Q10 [15]. Документ 
Q10 містить положення, виконання яких 
дозволятиме ФП формувати результативну 
й ефективну систему менеджменту. ІCH 
Q10 описує всебічний підхід до розробки 
ефективної «фармацевтичної системи якості», 
яка базується на концепціях міжнародних 
стандартів ІSO 9000, включає вимоги GMP  
і доповнює керівництва ІCH Q8 «Фармацевтична 
розробка» і ІCH Q9 «Управління ризиками 
якості». Концептуально ІCH Q10 доповнює GMP, 
описуючи специфічні елементи системи якості 
ФП. Це Керівництво визнає специфічність СУЯ 
фармацевтичних підприємств, у той же час воно 
містить такі притаманні ISO 9001 елементи, 
як Політика в сфері якості й Настанова  
з якості, містить вимоги щодо зобов’язань  
і відповідальності керівництва [15]. Документом 
ІCH Q10 рекомендується розробити механізми 
застосування коригувальних і запобіжних дій, 
актуалізувати процедури постійного навчання 
персоналу тощо.

Однак, на нашу думку, найбільш важливим 
положенням ІCH Q10 є рекомендація 
«ідентифікувати процеси, що входять до систем 
якості, а також визначити їх послідовність, 
взаємозв’язок і взаємний вплив» [15]. Саме 
через це положення документом Q10 визнається 
необхідність застосування процесного підходу —  
основи основ сучасного менеджменту якості. 
Більш того, для спрощення відображення 
процесної моделі у візуальній формі ІCH Q10 
рекомендується використовуватися карти 
процесів і потокові схеми — засоби, що 
найчастіше стають у нагоді при визначенні  
й описанні процесів в рамках проекту 
формування СУЯ за моделлю ISO 9001 [4].

Слід зазначити, що процесно‑орієнтована 
система управління кардинально відрізняється 
від традиційної для вітчизняних організацій 
функціональної системи [3, 4, 9]. СУЯ передбачає 
створення внутрішніх «ринкових відносин» 
між всіма видами діяльності, коли вихід 
одного процесу оцінюється за встановленими 
критеріями перш ніж стати входом відповідного 
іншого процесу. Всі процеси СУЯ мають бути 
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чітко регламентовані і представляти собою ясні  
й зрозумілі для виконавців алгоритми, що значно 
зменшує вірогідність помилок і невідповідностей. 
Саме завдяки цим чинникам і стає реальною 
можливість отримання позитивних змін 
на підприємстві, що впровадило СУЯ.

Виходячи з вищевикладеного, раціональ‑ 
ність формування СУЯ взагалі і на ФП зокрема 
не потребує додаткового обґрунтування. 
Для вітчизняних ФП період розстановки 
пріоритетів лише на технічній стороні 
правил GMP вже закінчується. Все гостріше 
постають питання налагодження ефективної 
системи менеджменту, адже неможливо 
досягти значного й довготривалого успіху 
на швидко змінюваному ринку лише 
завдяки поліпшенню окремих складових, що 
впливають на якість продукції. На сьогодні 
основні проблеми вітчизняних підприємств 
полягають у неоптимальній організації праці, 
нераціональній схемі використання ресурсів 
і взаємодії між підрозділами, відсутності 
дієвої системи забезпечення й підвищення 
компетентності персоналу, невідповідностях 
в системі документообігу, відсутності 
грамотної політики стратегічного розвитку 
тощо. Всі ці проблеми у значній мірі дозволяє 
розв’язати або мінімізувати СУЯ. Так, 
багатьма авторами підкреслюється, що при 
грамотному впровадженні СУЯ за моделлю 
ISO 9001 на практиці у більшості випадків 
звичайно досягаються наступні переваги  
[3, 6, 10]:6, 10]:
— краще порозуміння й узгодженість дій між 

співробітниками як в масштабі всієї органі‑
зації, так і в межах кожного підрозділу (про‑
цесу);

— підвищення ефективності використання ре‑
сурсів всіх видів;

— оптимізація системи документообігу;
— поява діючих механізмів більш глибокого 

аналізування всіх процесів організації, що 
пов’язано з вимогами ISO 9001 постійного 
моніторингу, оцінювання й аналізування 
всіх видів діяльності;

— поліпшення взаємозв'язку й взаємодії зі спо‑
живачами;

— зменшення непродуктивних витрат завдяки 
підвищенню стабільності й результативності 
виробничих процесів, зменшенню масшта‑
бів і частоти проведення контролюючих за‑
ходів;

— створення стратегічної основи й конкретних 
процедур, спрямованих на постійне поліп‑
шення діяльності на всіх рівнях організа‑
ції.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

Враховуючи вищевикладене, слід констату‑
вати, що на сьогодні для вітчизняних ФП можна 
вважати за необхідне розробляти СУЯ на основі 
моделі ISO 9001 з урахуванням специфічних 
вимог фармацевтичної галузі. В основі такої 
«фармацевтичної системи якості» повинна ле‑
жати процесна структура всіх видів діяльності, 
що впливають на забезпечення відповідності 
продукції, розроблена за правилами процесно‑
го моделювання систем управління. Це дозво‑
ляє не лише досягати поставлених задач в сфері 
якості, а й постійно удосконалювати діяльність 
підприємства на всіх рівнях.
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лежнОЮ ЯкІСтЮ лІкаРСькиХ ЗаСОбІв
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1Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів у Харківській  
області
2Національний фармацевтичний університет
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Статтю присвячено вивченню ризиків, пов’язаних з неналежною якістю лікарських засобів. 
Досліджено та проаналізовано динаміку змін в якості ЛЗ, присутніх на фармацевтичному ринку 
Харківської області за декілька років.

ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Сьогодні найбільш актуальним за‑

вданням охорони здоров’я є підвищен‑
ня якості лікування, призупинення 
зростання захворюваності населення, змен‑
шення смертності, підвищення безпеки 
використання лікарських засобів (далі —  
ЛЗ). Фахівці медичної та фармацевтичної га‑
лузі одним із основних шляхів розв’язання цих 
питань вважають підвищення ефективності 
системи забезпечення якості, яка охоплює всі 
етапи обігу препаратів та гармонізується з на‑

лежними практиками, що використовуються 
на провідних світових фармацевтичних рин‑
ках.

У нашій країні створена і функціонує сис‑
тема забезпечення якості лікарських засобів, 
яка охоплює етап реєстрації, виробництва, ре‑
алізації ЛЗ та етап фармакологічного нагляду. 
На кожному етапі обігу ЛЗ існують певні про‑
блеми. Різні порушення і невідповідності, які 
виявляються держорганами в галузі забезпечен‑
ня якості, ефективності та безпеки, складають 
серйозну загрозу як для держави, так і для спо‑
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Таблиця 1
ДинаМІка ЗМІн ПОкаЗникІв, щО ХаРактеРиЗУЮть РІвень ЗабеЗПеЧеннЯ  

ЯкОСтІ лЗ на ФаРМаЦевтиЧнОМУ РинкУ (За ЗвІтнОЮ ФОРМОЮ № 2  
ДеРжФаРМІнСПекЦІї)

Показники

Динаміка змін по відношенню до попереднього періоду, %

лПЗ Інших суб’єктів

2005-2006 рік 2006-2007 рік 2005-2006 рік 2006-2007 рік

Кількість перевірених суб’єктів перевірено 100 % суб’єктів

Кількість суб’єктів, у яких при перевірці виявлені 
порушення вимог чинного законодавства

‑22,5 ‑14,5 +6,8 +4,44

При цьому здійснено перевірок:

Планових ‑9,38 ‑18,1 +16,7 ‑0,44

Подальших 0 ‑ +72,2 ‑45,16

За дорученням ‑26,47 +28 ‑33,2 ‑32,7

Установлені порушення вимог чинного законодавства щодо якості лЗ,  
у тому числі реалізація лЗ:

При недотриманні норм. умов зберігання ЛЗ ‑24,4 +4,04 +2,2 ‑10,5

Без сертифікатів якості виробника +28,5 ‑55,5 ‑37,5 ‑26,6

Незареєстрованих ЛЗ ‑66,6 +66,6 +61,19 ‑61,7

ЛЗ з терміном придатності, що закінчився +190,9 ‑62,5 не змінилося +10,3

ЛЗ, які не відповідають вимогам АНД за показни‑
ками «Маркування», «Упакування», «Зовнішній 
вигляд»

+71,4 +12,5 ‑26,3 +109,5

ЛЗ, які заборонені до реалізації відповідними при‑
писами

‑18,2 ‑77,7 ‑51,8 ‑29,6

Інші порушення вимог чинного законодавства про лікарські засоби,  
у тому числі реалізація їх:

При відсутності ліцензії +20 ‑33,3 ‑11,1 ‑50

При відсутності базової аптеки
‑ ‑ ‑

незначне 
підвищення

Здійснення діяльності особами, які не відповідають 
кваліфікаційним вимогам

‑93,7
незначне 

підвищення
‑5,1 ‑5,3

Здійснення робіт з виробництва, контролю якості, 
зберігання та реалізації ЛЗ особами, які не мають 
відповідної спеціальної освіти

‑ ‑ 0
незначне 

підвищення

Недотримання санітарних норм, правил та гігієніч‑
них нормативів (у т. ч. вимог особистої гігієни)

+100 +45 +32,1 +3,2

Невідповідність споруди, приміщень та устатку‑
вання вимогам норм. документів щодо виробництва 
(виготовлення), зберігання та реалізації ЛЗ

+9,8 ‑29,8 +9,9 ‑11,4

Недотримання порядку відпуску ЛЗ ‑ ‑ ‑23,4 +10,2

вжиті заходи:

Кількість наданих приписів про усунення в зазначе‑
ний термін виявлених порушень

‑17,5 ‑14,5 +6,8 +4,4

кількість матеріалів перевірок з пропозиціями про прийняття відповідних рішень, направлених до:

Органу ліцензування ‑ ‑ +32,2 ‑4,8

Місцевих органів виконавчої влади ‑30,76 +33,3 не змінилося ‑25

Місцевих правоохоронних органів, Служби безпеки, 
податкових інспекцій тощо

0
незначне 

підвищення
‑10,3 +76,9

живачів ЛЗ, а також викликають суттєві нега‑
тивні наслідки для всіх ланок товаропросування 
ЛЗ [1‑3, 5, 8‑11].

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Огляд періодичних видань показав, що про‑
блемам якості та безпечного споживання ЛЗ при‑
свячена велика кількість праць як науковців, так  

Бондарева Л. В. — Начальник Державної інспекції  
з контролю якості лікарських засобів у Харківській об-
ласті 
Євтушенко О. М. — доц. кафедри менеджменту та мар-
кетингу у фармації Національного фармацевтичного уні-
верситету, к. фарм. н., доц.
Павлій О.О. — головний фахівець, державний інспектор 
Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів 
у Харківській області, к. фарм. н.
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Таблиця 2
ДинаМІка ЗМІн У кІлькОСтІ неЯкІСниХ лІкаРСькиХ ПРеПаРатІв  

За ПеРІОД 2004-2007 РОки на ФаРМаЦевтиЧнОМУ 
РинкУ М. ХаРкОва та ХаРкІвСькОї ОблаСтІ

Показники,
кількість

Період перевірок

2004р. 2005р. 2006р. 2007р.

всього

у тому числі:

всього

у тому числі:

всього

у тому числі:

всього

у тому числі:

віт-
чизн.

за-
корд.

віт-
чизн.

за-
корд.

віт-
чизн.

за-
корд.

віт-
чизн.

за-
корд.

Частка перевірених зразків ГЛЗ, що не відповідали вимогам АНД, %:

найменувань 2,1 1,6 3,22 4,68 3,85 6,36 3,9 3,65 4,47 2,37 2,37 2,37

серій 1,44 0,97 3,2 2,32 1,59 4,7 2,67 2,75 2,54 1,61 1,8 1,2

Частка забракованих препаратів, що проаналізовані вперше, %:

найменувань 1,7 1,42 2,9 4,38 3,2 7,07 6,37 7,93 4,57 3,5 4,7 2,1

серій 1,24 0,87 2,79 2,2 1,32 5,07 3,5 3,7 3,1 2,4 3,01 1,32

Частка забракованих ЛЗ, виготовлених в умовах аптек (серій), %:

всього 13,2 13,2 ‑ 17 17 ‑ 24,6 24,6 ‑ 23 23 ‑

інфузійних розчинів 12,7 12,7 ‑ 18 18 ‑ 24,2 24,2 ‑ 25,7 25,7 ‑

Частка виявлених на митницях зразків ГЛЗ, що не відповідали вимогам АНД, %:

найменувань 1,32 ‑ 1,32 1,57 ‑ 1,57 0,39 ‑ 0,39 0,76 ‑ 0,76

серій 1,03 ‑ 1,03 1,91 ‑ 1,91 0,19 ‑ 0,19 0,55 ‑ 0,55

упаковок 0,54 ‑ 0,54 0,87 ‑ 0,87 0,13 0,13 0,19 0,19

Частка виявлених зразків лікарської рослинної сировини, що не відповідали вимогам АНД, %:

найменувань 0,57 0,57 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

серій 0,52 0,52 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

вага (кг) 1,88 1,88 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

і керівників фармацевтичної галузі, зокрема, Чума‑
ка В. Т., Сура С. В., Вікторова О. П., Мальцева В. І.,  
Коваленко С. М., Бондаревої Л. В. та інших [1, 2, 
4‑6, 7].

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи

Але до цього часу були відсутні досліджен‑
ня загальної проблеми і видів та характеру ри‑
зиків, пов’язаних з неналежною якістю ЛЗ та 
прорахунками в системі їх раціонального вико‑
ристання.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
У зв’язку з вищезазначеним метою нашого 

дослідження стали ризики, пов’язані з неналеж‑
ною якістю ЛЗ.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ

До переліку факторів, що забезпечують 
якість та безпеку споживання ЛЗ (за даними ос‑
танніх публікацій) входять: доступність системи 
охорони здоров’я, кількість та якість препаратів 
на ринку, раціональна фармакотерапія, а також 
купівельна спроможність пацієнтів.

В Україні зареєстрована достатня кількість 
препаратів, ринок доволі насичений, забезпе‑
ченість населення ЛЗ знаходиться на задовіль‑
ному рівні. Але огляд літературних джерел свід‑

чить про обмеження вибору оригінальних ЛЗ, 
що пов’язано з високою вартістю клінічних вип‑
робувань та реєстрації оригінальних ЛЗ. Також 
протягом 2007 року Держфармінспекцією МОЗ 
України було виявлено 4453 факти порушен‑
ня законодавства в галузі контролю якості ЛЗ, 
а саме виявлення ЛЗ невідповідної якості, неза‑
реєстрованих, фальсифікованих, а також суб‑
стандартних препаратів. Тому питання якості 
препаратів на сьогодні залишається достатньо 
актуальним.

У зв’язку з вищенаведеним нами прове‑
дені дослідження динаміки різного роду пору‑
шень щодо якості ЛЗ протягом кількох років. 
Об’єктом дослідження став фармацевтичний ри‑
нок м. Харкова та Харківської області. Отримані 
результати свідчать про те, що в фармацевтич‑
ній мережі спостерігаються певні випадки вияв‑
лення неякісних ЛЗ, але ситуація має тенденцію 
до покращання. Динаміка порушень у галузі за‑
безпечення якості ЛЗ суб’єктами господарської 
діяльності має такий вигляд (табл. 1).

Для обробки та аналізу первинної інформації 
нами були використані статистичні методи гру‑
пування та класифікації. Аналіз динаміки змін 
щодо якості ЛЗ свідчить про те, що, порівняно  
з попередніми роками, темпи зростання кіль‑
кості суб’єктів (крім ЛПЗ), у яких при перевірці 
виявлені порушення вимог чинного законодавс‑
тва, скоротилися і склали в 2007 році +4,44 %. 
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Кількість перевірок за дорученням в 2007 році 
скоротилася в порівнянні з 2006 роком на 32,7 %. 
Підвищилась кількість матеріалів, що передані 
за наслідками перевірки до місцевих правоохо‑
ронних органів, Служби безпеки України, подат‑
кових інспекцій Харківської області (+76,9 %). 
Співпраця з правоохоронними органами дозво‑
лила Держфармінспекції посилити контроль 
за дотриманням вимог нормативних документів, 
скоротити кількість фальсифікатів, підвищити 
якість присутніх на ринку ліків та відповідаль‑
ність структур за дотримання умов їх закупівлі, 
збереження та реалізації. Знизились показники 
таких порушень, як недотримання нормативних 
умов зберігання ЛЗ (‑10,5 %), ЛЗ без сертифікатів 
якості виробника (‑26,6 %), незареєстрованих ЛЗ 
(‑61,7 %), виявлення ЛЗ, які заборонені до реаліза‑
ції відповідними приписами, що також свідчить 
про підвищення рівня інформованості та відпові‑
дальності суб’єктів фармацевтичного ринку.

Відзначається покращання показників щодо 
якості обслуговування, зокрема, реалізації ЛЗ 
при відсутності ліцензії; здійснення діяльності 
особами, які не відповідають кваліфікаційним 
вимогам або не мають відповідної спеціальної 
освіти; невідповідності приміщень, споруди та 
устаткування вимогам нормативних документів 
щодо виробництва (виготовлення), зберігання 
та реалізації ЛЗ. Але деякі показники, що ха‑
рактеризують рівень забезпечення якості ліків, 
залишаються на достатньо високому рівні. Так, 
в оптовій та роздрібній мережі кожен рік реєстру‑
ються випадки виявлення ЛЗ з терміном при‑
датності, що закінчився (у 2007 році це +10 %) та 
підвищилась більш ніж на 100 % кількість ЛЗ, 
які не відповідають вимогам АНД за показника‑
ми «Маркування», «Упакування», «Зовнішній 
вигляд». З одного боку, це свідчить про більш 
вимогливе ставлення інспекторів Держфармінс‑
пекції, але з іншого — про збільшення на ринку 
кількості ЛЗ з невідповідним маркуванням та 
зовнішнім виглядом. Відзначається також не‑
значне підвищення (на 3,2 %) випадків недотри‑
мання санітарних норм, правил та гігієнічних 
нормативів. Підвищилась кількість зареєстро‑
ваних випадків недотримання порядку відпуску 
ЛЗ на 10,2 %, що, можливо, пов’язано з недоско‑
налістю й швидкими змінами законодавства та 
його невідповідністю ринковій ситуації, а також 
посиленням контролю за цією сферою обігу ліків. 
У лікувально‑профілактичних закладах відзна‑
чаються випадки використання незареєстрова‑
них ЛЗ, здійснення фармацевтичної діяльності 
особами, які не відповідають кваліфікаційним 
вимогам. Між вищезазначеними показниками 
спостерігається зв’язок, тому що невідповідність 

кваліфікаційним вимогам співробітників пород‑
жує відсутність знань окремих складових фар‑
мацевтичної діяльності та, зокрема, існуючих 
норм чинного законодавства.

Нами досліджено динаміку змін щодо ви‑
явлених неякісних ЛЗ по Харківській області 
за період 2004‑2007 роки. Результати наведені 
в табл. 2.

Аналіз змін у кількості неякісних ЛЗ за пе‑
ріод 2004‑2007 років свідчить про те, що частка 
забракованих препаратів поступово знижується. 
Це є наслідком відповідальної комплексної ро‑
боти органів, що входять до складу державної 
системи забезпечення якості лікарських засобів. 
Так, частка виявлених зразків ГЛЗ, що не від‑
повідали вимогам АНД (за даними Лабораторії 
Держфармінспекції в Харківській області) зни‑
зилася за останні роки з 4,68 % до 2,37 %. Серед 
забракованої продукції більшість складають 
закордонні ліки виробництва країн третього 
світу. Питома вага перевірених та забракованих 
на митницях зразків ГЛЗ за останні роки скла‑
дає менше 1 %. Проте досить актуальним зали‑
шається питання якості ЛЗ, виготовлених в умо‑
вах вітчизняних аптек. Так, з 2004 року частка 
забракованих ЛЗ, виготовлених в умовах аптек, 
складає від 13 до 23 %, серед яких інфузійних 
розчинів — від 12 до 25 %. Це досить істотні по‑
казники незадовільної якості продукції, особ‑
ливо для розчинів, які потрапляють безпосеред‑
ньо у кров пацієнта і можуть викликати досить 
серйозні побічні реакції. Останнім часом фор‑
мується тенденція скорочення внутрішньоап‑
течного виготовлення ЛЗ, але це знизить рівень 
доступності медикаментозної допомоги для ма‑
лозабезпечених категорій населення. Тому необ‑
хідне розроблення системи заходів з підвищення 
якості внутрішньоаптечних заготовок шляхом 
технічного переобладнання аптек, можливо, 
за державний рахунок.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

Узагальнюючи дані, можна зробити виснов‑
ки, що система забезпечення якості ЛЗ функ‑
ціонує та має позитивні результати. Проте про‑
блема в оптимізації цієї системи, в можливості 
відстеження відповідними структурами якості 
препаратів від моменту їх реєстрації, виробниц‑
тва або надходження на митницю і до моменту 
споживання цих ліків. Таким чином, питання 
дослідження ризиків, пов’язаних з неналежною 
якістю ЛЗ, потребують подальшого опрацюван‑
ня в напрямку оцінки та розроблення системи 
управління даними видами ризиків. Основні 
висновки:
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1. Опрацьована структура ризиків, пов’язаних 
з неналежною якістю та безпекою ЛЗ.

2. Опрацьовано структуру порушень в галузі 
забезпечення якості ЛЗ та їх кількісні показ‑
ники.

3. Досліджено динаміку змін в якості ЛЗ, при‑
сутніх на фармацевтичному ринку Харківсь‑
кої області за період 2004‑2007 роки. Аналіз 
змін у кількості неякісних ЛЗ за цей період 
свідчить про те, що частка забракованих 
препаратів поступово знижується. Це є на‑
слідком відповідальної комплексної роботи 
органів, що входять до складу державної 
системи забезпечення якості лікарських за‑
собів
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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Завданням аптек, що виготовляють лі‑

карські засоби є швидке виробництво та відпуск 
ліків належної якості. Згідно з сучасними вимо‑
гами ДФУ [4‑6], Наказу МОЗ України № 626 від 
15.12.2004 «Про затвердження правил виробниц‑
тва (виготовлення) лікарських засобів в умовах 
аптеки» [9] та іншої аналітичної нормативної до‑
кументації України при виробництві та відпус‑
ку екстемпоральних форм ліків необхідно прово‑
дити належний контроль якості, який включає 
в себе різні види контролю, в тому числі і хіміч‑
ний [1, 2]. Як відомо, на хімічний аналіз екстем‑
поральних лікарських засобів слід витрачати 

невелику кількість препарату, щоб ліки після 
аналізу можна було відпустити пацієнту. Крім 
того, робота з невеликими кількостями певної 
лікарської форми забезпечує швидкість аналізу 
і мінімальну витрату реактивів. Обов’язковою 
вимогою до методик кількісного та якісного виз‑
начення є проведення валідації методик, яку 
проводять відповідно до статті ДФУ «Валідація 
аналітичних методик і випробуваньN» [6].

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Показав, що в сучасній нормативній доку‑
ментації [4‑6], в основному, наведені методики 
контролю якості субстанцій та лікарських за‑
собів заводського виготовлення.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Тому у даній роботі розглянуті методики 
кількісного визначення етакридину лакта‑
ту у 0,02 % водному розчині та обґрунтована 
можливість використання у фармацевтичному 
аналізі аптеками та лабораторіями з контролю 
якості лікарських засобів спектрофотометрич‑
ної методики аналізу методом стандарту.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою даної роботи є валідація фотомет‑

ричних аналітичних методик кількісного виз‑
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начення етакридину лактату у водному 0,02 % 
розчині.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Для проведення досліджень використовували 
такі прилади: фотоколориметр КФК‑3, спектро‑
фотометр 46 «Ломо», спектрофотометр «SPECORD 
200», рН‑метр РВ‑11 «Sartorius AG», ваги АВ S / A 
Mettler Toledo. Дослідження проводили з вико‑
ристанням мірного посуду класу А та реактивів, що 
відповідають вимогам ДФУ; субстанції етакридину 
лактату («Shangai Sunve Pharmaceutical Сo., Ltd», 
Китай, номер серії 200610018 від 14.05.2007 р.,  
сертифікат аналізу № 14ф від 31.05.2007 р.), що 
відповідає вимогам Британської [12] та Європейсь‑
кої [13] фармакопей.

Для кількісного визначення 0,02 % розчину 
етакридину лактату в аналітичній літературі 
рекомендується фотоколориметрична методи-
ка [8]: 5 мл розчину етакридину лактату 0,02 % 
поміщають до колби місткістю 50 мл, додають 
1 мл 0,1 М розчину хлористоводневої кислоти 
та 0,3 мл 0,1 М розчину натрію нітриту, пере‑
мішують протягом 2 хвилин та водою доводять 
об’єм до мітки. Розчин захищають від дії світла. 
Виміряють оптичну густину за довжини хвилі 
близько до 520 нм в кюветі з товщиною шару  
20 мм. Паралельно проводять реакцію з 1 мл 
0,1 % стандартного розчину етакридину лактату 
(0,001 г) та виміряють оптичну густину.

Оскільки розчин етакридину лактату пог‑
линає в ультрафіолетовій та видимій областях 
спектру, в якості методики вибору було виріше‑
но розробити спектрофотометричну методику 
кількісного визначення. Вивчивши залежність 
інтенсивності поглинання від довжини хвилі роз‑
чину етакридину та розрахувавши розведення, 
запропоновано наступну методику: 5 мл 0,02 % 
розчину етакридину лактату переносять у мір‑
ну колбу 100 мл та доводять водою Р до мітки. 
Відразу після приготування за довжини хвилі 
363 нм вимірюють величину оптичної густини 
(А

х
) відносно розчинника — вода Р. Вимірювання 

оптичної густини проводять тричі з вийманням 
кювети. Паралельно визначають оптичну гус‑
тину 0,1 % розчину стандарту (А

st
) аналітичний 

розчин якого готують таким чином: 1 мл розчи‑
ну поміщають в мірну колбу 100 мл та доводять 
водою Р до мітки.

Приготування модельних розчинів. Було при‑
готовано 5 модельних розчинів етакридину лак‑
тату з точними наважками таких концентрацій: 
70 %; 85 %; 100 %; 115 %; 130 %. Розчини готува‑
ли за такою схемою: точну наважку поміщали 
у мірну колбу місткістю 100 мл і додавали близь‑

ко 70 мл води Р, після розчинення субстанції до‑
водили об’єм розчину до 100 мл.

Приготування аналітичних розчинів за фо-
токолориметричною методикою. З кожного мо‑
дельного розчину та розчину стандарту готували 
по три аналітичні розчини, за методикою на‑
веденою вище, таким чином сумарна кількість 
випробувань становила n=15.

Приготування аналітичних розчинів 
за спектрофотометричною методикою. Готу‑
вали по три розведення для кожного модельного 
розчину та розчину стандарту за методикою.

Розчин плацебо № 1 для фотоколориметрич‑
ної методики готували таким чином: у колбу міс‑
ткістю 50 мл додавали 1 мл 0,1 М розчину хло‑
ристоводневої кислоти та 0,3 мл 0,1 М розчину 
натрію нітриту, об’єм доводили до мітки водою.

Розчин плацебо № 2 для спектрофотометрич‑
ної методики — вода Р.

Розчин робочого стандарту. 0,1000 г (точна 
наважка) поміщають у мірну колбу 100 мл, до‑
дають 70 мл воли Р. Після повного розчинення 
кристалів етакридину лактату доводять водою Р 
до мітки та знову перемішують.

Концентрацію розчинів обчислювали за фор‑
мулою: 

st

stx

A
CA

X
×

=

Валідацію методик проводили відповідно 
до вимог ДФУ та згідно зі стандартною процеду‑
рою валідації методик кількісного визначення 
екстемпоральних лікарських засобів в умовах 
аптеки та лабораторій з контролю якості [6, 7]. 
Під час проведення процедури розглядалися 
такі параметри: діапазон застосування мето‑
дики, стабільність, специфічність, робасність, 
збіжність, внутрішньолабораторна точність 
(прецизійність), правильність, відтворюваність.

Щоб оцінити похибку пробопідготовки мо‑
дельних розчинів та розчину робочого стандар‑
ту, були розраховані теоретичні значення невиз‑
наченості аналітичних операцій [3, 4, 7]. Повна 
невизначеність пробопідготовки для фотоколо‑
риметричної та спектрофотометричної методик 
становлять: Δ

sp
=1,32 %, Δ

sp
=1,30 % відповідно.

При валідації фотометричних методик кіль‑
кісного визначення етакридину першими розгля‑
дались такі валідаційні параметри, як стабіль‑
ність аналітичного розчину у часі, лінійність, 
збіжність та правильність. Дослідження обох ме‑
тодик проводили за однакових умов: в один день, 
на одному приладі, одним і тим самим аналіти‑
ком. Перевірку стабільності розчинів прово‑
дили протягом 30 хвилин для фотоколоримет‑
ричної та 60 хвилин для спектрофотометричної 
методик, аналізуючи розчин робочого стандарту 

.
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Таблиця 1
вивЧеннЯ СтабІльнОСтІ аналІтиЧнОГО РОЗЧинУ 

ДлЯ ФОтОкОлОРиМетРиЧнОї МетОДики

№ 
розчину

термін дослідження стабільності, t, хв.
середнє RSDt, % Δt, % Max δ, %

2,5 5 10 15 30

Аst* 0,4840 0,4817 0,4747 0,4623 0,4457 0,4678 3,4163 7,283
1,54

Ах* 0,4787 0,4770 0,4667 0,4567 0,4413 0,4641 3,3361 7,112

Таблиця 2
вивЧеннЯ СтабІльнОСтІ аналІтиЧнОГО РОЗЧинУ 

ДлЯ СПектРОФОтОМетРиЧнОї МетОДики

№ 
розчину

термін дослідження стабільності, t, хв.
середнє RSDt, % Δt, % maxδ, %

0 15 30 45 60

Аst* 0,4117 0,4107 0,4120 0,4130 0,4140 0,4123 0,3105 0,6619
1,54

Ах* 0,4057 0,4043 0,4077 0,4053 0,4053 0,4057 0,2985 0,6363

Таблиця 33
СтатиСтиЧнІ ПОкаЗники МетРОлОГІЧниХ 

ХаРактеРиСтик ФОтОМетРиЧниХ МетОДик

Метрологічні характеристики
Фотоколориметрична мето-

дика
Спектрофотометрична методика

Збіжність та правильність

Середнє, Z, % 101,17 99,63

Відносне стандартне відхилення, Szі, % 4,83 0,83

Відносний довірчий інтервал, Δz, % 8,50 1,46

Критичне значення для збіжності результатів, 
Δas, %

4,80 4,80

Систематична похибка, δ 1,17 ‑0,37

Критерій невизначеності систематичної похибки 1,54 1,54

Лінійність

Кутовий коефіцієнт лінійної залежності, b 1,1932 0,9691

Sb 0,0617 0,0129

Вільний член лінійної залежності, a ‑17,3389 2,5450

Критичне значення для вільного члена, а 5,1200 5,1200

Sa 6,3161 1,3228

Коефіцієнт кореляції методики, r 0,9960 0,9997

Критерій лінійного коефіцієнту кореляції, Rc 0,9924 0,9924

Висновок: не відповідає відповідає

Таблиця 4
вПлив рн на ПОГлинаннЯ ОПтиЧнОї ГУСтини аналІтиЧниМи РОЗЧинаМи

Розчин
№ 

Оптичні густини аі середнє трьох 
вимірів

середнє Srрн RSDpH, % ΔpH, % maxδ, %випробування

1— 0,01 
М нСl

2 — без дода-
вання

3-0,01 М 
NaOH

2 0,320 0,325 0,330 0,3253 0,0048 0,4842 1,41

1,543 0,376 0,381 0,388 0,3828 0,0047 0,4671 1,36

4 0,454 0,458 0,463 0,4587 0,0045 0,4509 1,32

та модельний розчин № 3. (AA
st

* та А та А
х
* — серед‑

нє значення оптичних густин трьох результатів 
для стандартного та модельного розчинів).

Дані таблиць вказують на те, що аналітич‑
ний розчин фотоколориметричної методики ста‑
більний лише протягом 5 хвилин, що викликає 

певні труднощі у проведенні досліду, тому всі 
результати за даною методикою отримані протя‑
гом перших п’яти хвилин після приготування. 
Нестабільність аналітичних розчинів може при‑
зводити до відхилення від закону Бугера‑Лам‑
берта‑Бера та отримання невірних результатів 
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Xi
спектрофотометричний метод Yi = 0,9691xi + 2,5450
фотоколориметричний метод  Yi = 1,1932xi –17,3389
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Рис. 1. Графік лінійної залежності оптичної густини від концентрації етакридину  
в нормалізованих координатах

Таблиця 5
РеЗУльтати ПеРевІРки внУтРІшньОлабОРатОРнОї тОЧнОСтІ

№ модельного 
розчину

введено у % до концентрації розчи-
ну порівняння (Хіфакт, %)

знайдено у % до концентрації 
розчину порівняння (Yi, %)

знайдено у % до введеного 
Zi=100 (Yi / Xi)

випробування випробування випробування

1 2 1 2 1 2

1 70,00 70,00 71,78 70,70 102,55 101,00

2 70,79 69,73 101,13 99,62

3 71,29 70,70 101,84 101,00

4 86,00 85,00 86,88 85,96 101,02 101,13

5 86,63 85,71 100,74 100,84

6 86,88 85,96 101,02 101,13

7 100,00 100,00 98,76 98,79 98,76 98,79

8 98,51 98,79 98,51 98,79

9 99,26 98,55 99,26 98,55

10 115,00 115,00 115,84 115,25 100,73 100,22

11 116,34 114,29 101,16 99,38

12 116,09 115,01 100,95 100,01

13 130,00 130,00 129,70 128,09 99,77 98,53

14 129,46 128,33 99,58 98,71

15 130,69 130,37 100,53 100,28

Середнє 100,50 99,87

Об’єднане середнє, Z 100,18

Відносне стандартне відхилення, Szi, % 1,1198 1,0176

Відносний довірчий інтервал, ΔZ, % 0,1315 0,1195

Об’єднана середня систематична похибка, δ ‑0,1848

Критерій невизначеності систематичної похибки 1,54

[10]. У даному випадку на стабільність розчину 
впливають такі фактори: швидкість перебігу 
колориметричної реакції; умови в яких прово‑
диться визначення та ступінь освітлення робо‑
чої кімнати; рН, концентрація етакридину та 
реактивів; властивості діазосполуки [11]; зміна 

ступеня дисоціації сполуки в розчині при розве‑
денні. Таким чином для уникнення похибки при 
використанні фотоколориметричної методики 
велике значення має спосіб приготування аналі‑
тичних розчинів. Аналітичний розчин спектро‑
фотометричної методики стабільний протягом 
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години, чого цілком достатньо для визначення 
оптичної густини.

Для підтвердження специфічності методики 
розраховували систематичну похибку, яку вно‑
сять розчинник та реактиви, тобто вклад плаце‑
бо. Для кожного з методів вимірювали оптичну 
густину розчинів плацебо та робочого стандарту. 
Отримані значення оптичних густин розчину 
плацебо № 1 та стандарту для фотоколоримет‑
ричної методики: Аblank=0,001; Ast=0,389, 
отже δexc=100•0,001 / 0,389=0,26 %. Вплив роз‑
чину плацебо № 2 на результати спектрофото‑
метричної методики становить: Аblank=0,001; 
Ast=0,468, δexc=0,21 %, що підтверджує від‑
сутність вагомого впливу на результати вимірів 
для обох методик.

Для оцінки лінійності та точності було отри‑
мано 15 значень оптичних густин модельних роз‑
чинів та 4 значення оптичних густин для розчи‑
ну стандарту. Отримані результати представлені 
в таблиці 3 та на рис.1. Розраховували відношен‑
ня середніх значень оптичних густин для кожного  
з 15 розчинів до середнього значення оптичної 
густини розчину порівняння, одержуючи вели‑
чини Хі=Сі /Сst•100 %, Yi=(Ai /Ast)•100. Працю‑
вали в нормалізованих координатах, подаючи 
концентрації та аналітичний сигнал у відсотках 
до номінальних значень. Знаходили також вели‑
чину Z=100•(Yi /Xi), яка є знайденою концентра‑
цією у відсотках до введеної.

Отримані результати свідчать про те, що фо‑
токолориметрична методика не відповідає су‑
часним критеріям до аналітичних методик кіль‑
кісного визначення за такими параметрами, як 
стабільність, точність та лінійність, тому інші 
валідаційні параметри (робасність, збіжність та 
міжлабораторна точність) визначалися тільки 
для спектрофотометричної методики.

Оцінку робастності проводили з урахуван‑
ням типу методики, тобто у нашому випадку 
для спектрофотометричного методу вивчають 
такі параметри: стійкість у часі аналітичних 
розчинів, приготованих за методикою (описано 
вище); вплив рН середовища на стабільність оп‑
тичного поглинання розчину етакридину.

Отримані результати вивчення стабільності 
аналітичних розчинів спектрофотометричної 
методики протягом години, наведені в таблиці 2 
та свідчать про стійкість аналітичних розчинів, 
нерівність Δ

t
 %≤0,32•maxΔ

As
=maxδ виконується.

Для вивчення впливу рН середовища до до‑
сліджуваних розчинів (85 %; 100 %; 115 %) дода‑
вали по 1‑2 краплі 0,01 М розчину HCl або 0,01 М  
розчину NaOH, щоб відтворити коливання рН ± 
±10 % (від 5,5 до 7,0). Для отриманих модельних 
розчинів вимірювали оптичну густину при об‑
раній довжині хвилі. Статистична оцінка впли‑
ву рН на результат аналізу наведена у таблиці 4.

Внутрішньолабораторну точність (пре‑
цизійність) оцінювали за результатами аналізу 
15 модельних зразків різних серій, які проводи‑
ли у два різні дні та різними аналітиками, в умо‑
вах однієї лабораторії. Для приготування двох 
різних серій були взяті різні наважки у нашому 
концентраційному діапазоні. Для приготування 
розведень цих серій використовували різний ла‑
бораторний мірний посуд. Під час підготування 
розчинів та проведення методики було можливе 
коливання температури, вологості повітря, ат‑
мосферного тиску та інших внутрішньолабора‑
торних факторів впливу на проведення аналізу.

Методика є коректною, оскільки для Δ
Z
,

 

розрахованої
 
за відношенням, виконуються ви‑

моги: Δ
Z
 % ≤ maxΔ

As 
= 4,8 %. Методика не має зна‑

чущої систематичної похибки.
Щоб дослідити відтворюваність даної ме-

тодики в умовах інших лабораторії, були про‑
ведені вимірювання оптичної густини розчинів 
однієї серії модельних розчинів етакридину лак‑
тату на різному обладнанні, в різні дні, в трьох 
різних лабораторіях [3, 6].

Отримані результати наведені у таблиці 6 
та являють собою результати порівняння ста‑
тистичних відхилень трьох різних експеримен‑
тів, об`єднаного середнього значення та єдиного 
відносного стандартного відхилення. Отримані 
метрологічні данні свідчать, що дана методи‑
ка може бути відтворена в інших лабораторіях  
з довірчою вірогідністю 95 % відхилення оди‑
ничного значення 100 ± 1,23 %.

Таблиця 6
вІДтвОРЮванІСть МетОДики в РІЗниХ лабОРатОРІЯХ 

та ПРибОРаХ РІЗнОї тОЧнОСтІ та ЧУтливОСтІ
№ розчину величини Zi

лабораторія № 1 лабораторія № 2 лабораторія № 3

Середнє 100,26 101,16 99,58

Об’єднане середнє, Ztransfer, %            100,33

Szitrancfer, % 1,9658 1,8364 2,1251

SDz, % 1,9793

Δtransfer, % 1,2294
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виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Валідаційні характеристики фотоколо‑
риметричої методики показали, що методика 
не відповідає сучасним вимогам нормативної до‑
кументації за такими параметрами: стабільність, 
лінійність, точність. 

2. Розроблено та провалідовано спектрофо‑
тометричну методику кількісного визначення 
етакридину лактату в водному розчині. Встанов‑
лено, що спектрофотометрична методика харак‑
теризується прийнятною відтворюваністю в умо‑
вах різних лабораторій і може бути використана 
для контролю якості у аптечних закладах та ла‑
бораторіях з контролю якості ліків.
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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Для лікарських засобів надзвичайно важливим є 

питання забезпечення їх належної якості у процесі 
виробництва. Ефективно організована валідація 
технологічних процесів за міжнародними стандар‑
тами є обов’язковою складовою життєвого циклу 
виробництва лікарських засобів, одним із процесів 
у системі управління якістю сучасних фармацевтич‑
них компаній та поєднує у собі підходи, що викла‑
дені у правилах Належної виробничої практики 
(GMP) та стандартах ISO серії 9000 [2, 3, 4]. Вона 
спрямована, в першу чергу, на отримання продукції 
гарантованої якості, доведеної ефективності та вста‑
новленої безпеки [1, 6, 7‑10]. Валідація технологіч‑
них процесів у відповідності до вимог належної ви‑
робничої практики проводиться з метою доказу того, 
що процес, дії персоналу та функціонування систем, 
які забезпечують даний технологічний процес в пов‑
ній мірі відповідають своєму призначенню та доз‑
воляють отримати очікувані результати. Валідація  
є процесом (діяльністю), що триває протягом всього 
життєвого циклу продукту і забезпечує гарантовану 
якість продукту з урахуванням усіх можливих змін, 
що виникають з часом.

Шестопал О. А. — директор з якості ЗАТ НВЦ «Борщагівсь-
кий хіміко-фармацевтичний завод»
Підпружников Ю. В. — проф. кафедри управління якістю 
НФаУ, д.фарм.н., проф.

аналІЗ ОСтаннІХ  
ДОСлІДжень І ПУблІкаЦІй 

Особливо серйозного ставлення до забезпе‑
чення гарантованої якості вимагають стерильні 
лікарські засоби. Загальні вимоги до організації 
валідації технологічних процесів виробництва 
таких препаратів наведені у ряді нормативних 
документів та методичних матеріалів [2, 4, 7‑10], 
однак практичний досвід свідчить, що їх вико‑
нання є досить складним і вимагає належного 
забезпечення процесу валідації необхідними ре‑
сурсами — спеціальним обладнанням та високо 
кваліфікованими спеціалістами.

виДІленнЯ невиРІшениХ  
РанІше ЧаСтин ЗаГальнОї  

ПРОблеМи 
В цих умовах виникає завдання пошуку та 

документування рішення, яке б дозволило ви‑
конати роботи з валідації у необхідному для за‑
безпечення належної якості обсязі, у визначені 
терміни та з мінімальними для підприємства 
витратами.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей  
 СтаттІ 

Метою цієї роботи є визначення оптималь‑
ного обсягу робіт з валідації технологічних 
процесів виробництва стерильних лікарських 

УДк 658.62.018.012

РОЗРОбка ПІДХОДІв ДО валІДаЦІї 
теХнОлОГІЧнОГО ПРОЦеСУ виРОбниЦтва 
СтеРильниХ лІкаРСькиХ ЗаСОбІв

О. а. шеСтОПаЛ1, Ю. В. ПідПружниКОВ2

1ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»
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Ключові слова: валідація, технологічний процес, критерії прийнятності, варіабель‑
ність технологічних параметрів

Доведено, що важливим елементом у підготовці до проведення валідації є обґрунтоване 
визначення критичних параметрів технологічного процесу й установлення припустимих 
відхилень показників якості продуктів, що отримуються на кожній стадії. Запропоновані 
алгоритми валідації технологічного процесу виробництва стерильних лікарських засобів та 
схема визначення критеріїв прийнятності для показників якості. Розроблені плани валідації 
технологічних процесів, які містять необхідні форми записів й охоплюють всі необхідні підходи 
до забезпечення встановлених критеріїв якості. Розроблені підходи та форми документів були 
ефективно використані при проведенні валідації ряду технологічних процесів виробництва 

стерильних лікарських засобів на Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі.
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засобів та їх документування таким чином, щоб 
гарантовано підтвердити, що всі критичні пара‑
метри, які можуть негативно вплинути на якість 
продукції, що виготовляється, знаходяться під 
контролем та ними, в разі необхідності, можна 
керувати.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Матеріалами даного дослідження є державні 
стандарти України, міжнародні стандарти, інші 
нормативні документи щодо теоретичних та 
практичних аспектів, які стосуються валiдації 
технологічних процесів, а також фактичні пла‑
ни, процедури та звіти з валiдації технологічних 
процесів виробництва стерильних лікарських 
засобів на Борщагівському хіміко‑фармацевтич‑
ному заводі.

При валiдації технологічних процесів нами 
були застосовані фізичні, фізико‑хімічні, фар‑
мако‑технологічні та мікробіологічні методи 
досліджень. Обробку експериментальних даних 
проводили за допомогою методів математичної 
статистики.

1. визначення термінів проведення 
валідаційних робіт

Як правило, розробка технології виробництва 
лікарського засобу є досить тривалим процесом, 
під час якого технологічні параметри можуть 
суттєво змінюватись з метою досягнення запла‑
нованих критеріїв якості під впливом набутого 
досвіду з урахуванням отриманих результатів. 
Починати проведення валідації технологічного 
процесу доцільно тоді, коли він повністю зрозумі‑
лий, тобто визначені ключові параметри та вста‑
новлено критерії їх прийнятності. Таким чином, 
на цьому етапі не має передбачатися внесення сут‑
тєвих змін. Враховуючи, що дані з валідації тех‑
нологічного процесу (крім процесів стерилізації) 
не вимагаються в повному обсязі на стадії про‑
ведення клінічних досліджень, але є складовою 
частиною досьє на етапі реєстрації лікарського 
засобу, доцільним бачиться організація прове‑
дення валідації на етапі завершених клінічних 
досліджень, коли технологія виготовлення вже 
розроблена та апробована, є в наявності специфі‑
кації та методи контролю, а препарат знаходить‑
ся у фазі нагляду регуляторних органів. Отже, 
далі незначна варіабельність деяких показників 
технологічного процесу можлива лише при мас‑
штабуванні у виробничі умови при виготовленні 
препарату в обсязі стандартної серії. Якщо, все 
ж таки, при впровадженні у виробництво пере‑
дбачаються зміни параметрів ведення проце‑
су (крім процесів стерилізації), на цьому етапі 

пропонується проведення валідації тих стадій 
технологічного процесу та параметрів, які перш 
за все забезпечують безпеку лікарського засобу 
та мають гарантовано залишитись незмінними, 
наприклад, стерильність продукту чи матеріалів 
первинного пакування, відсутність механічних 
включень та пірогенів тощо. Повна ж валідація 
інших параметрів має бути проведена не менш, 
ніж на трьох послідовних серіях, у подальшому, 
після відпрацювання таких параметрів у вироб‑
ничому масштабі. Тоді ж проводять і повну валі‑
дацію процесів стерилізації.

2. визначення об’єктів валідації 
технологічних процесів

Забезпечення якості при виробництві сте‑
рильних лікарських засобів безпосередньо 
пов’язане зі специфікацією на продукцію, що ви‑
готовляється, та, в першу чергу, з вимогами, що 
стосуються стерильності продукту.

Згідно загальних принципів забезпечення 
якості [11], об’єктами валідації при виробниц‑
тві стерильних лікарських засобів є наступні 
стадії:
— забезпечення відповідних умов виробництва 

(класів чистоти) — моніторинг середовища 
по кількості часток, що знаходяться у повітрі 
робочої зони, перепадів тиску, кількості мік‑
роорганізмів у повітрі та на поверхнях, мік‑
робіологічний контроль операторів;

— підготовка обладнання — стерилізація всіх 
задіяних одиниць обладнання та допоміж‑
ного устаткування. Методи стерилізації та‑
кого обладнання мають бути валідованими. 
Методи дезинфекції зовнішніх поверхонь об‑
ладнання, поверхонь чистих приміщень, до‑
поміжного матеріалу, що не контактує з про‑
дуктом, також мають бути валідованими.  
З метою зменшення обсягів робіт на цій стадії 
валідації та раціонального використання ре‑
сурсів доцільно врахувати при проектуванні 
та застосовувати при рутинному процесі ви‑
робництва фармакопейні методи стериліза‑
ції [5];

— технологічний процес виробництва — кон‑
троль критичних точок на всіх стадіях 
(наприклад, підготовки ампул / флаконів, 
приготування розчину препарату, стерилі‑
зуючої фільтрації, наповнення ампул / фла‑
конів, контролю на механічні включення, 
маркування ампул / флаконів, пакування 
у споживчу тару). При валідації власне тех‑
нологічного процесу забезпечити зменшення 
обсягів робіт та економічного використання 
ресурсів можливо за умови врахування по‑
зитивних результатів кваліфікації основ‑



[22]
Якість, стандартизація і сертифікація в фармації

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

них одиниць обладнання (наприклад, стадія 
підготовки та стерилізації допоміжних ма‑
теріалів, з’ємних частин обладнання може 
бути валідована в рамках кваліфікації сте‑
рилізатора).

Обов’язковими умовами, за яких об’єкт може 
бути валідований, є кваліфікація критичного 
технологічного обладнання, систем та чистих 
приміщень, застосування валідованих аналітич‑
них методик, залучення до валідації належним 
чином навченого персоналу. Результати валіда‑
ції вважаються прийнятними, якщо дані валі‑
дації відповідають критеріям прийнятності при 
виробництві не менш, ніж трьох послідовних 
серій препарату. При цьому слід акцентувати 
увагу на необхідності валідації серій стандарт‑
ного розміру та врахувати передбачені варіації 
застосованого технологічного обладнання / схем 
(наприклад, можливість приготування розчину 
для ін’єкцій у одному чи другому (але однотип‑
ному) реакторі).

3. визначення основних елементів 
валідації технологічних процесів

Надзвичайно важливим етапом у підготовці 
до проведення валідації технологічного процесу є:
— визначення критичних параметрів ведення 

процесу, що можуть впливати на якість гото‑
вого продукту, та їх допустимих відхилень;

— встановлення відповідних показників якості 
та їх критеріїв прийнятності для контролю 
продуктів, отриманих на кожній стадії тех‑
нологічного процесу.

З позиції цього доцільно проводити оцінку 
кожної стадії технологічного процесу ще на ета‑
пі розробки лікарського засобу, і саме ці напрям‑
ки потребують детальної уваги при проведенні 
валідації.

Необхідно зазначити, що всі технологічні па‑
раметри розподіляються на варіабельні, тобто 
ті, що можуть відхилятись від номінального зна‑
чення в рамках допустимих відхилень протягом 
одного технологічного процесу, та стабільні, тоб‑
то такі, дотримання яких гарантовано забезпе‑
чується роботою обладнання та які протягом од‑
ного технологічного процесу зберігають задане 
значення. До перших, наприклад, можна віднес‑
ти температуру, тиск, рН, до других — швидкість 
роботи автомата, кількість обертів мішалки, час 
перемішування. Параметрами операційного 
контролю мають бути як варіабельні, так і ста‑
більні технологічні параметри. При валідації 
технологічного процесу для варіабельних техно‑
логічних параметрів слід моделювати ситуацію 
«найгіршого випадку», тобто встановлювати 
максимально допустимі відхилення параметрів 

в межах критеріїв прийнятності (валідація «рів‑
ня дій») [11].

На рис. 1 приведено розроблений нами алго‑
ритм валідації технологічного процесу вироб‑
ництва стерильних лікарських засобів. Мето‑
дологічна основа запропонованого алгоритму 
полягає в наступному:
1) критичні параметри технологічного процесу 

встановлюють при фармацевтичній розроб‑
ці;

2) встановлені параметри диференціюють 
на стабільні та варіабельні;

3) для варіабельних параметрів встановлюють 
допустимі відхилення;

4) перевіряють та підтверджують визначені па‑
раметри в точках допустимих відхилень;

5) проводять контроль отриманого на кожній 
стадії технологічного процесу продукту із 
встановленням допустимих меж для показ‑
ників якості на етапі валідації.

Для кожної стадії технологічного процесу 
з урахуванням його специфіки можуть бути 
розроблені технологічні карти. Розробка та ве‑
дення технологічних карт параметрів операцій‑
ного контролю дозволяють прослідкувати як 
проходив технологічний процес та як змінюва‑
лись показники від серії до серії. Параметри, які 
отримують за результатами здійсненої операції, 
мають свідчити, що процес пройшов у заплано‑
ваних умовах. Таким чином, досягається одер‑
жання даних, які дозволять гарантувати, що 
процес є повністю передбачуваним, контрольо‑
ваним, а отриманий продукт буде мати гаранто‑
вану якість.

Валідацію процесу можна зробити більш 
ефективною та послідовною за рахунок вико‑
ристання форм, що ідентифікують зміну клю‑
чових показників якості на кожній стадії техно‑
логічного процесу при виготовленні конкретної 
серії лікарського засобу. Контроль цих показ‑
ників показує, що кожна операція чи стадія 
технологічного процесу має свою мету та забез‑
печує знаходження контрольованих параметрів 
в межах критеріїв, встановлених у специфікації. 
Наприклад, зменшення концентрації домішки 
можна послідовно і кількісно прослідкувати 
на стадіях кристалізації та фільтрації. Інший 
приклад — за рахунок використання певного 
набору фільтрів, послідовні операції фільтрації 
розчину та відповідний контроль якості продук‑
ту після кожної такої операції дозволяють про‑
слідкувати динаміку зміни кількості механіч‑
них домішок та мікроорганізмів та забезпечують 
на кінцевій стадії відповідність специфікації 
ін’єкційного препарату за показниками «ме‑
ханічні включення» та «стерильність». Так мож‑
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Рис. 1. Алгоритм валідації технологічного процесу виробництва стерильних лікарських засобів

на прослідкувати, як послідовно змінюється пев‑
ний показник якості та як поступово досягається 
встановлений критерій прийнятності. Нами 
запропоновано методичний підхід до проведен‑
ня валідації в частині встановлення критеріїв 
прийнятності для показників якості (рис. 2).  
Доведено, що допустимі межі для показників 
якості при проведенні валідації мають бути вста‑
новлені найвужчими (див. п.5 алгоритму валі‑
дації технологічного процесу виробництва сте‑
рильних лікарських засобів). Ці межі, а також 
допустимі відхилення параметрів технологічно‑
го процесу підтверджуються під час проведення 
валідаційних робіт. При серійному виробництві 
доцільно встановлювати критерії прийнятності 
для показників якості більш ширшими, ніж 
при валідації. Таким чином досягається гаран‑
товане забезпечення якості продукції. Оскільки 
під час зберігання продукції протягом терміну 
придатності показники якості можуть змінюва‑
тись, пропонується розширити допустимі межі 
(критерії прийнятності) цих показників на під‑
ставі даних з вивчення стабільності лікарського 
засобу. Зрозуміло, що межі для критеріїв прий‑
нятності в останньому випадку не мають переви‑
щувати критеріїв, встановлених Фармакопеєю. 
Запропонований нами методологічний підхід 

для встановлення припустимих меж для по‑
казників якості на кожному етапі валідації та 
подальшого промислового виробництва гаран‑
товано забезпечить отримання продукту перед‑
бачувано високої якості.

4. Документування процесу валідації
На етапі підготовки до проведення валідації 

виникає необхідність розробки єдиного доку‑
менту з валідації. Одним із основних документів 
вищого рівня є програма підприємства з валіда‑
ції. Вона має бути чітко встановлена та докумен‑
тована в основному валідаційному плані (ОВП) 
підприємства. Метою розробки такого плану  
є встановлення цілей валідації, відповідальних 
осіб, обсягів та термінів виконання робіт. Крім 
того, ОВП має містити всі дослідження щодо 
перевірки критичних параметрів у такій послі‑
довності та за допомогою таких засобів, які б доз‑
волили підтвердити відповідність встановленим 
критеріям прийнятності.

Нами розроблено основний план проведення 
валідації технологічних процесів виробництва 
стерильних лікарських форм, що містить не‑
обхідні форми записів та охоплює всі необхідні 
підходи щодо забезпечення встановлених кри‑
теріїв якості. В процесі виконання роботи нами 
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Рис. 2. Схема встановлення критеріїв прийнятності для показників якості

були створені шаблони та форми записів робочих 
документів з валідації.

Розроблені підходи та форми документів були 
ефективно застосовані при проведенні валідації 
технологічних процесів виробництва стерильних 
антибіотиків цефалоспоринового ряду на Борща‑
гівському хіміко‑фармацевтичному заводі.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Показано, що валідація спрямована на 
якість через всі функціональні операції/
стадії технологічного процесу та дозволяє 
гарантувати постійну відповідність визначе‑
них критеріїв. 

2. Розроблений, обґрунтований та практично 
апробований алгоритм валідації техноло‑
гічного процесу виробництва стерильних лі‑
карських засобів із визначенням критичних 
параметрів технологічного процесу та вста‑
новленням допустимих відхилень показни‑
ків якості. Зазначений алгоритм дозволяє 
провести валідацію у необхідному для забез‑
печення належної якості обсязі, у визначені 
терміни та з мінімальними для підприємства 
затратами.

3. Розроблено методологічний підхід до вста‑
новлення критеріїв прийнятності для показ‑
ників якості продукції на стадії валідації та 
подальшого промислового виробництва. За‑

пропонований підхід забезпечує отримання 
продукту передбачувано високої якості.
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ПОСтанОвка ПРОблеМи  
У процесі створення та розвитку системи 

менеджменту якості (СМЯ) на фармацевтич‑
них підприємствах (ФП) економічний аспект 
якості повинен знайти відображення в рішен‑
ні різних за характером завдань, у тому числі 
визначенні ефективності витрат, необхідних 
для забезпечення якості лікарських засобів 
(ЛЗ), вибору найбільш раціональних рішень 
(організаційних і технічних), спрямованих 
на досягнення та підтримку заданого рівня 
якості ЛЗ.

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Гарантувати якість ЛЗ можливо тіль‑
ки за умови їх виробництва у відповідності 
до Належних Виробничих Правил (GMP) [2].GMP) [2]. 
Але впровадження GMP на ФП являє собою 
досить витратоємну процедуру, що, в свою чергу, 
викликає суттєве підвищення ціни на ЛЗ [4]. 
Витрати, які пов’язані з забезпеченням якості 
ЛЗ, покриваються за рахунок споживача. 
У зв’язку з цим проблема якості ЛЗ повинна 
розглядатися крізь призму соціальної та 
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МетОДОлОГІЧнІ ЗаСаДи УПРавлІннЯ 
ПРОЦеСаМи ФаРМаЦевтиЧнОГО 
ПІДПРиЄМСтва в УМОваХ ЗабеЗПеЧен- 
нЯ ЯкОСтІ лІкаРСькиХ ЗаСОбІв
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Запропонована методика визначення впливу ризиків, пов’язаних із невідповідностями одного 
з процесів на рівень якості інших процесів фармацевтичних підприемств, яка дозволяє зіставити 
рівні ефективності забезпечення якості процесів одного рівня та, за умови «відставання» будь-
якого процесу щодо його ефективності, розробити та впровадити заходи, спрямовані на «підтя-
гування» ефективності цього процесу до інших. Це дозволить раціонально витрачати ресурси, що 
повинні бути спрямовані на забезпечення якості процесів, усувати «вузькі місця» як на стиках 
процесів, так і у самих процесах, знизити втрати, забезпечити необхідний рівень якості про-
цесів, що, в свою чергу, дозволить виробляти фармацевтичним підприемствам якісні та доступні 
за ціною лікарські засоби.
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економічної ефективності витрат, пов’язаних із 
забезпеченням якості, тобто неможна допустити, 
щоб була знижена доступність якісних ЛЗ 
для більшої частки населення.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

У зв’язку з цим керівництву ФП необхідно  
мати в своєму розпорядженні внутрішній меха‑ 
нізм оцінки ефективності забезпечення якості як 
ЛЗ, так і кожного бізнес‑процесу ФП в межах СМЯ 
в цілому. Забезпечити якість ЛЗ можна тільки 
за умови здійснення визначених заходів щодо 
забезпечення якості кожного процесу життєвого 
циклу ЛЗ. Метою забезпечення якості процесу  
є зниження ризиків невідповідності фактичних 
параметрів процесу щодо нормативних, інакше 
кажучи — зменшення втрат виробника, 
пов’язаних з невідповідністю цих параметрів. 
В такому сенсі діяльність, що пов’язана із 
забезпеченням якості, є одним із інструментів 
управління параметром вартості процесу.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Найбільш складним питанням визначення 

ефективності витрат, пов’язаних із забезпечення 
якості, є облік цих витрат, розподілення їх 
по певних процесах і ЛЗ. Останні дві версії 
стандартів ISO 9000 рекомендують застосування 
однієї з трьох концепцій щодо ідентифікування, 
виділення, обліку та аналізу витрат на якість:
1. Концепція А. Фейгенбаума на підставі 

PAF‑моделі: віднесення витрат до витрат 
на профілактику появи невідповідностей, 
на оцінку (контроль) якості та до втрат, 
пов’язаних із появою внутрішніх та зовніш‑
ніх невідповідностей [5].

2. Концепція визначення, обліку та аналізу 
витрат у межах бізнес‑процесів підприємс‑
тва [1].

3. Концепція визначення втрат, обумовлених 
низькою якістю [3].

На наш погляд, перший і другий методи не 
є взаємовиключними. Застосування першого 
методу є доцільним в умовах визначення та 
вибору першочергових заходів, пов’язаних із 
забезпечення якості процесів, з урахуванням 
виявлених невідповідностей щодо їх якості, 
тоді як другий метод повинен застосовуватися 

для оцінки існуючого рівня забезпечення якості 
процесів ФП.

При застосуванні другого методу 
виділяються два види витрат: витрати 
на відповідність і витрати внаслідок 
невідповідності процесу. Критики цього методу 
(прихильники методу на основі PAF‑моделі) 
вважають, що не всі витрати на відповідність 
беруть участь у забезпеченні якості процесу, 
тобто існує можливість виділення витрат, не 
пов’язаних з якістю процесу. Спираючись на 
це твердження, логічно зробити висновок, 
що існують входи в процес, які не задіяні  
у формуванні виходу процесу. З позицій же 
процесного підходу всі входи беруть участь 
у формуванні виходу процесу [4]. Таким 
чином, неспроможність критики концепції 
визначення, обліку та аналізу витрат  
у межах бізнес‑процесів підприємства стає 
очевидною. Використання PAF‑моделі, тобто 
виділення витрат на профілактику появи 
невідповідностей, на оцінку (контроль) якості 
у складі загальних витрат на відповідність 
процесу у такому разі є непотрібним.

У зв’язку з цим, для аналізу ефективності 
забезпечення якості процесів вважаємо 
доцільним використання другої концепції, тобто 
виділення, облік та аналіз витрат, пов’язаних із 
функціонуванням процесів ФП.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Забезпечити якість ЛЗ можливо тільки при 
забезпеченні якості процесів ФП, що може бути 
досягнуто тільки за умови системного підходу 
до управління цими процесами. Системний 
підхід передбачає цілісне уявлення організації 
у вигляді сукупності взаємозв’язаних процесів 
[6]. При цьому слід виділяти рівні забезпечення 
якості залежно від рівня декомпозиції процесу. 
Тобто якщо виділяються два рівня процесу, 
то і здійснювати роботи з забезпечення якості 
необхідно на двох рівнях.

Розглянемо ланцюг з двох процесів а та 
б у складі процесу А більш високого рівня 
(рисунок) та варіанти першочергових дій щодо 
забезпечення їх якості:
1. Підвищення якості входу процесу. Якщо 

вихід процесу а низької якості, а сам про‑
цес б дозволяє забезпечити випуск продукції 
високої якості, то необхідно підвищувати 
якість виходу процесу а.

2. Підвищення якості самого процесу. Якщо 
якість виходу процесу а висока, а якість ви‑
ходу процесу б низька, тоді необхідно підви‑
щувати якість самого процесу б.

Посилкіна О. В. —  зав. кафедрою економіки підприємства 
Національного фармацевтичного університету, д.фарм.н., 
проф.
Світлична К. С. — викладач кафедри економіки підприєм- 
ства Національного фармацевтичного університету
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3. Підвищення якості готової продукції. Роз‑
глядається якість виходу процесу б як вихо‑
ду всього процесу А, який є продукцією, що 
реалізується на ринку. Ставиться завдання 
підвищення якості цього виходу.

Тобто у ситуації коли ефективність 
забезпечення якості процесу а вище ніж 
процесу б, то на стику процесів є «вузьке місце» 
(ефективність забезпечення якості процесу 
а вище, ніж процесу б). За цих умов зусилля 
мають бути спрямовані на ліквідацію «вузького 
місця» шляхом «підтягування» ефективності 
забезпечення якості процесу з меншим 
показником (процесу б) до рівня показника 
процесу з більшою ефективністю (процесу а).

В свою чергу, як показник оцінки 
ефективності процесу доцільно використовувати 
співвідношення базових витрат до фактичних 
витрат на процес. При цьому базові витрати 
процесу — це витрати процесу з нульовим рівнем 
невідповідностей щодо його якості.

Так, за умови визначення вірогідності 
невідповідності процесу, збитку від невід‑ 
повідності, а також фактичних та базових 
витрат на процес (таблиця) та використовуючи 
відповідні системи рівнянь (1) та (2), можна 
розрахувати рівень ефективності аналізованих 
процесів.
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де аЕ  – ефективність процесу а (субпроцесу);

бE  – ефективність процесу б (субпроцесу);

ар  та бр  – втрати, пов’язані з ризиками 
виникнення невідповідностей щодо якості 
відповідно процесу а та б, які, в свою чергу, 
розраховуються як добуток вірогідності 
невідповідності та збитку внаслідок 
невідповідності процесу.

Втрати, пов’язані з ризиками виникнення 
невідповідностей процесу а:

.
ар б а= ⋅          (3)

Втрати, пов’язані з ризиками виникнення 
невідповідностей процесу б:

.
бр в а= ⋅           (4)

Вирішуючи системи рівнянь (1) та (2) отри‑ 
муємо наступні вирази ефективності процесів а 
і б:
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В умовах прирівнювання виразів (5) та 

(6) один до одного, тобто за умови аЕ = бЕ , 
вирішуємо систему рівнянь та отримуємо вираз, 
який дозволяє розрахувати втрати, пов’язані  
з ризиками виникнення невідповідностей проце‑ 
су б з урахуванням втрат, пов’язаних з ризиками 
виникнення невідповідностей процесу а:
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У випадку коли аналізується ланцюг не з двох, 
а з n процесів одного рівня, тоді застосовується 
загальна модель співвідношення ризиків:

;1

n
б
i

i k
n k
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B
р pВ

n k
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 = + ⋅ 
  

 


>

∑

       (8)

де nр  та kр  – відповідно втрати, пов’язані  
з ризиками виникнення невідповідностей 
процесу n та процесу k,

Рисунок. Ланцюг з двох процесів а та б у складі про-
цесу А більш високого рівня

Таблиця 
ФактиЧнІ та баЗОвІ витРати на ПРОЦеС

Показник Процес

а б

Вірогідність невідповідності б в

Збиток внаслідок невідповід‑
ності процесу, грн

а b

Фактичні витрати процесу, 
грн

В
а

В
б

Базові витрати процесу, грн В
а

В
б

б б

.

.

. (6)

.

,
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б
iB  та kВ  – відповідно витрати базові процесу 

i та витрати фактичні процесу k.
Аналіз виразу (8) дозволяє зробити наступні 

висновки:
По‑перше, вимога рівності ефективності 

забезпечення якості в кожному процесі 
досягається за умови, що ризики щодо 
невідповідностей початкових процесів 
(знаходяться на початку ланцюга) нижче за 
ризики невідповідностей наступних процесів 
(знаходять у кінці ланцюга).

По‑друге, чим ближче до початку ланцюга 
знаходиться процес, тим більш низьким має 
бути рівень ризиків його невідповідностей.

Так, наприклад, має місце невідповідність 
процесу «виробництво готових лікарських 
засобів» — виготовлені таблетки не 
відповідали нормативній документації за 
показником «розпадання». Для виявлення 
причин невідповідності необхідно розглянути 
всі процеси, які прямо або опосередковано 
взаємодіють із процесом «виробництво готових 
лікарських засобів». Найчастіше, недостатня 
глибина аналізу призводить лише до поверхневих 
висновків, наприклад — невідповідність 
процесу «вхідний контроль». Для ліквідації цієї 
невідповідності повинні бути реалізовані заходи 
щодо посилення (поглиблення або розширення) 
вхідного контролю допоміжних речовин, 
перевірка точності контрольно‑вимірювальних 
приладів, перевірка знань методик контролю 
якості контролерів відділу контролю якості. 
Перелічені заходи можуть дати позитивні 
результати вже найближчим часом, проте корінь 
проблеми може залишатися.

Подальше поглиблення аналізу припускає 
розгляд процесу «Вхідний контроль». Цей процес 
має наступні входи:
— сировина та матеріали;
— реактиви та еталоні розчини;
— якість професійної підготовки контролерів 

відділу контрою якості;
— вимірювальні та калібрувальні прилади;
— стандартні робочі методики;
— аналітично‑нормативна документація.

Ці входи є відповідно виходами інших 
процесів. Наприклад, якість професійної 
підготовки контролерів відділу контролю 
якості є виходом процесу «управління 
персоналом», а вимірювальні та калібрувальні 
прилади — виходом процесу «метрологічне 
забезпечення». Ці забезпечуючи (допоміжні) 
процеси потенційно можуть бути причинами 
невідповідності, але навіть така глибина аналізу 
не може давати об’єктивну картину. Подальший 
аналіз припускає розгляд входів у дані процеси. 

Наприклад, входами в процес «Управління 
персоналом» є:
— працівники відділу контролю якості, що 

знов поступили або вже працюючі;
— методичний матеріал щодо проведення вхід‑

ного контролю;
— графік проведення навчання й атестації.

Може мати місце ситуація, коли перерва між 
повторними заняттями дуже велика або навчан‑ 
ня і перевірка знань проводяться епізодично, 
лише після виявлення невідповідності процесу 
«вхідний контроль». У першому випадку має 
місце невідповідність субпроцесу «планування 
навчання й атестації працівників», а в дру‑ 
гому випадку такого процесу взагалі не 
існує. Друга ситуація в принципі неможлива, 
якщо ФП відповідає вимогам GMP або 
використовує стандартні процедури управління 
за міжнародними стандартами ISO 9000. 
Проте якщо навіть вона має місце, висновок 
один — коренем причини невідповідності  
є низький рівень організації підготовки кадрів, 
тобто невідповідність процесу «управління 
персоналом».

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк

Практична значущість запропонованої 
методики визначення впливу ризиків, 
пов’язаних із невідповідностями одного  
з процесів на рівень якості інших процесів, 
полягає в можливості використання її для 
обґрунтування стратегії вдосконалення 
забезпечення якості у межах одного 
розглядаємого рівня процесів, тому що 
всі процеси ФП знаходяться у взаємодії,  
й ефективність одного впливає на ефективність 
іншого, тобто відбувається «перетікання» 
ризиків невідповідностей між процесами, що, 
в свою чергу, обумовлює ріст собівартості ЛЗ 
та відповідно підвищує їх ціну, знижуючи 
доступність для широких верст населення.

За допомогою запропонованої методики 
з’являється можливість співставляти 
якість процесів одного рівня та за умови 
«відставання» будь‑якого процесу розробляти 
та впроваджувати заходи, спрямовані на 
«підтягування» якості цього процесу до інших. 
Це дозволить раціонально витрачати ресурси, 
що повинні бути спрямовані на забезпечення 
якості процесів, усуваючи «вузькі місця» як 
на стиках процесів, так і у самих процесах, 
що дозволить знизити втрати, забезпечити 
необхідний рівень якості процесів, що, в свою 
чергу, дозволить виробляти ФП якісні та 
доступні за ціною ЛЗ.
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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
У розвинутих країнах світу відбуваються 

процеси реформування освіти, її переорієнта‑
ція на уміння самостійно здобувати потрібну ін‑
формацію, виокремлювати проблеми й шукати 
шляхи їх раціонального вирішення. Засвоєння 
й узагальнення знань стає не метою, а одним  
з допоміжних засобів інтелектуального роз‑
витку людини. При цьому традиційні спо‑
соби навчання не дозволяють сформувати 
необхідний рівень підготовки фахівця. Ре‑
організація і модернізація надання освітніх 
послуг відбувається шляхом розвитку новіт‑
ніх комп’ютерних технологій, які дозволяють 
значно розширити перелік методів навчання. 
Поруч з традиційними методами (лекції, ла‑
бораторні і практичні заняття, курсові робо‑
ти, навчальні та виробничі практики, тощо), 
запроваджуються системи самостійного нав‑
чання, електронні підручники, мультимедій‑
ні уроки, тренажери, симулятори навчально‑
го процесу.

УДк: 615.15: 37: 681.3

СтвОРеннЯ СиСтеМи кОМП’ЮтеРнОї 
ПІДтРиМки вивЧеннЯ ДиСЦиПлІни 
«ОРГанІЗаЦІЯ та екОнОМІка ФаРМаЦІї»

а. В. ГОріЛиК1, С. і. терещуК1, б. П. ГрОМОВиК2

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2Одеський державний медичний університет

Ключові слова: фармацевтична освіта, навчальні технології, система комп’ютерної 
підтримки, інтерактивна Web‑система, AdFarm S. A.

аналІЗ ОСтаннІХ  
ДОСлІДжень І ПУблІкаЦІй 

В Україні на державному рівні обґрунтована 
необхідність в інноваційній спрямованості педа‑
гогічної діяльності [10]. Виділено низку факто‑ 
рів, що зумовлюють необхідність впровадження 
інноваційних освітніх технологій [2]. По‑перше, 
входження України до європейського освітнього 
простору передбачає створення, освоєння та ви‑
користання вітчизняних і зарубіжних педагогіч‑
них нововведень. По‑друге, посилення гуманіта‑
ризації змісту освіти, неперервні зміни обсягу  
і складу навчальних дисциплін, введення нових 
спеціальностей, навчальних предметів та елек‑
тивних курсів потребують постійного пошуку 
нових організаційних форм і технологій навчан‑
ня. По‑третє, змінюється характер відношення 
викладачів до самого факту освоєння і застосу‑
вання педагогічних нововведень. По‑четверте, 
виникнення нових типів недержавних навчаль‑
них закладів створює реальне конкурентне сере‑
довище в освітніх послугах [12].

Щодо фармацевтичної освіти, то важливим  
є реалізація компетентнісного підходу [1], засто‑
сування в навчальному процесі інформаційно‑ко‑
мунікаційних й дистанційних технологій, для чого 
опрацьовані відповідні їх моделі [3, 6] та запропоно‑
вана автоматизована навчально‑контролююча сис‑
тема для самопідготовки студентів з фармацевтич‑
ного маркетингу та менеджменту [4, 5].

Опрацьовано та впроваджено у навчальний процес очної та заочної форм навчання комп’ютерну 
програму Інтерактивна Web-система вивчення дисципліни «Організація та економіка фармації» 
(«AdFarm S. A.»), яка доступна для вільного користування на сайті http://oef.org.ua/і має такі роз-
діли: навчальні матеріали (діючі нормативні документи, лекції у вигляді Flash-презентацій) за-
вдання у формі тестів, ситуаційних завдань і тематичних кросвордів, особисті результати, фо-
рум, пошук. Інтерактивна Web-система AdFarm S. A. працює під управлінням Web-сервера Apache 2.  
Для збереження даних про користувачів сайту та їх успішність використано PHP 5 та СУБД 
MySQL 5, для перевірки тестів — мова програмування JavaScript.

А. В. Горілик — провізор-інтерн Одеського державного ме-
дичного університету,
С. І. Терещук — доц., Львівського національного медичного 
університета імені Данила Галицького, к.фарм.н., доц.
Б. П. Громовик — проф. кафедри організації  
і економіки фармації Одеського державного медичного уні-
верситету, д.фарм.н., проф.
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виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

На сьогодні питання підвищення ефектив‑
ності роботи студентів‑провізорів очної та заочної 
форми навчання шляхом поєднання аудиторного 
навчального процесу та самостійної роботи у вір‑
туальному режимі є недостатньо вирішеним.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою роботи було покращення процесу са‑

мостійного засвоєння теоретичних знань та прак‑
тичних навичок з профільної фармацевтичної 
дисципліни «Організація та економіка фармації» 
на основі інноваційної освітньої технології.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ

Ураховуючи зазначене вище, було опрацьова‑
но та впроваджено у навчальний процес кафедри 
комп’ютерну програму «Інтерактивна Web‑сис‑
тема вивчення дисципліни «Організація та еко‑
номіка фармації» («AdFarm S. A.») для студентів 
очної та заочної форм навчання Львівського на‑
ціонального медичного університету ім. Данила 
Галицького [11].

Найпридатнішим для організації інтерактив‑
ної Web‑системи визначено гіпертекстове сере‑
довище World Wide Web (WWW) в Internet, що 
забезпечує інтеграцію всіх видів інформації та її 
транспортування на будь‑які відстані. Таке сере‑
довище також має у своєму розпорядженні широкі 
можливості з погляду надання універсального 
інтерфейсу. Зазначені переваги дозволяють вирі‑
шувати на цій базі цілий спектр задач, зокрема, 
створення навчальних засобів і засобів для тесту‑
вання, збереження й представлення навчальних 
курсів у будь‑якому вигляді, комбінуючи текстові, 
графічні, аудіо‑ і відеоматеріали.

Інтерактивна Web‑система AdFarm S.A. пра‑
цює під управлінням найпопулярнішого в Інтер‑
неті Web‑сервера Apache 2, основними перевага‑
ми якого є надійність і гнучкість конфігурації. 
Він дозволяє підключати зовнішні модулі для 
представлення даних, використовувати для ау‑
тентифікації користувачів системи управління 
базами даних (СУБД). Для збереження даних 
про користувачів сайту AdFarm S.A. та їх ус‑
пішність використано PHP 5 та СУБД MySQL 5. 
Дана СУБД з відкритим кодом була створена як 
альтернатива комерційним системам і викорис‑
товується, насамперед, для створення динаміч‑
них Web‑сторінок, позаяк має чудову підтримку 
з боку різноманітних мов програмування. 

Комп’ютерна програма AdFarm S.A. доступ‑
на для вільного користування на сайті http://oef.
org.ua/, де є такі розділи: навчальні матеріали, 

завдання (тести, ситуаційні завдання, кросвор‑
ди), особисті результати, форум, пошук (рис. 1). 

Доступ до розділу «Завдання» та перегля‑
ду лекцій передбачений лише для зареєстрова‑
них користувачів, тому для реєстрації створено 
HTML‑форму з такими полями: «ім’я та прізви‑
ще», «пароль», «e‑mail». Усі поля є обов’язковими 
до заповнення користувачем.

Увесь доступний теоретичний матеріал ко‑
ристувач може знайти в розділі «Навчальні 
матеріали», де розміщено актуальні чинні нор‑
мативні документи (Закони України, Укази 
Президента України, Постанови КМ України, 
Накази міністерств України) та довідково‑інфор‑
маційні матеріали (наприклад, перелік комбіно‑
ваних лікарських засобів, що містять наркотич‑
ні та психотропні речовини; переліки отруйних 
і сильнодіючих лікарських засобів, які підляга‑
ють предметно‑кількісному обліку за торгови‑
ми назвами). Законодавча база є доступною без 
авторизації. Для пошуку інформації серед під‑
бірки навчальних матеріалів використано тех‑
нологію Google «Користувальницький пошук». 
Форма для введення запитів пошуку присутня  
в однойменному розділі та продубльована на 
кожній сторінці нормативних документів. Для 
прикладу, на запит «лікарські засоби» отримує‑
мо посилання на вісім документів Web‑системи. 

Лекції подаються у вигляді Flash‑презента‑
цій, тому для перегляду необхідно встановити 
Adobe Flash Player. У кожній лекції передбаче‑
но поєднання ключових термінів з відповідними 
таблицями, рисунками, схемами, формулами, 
розрахунками, а також заповненими первинни‑
ми та нагромаджуючими документами. 

У розділі «Завдання» користувачам до ви‑
рішення пропонуються різні типи  вправ — від 
тестів з одною правильною відповіддю до розра‑
хункових завдань та кросвордів. Щоб перейти до 
завдань, які стосуються певної теми дисципліни 
«Організація та економіка фармації», необхідно 
здійснити вхідний тестовий контроль, на ко‑
жен варіант якого виносяться п’ять завдань за 
аналогією до ліцензійного іспиту Крок‑2 «Фар‑
мація». При цьому мають бути вірні відповіді 
принаймні на три запитання. Для перевірки тес‑
тів використано скриптову мову програмування 
JavaScript, яка найчастіше застосовується при 
створення сценаріїв поведінки браузера, що вбу‑
довується у Web‑сторінки і дозволяє користува‑
чу відразу побачити чи вірно він відповів на пос‑
тавлене запитання.

На наступному етапі роботи користувач пе‑
реходить до роботи над базовим блоком тесто‑
вих завдань, які  виконані у формі Flash‑додат‑
ків. Кожен варіант блоку містить 15 запитань 
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Рис.1. Схематична структура інтерактивної Web-системи AdFarm S. A.

Рис. 2. Варіант фотозавдання «Вимоги до зберігання лікарських засобів та виробів  
медичного призначення»
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Рис. 3. Варіант фотозавдання до теми «Основні принципи організації роботи аптек»

Рис. 4. Кросворд до теми «Базові принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності аптек»

Рис 5. Ситуаційне завдання «Вимоги до оформлення рецептів на готові ЛЗ»
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аналогічних Кроку‑2 «Фармація». Модуль ви‑
конаний з допомогою програми Question Writer 
Personal Edition (http://www.questionwriter.
com/), яка вільно розповсюджується. Можли‑
вості програми: необмежена кількість запи‑
тань у тесті; сторінка привітання й інструктаж; 
встановлення прохідного балу; виведення звіту 
проходження тесту; відлік часу на проходжен‑
ня тесту; можливість відповідати на запитан‑
ня у довільному порядку і змінювати відповіді 
в межах відведеного часу; можливість завер‑
шити тест достроково; наявність «зворотного 
зв’язку». 

Після проходження тесту користувач може 
переглянути свої відповіді, співставити їх з ета‑
лонами та познайомитися з поясненнями чи по‑
силаннями на джерело, де описане завдання. Ре‑
зультати виконання даного завдання до таблиці 
бази даних не заносяться.

Одним з видів опрацьованих ситуаційних 
завдань є фотозавдання. Приклад даного типу 
завдань до теми «Організація роботи аптеки з 
товарними запасами» наведено на рис. 2. Ко‑
ристувачу пропонуються фото шести об’єктів: 
чотири лікарські засоби і дві субстанції. Необ‑
хідно відзначити до якого/яких переліків відно‑
ситься кожен об’єкт відповідно до наказу МОЗ 
України №44 від 16.03.1993 р. [8]. 

Іншим прикладом може бути фотозавдання 
до теми «Основні принципи організації роботи 
аптек». Користувачу пропонуються фото об’єктів 
аптеки (рис. 3) та варіанти їх прибирання та чи‑
щення згідно з Наказом МОЗ України №275 від 
15.05.2006 р. [7]. 

Унизу сторінки користувач знайде кнопку 
«Перевірити», після натискання якої HTML‑
форма передасть введені дані на перевірку PHP‑
скрипту. Останній співставляє інформацію  
з еталоном відповідей, видає результат у вигляді 
відсотків і заносить до таблиці бази даних ін‑
формацію за наступною схемою: логін → номер 
завдання → результат → дата і час вирішування 
завдання.

Сучасні методи представлення інформації  
в ЕОМ містять у собі не лише текст, але й мульти‑
медіа‑компоненти. Це дозволяє задіяти практич‑
но всі органи чуття, що використовуються для 
сприйняття інформації. При цьому відбувається 
її дублювання різними каналами сприйняття, 
що різко підвищує якість і швидкість засвоєн‑
ня матеріалу. Кросворд володіє здатністю дава‑
ти виклик читачу,  оцінювати його можливості,  
а також дозволяє одночасно освіжати в пам’яті 
існуючі знання і набувати нових.

Кросворди опрацьовані за основними те‑
мами вивчення дисципліни «Організація та 

економіка фармації» (рис. 4) у вигляді HTML‑
форми з використанням PHP‑скрипту, який об‑
робляє результати політерно, і виводить результат  
у вигляді відсотків правильності відгадування 
кросворду. 

У кожному кросворді передбачено не біль‑
ше 10 термінів із нормативних документів, 
обов’язкових до вивчення за даною темою. На 
розгадування кросворду відводиться 10 хвилин. 
Після закінчення часу користувач автоматично 
перенаправляється на сторінку результатів. Ре‑
зультат виконання завдання заноситься до бази 
даних за вищенаведеною схемою.

Ситуаційні розрахункові завдання дають 
можливість перевірити і вдосконалити рівень 
практичних знань і навичок. Наприклад, ситуа‑
ційне завдання до теми «Організація роботи ап‑
теки з товарними запасами» вимагає від студента 
вміння правильно розрахувати залишковий тер‑
мін придатності ліків і дозволити/не дозволити 
товар до реалізації. У завданні наведено приклад 
товарно‑транспортної накладної, згідно з якою 
до суб’єкта господарювання надійшло 5 найме‑
нувань лікарських засобів від постачальника. 
В програму закладено реальні терміни придат‑
ності ліків. Скрипт випадково генерує серії при‑
датності ліків (звісно в межах основного терміну 
придатності відповідно до дати, коли користувач 
вирішує завдання), а до серій – кінцевий термін 
придатності. Таким чином, є достатньо варіантів 
однієї накладної. Для обрахунку залишкового 
терміну придатності студент може скористатися 
вбудованим у форму калькулятором, клацнув‑
ши на відповідній іконці. Калькулятор відразу 
заносить результати до того текстового поля,  
з якого від був викликаний.

Після обрахунку залишкових термінів при‑
датності, студент заповнює графу «Висновок 
уповноваженої особи», користуючись відповід‑
ними радіо‑перемикачами. Після натискання 
кнопки «Перевірити» користувач переходить на 
сторінку результатів, і його результат заноситься 
до таблиці бази даних за відповідною формою.

Іншим прикладом ситуаційного завдання 
може бути завдання до теми «Організація ро‑
боти аптек з прийому рецептів і відпуску ліків» 
(рис. 5), яке базується на наказі МОЗ України від 
19.07.2005 р. № 360  [9]. 

Користувачу пропонуються три лікарські 
засоби, для яких потрібно вибрати форму рецеп‑
турного бланку, необхідні реквізити, термін дій‑
сності, термін зберігання в аптеці, норму відпу‑ 
ску, якщо така є, вказати чи підлягає препарат 
предметно‑кількісному обліку (ПКО). При ви‑ 
борі опції «амбулаторним хворим не відпускаєть‑
ся» усі поля окрім «ПКО» інактивовуються. Тер‑
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мін придатності слід вибирати, користуючись 
вбудованим календарем. Заповнивши форму  
і натиснувши кнопку «Перевірити» користувач 
переходить до сторінки результатів, де можна 
переглянути правильні відповіді, а його успіш‑
ність заноситься до таблиці бази даних за вище‑
наведеним зразком.

Ще одним прикладом розрахункового за‑
вдання є вправа до теми «Облік праці і заробітної 
плати працівників аптек». Умова завдання —  
сума нарахованої заробітної плати генеруєть‑
ся програмою випадково в діапазоні від 545 до 
2500 грн. Студенту пропонується з використан‑
ням вбудованого калькулятора порахувати на‑
ступні суми: внесок до пенсійного фонду; внесок 
до фонду соціального страхування на випадок 
безробіття; внесок до фонду соціального страху‑
вання втрати працездатності; податок з доходів 
фізичних осіб (ПДФО); сума заробітної плати до 
видачі на руки. Програма обраховує правильні 
суми утримань, відповідно до поставленої умо‑
ви і порівнює їх із введеними студентом даними. 
Оцінка ставиться у вигляді відсотків і заносить‑
ся до таблиці бази даних. Завдання є унікаль‑
ним, позаяк потребує постійної підтримки  
й оновлення, внаслідок частої зміни ставки 
зборів, суми прожиткового мінімуму, порядку 
нарахування утримань.

Після авторизації на сайті доступним стає 
розділ «Особисті результати», де у вигляді таб‑
лиці відображаються успішність за кожним 
вирішеним завданням: номер завдання, оцінка 
у відсотках, дата вирішення завдання та статус 
(різноманітні смали в залежності від оцінки). 

Адміністратори системи можуть відслідкову‑
вати активність та успішність кожного зареєст‑
рованого користувача.

Для зв’язку з авторами користувачам пот‑
рібно зайти в розділ «Контакти», де знаходить‑
ся форма відправки повідомлень на електронну 
скриньку адміністраторам сайту (admin@oef.
org.ua). Форма включає наступні  поля: ім’я, е‑
mail, сайт (необов’язково), тема повідомлення, 
поле CAPTCHA.  Для активнішого спілкування 
з користувачами до сайту прикріплено форум  
phpBB 3.0. На ньому висвітлюються новини роз‑
витку ресурсу, надаються коментарі студентам 
щодо розв’язку завдань та обговорюються  мож‑
ливі шляхи вдосконалення системи.

виСнОвОк та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ ДОСлІДжень

Опрацьовано та впроваджено у навчаль‑
ний процес очної та заочної форм навчання 
комп’ютерну програму «Інтерактивна Web‑сис‑
тема вивчення дисципліни «Організація та еко‑

номіка фармації» («AdFarm S.A.»)», яка працює 
під управлінням Web‑сервера Apache 2 і доступ‑
на для вільного користування на сайті http://oef.
org.ua/. Для збереження даних про користува‑
чів сайту та їх успішність використано PHP 5 
та СУБД MySQL 5, для перевірки тестів — мова 
програмування JavaScript.

Запропонована система є перспективною ба‑
зою для розробки науково‑методичного комп‑
лексу викладання навчальної дисципліни «Ор‑
ганізація та економіка фармації».
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У статті систематизовано існуючі підходи до процесу адаптивного управління фармацев-
тичними організаціями, охарактеризовано основні види та типи адаптації, види адаптивних 
систем. Представлені основні етапи та механізм процесу адаптивного управління. Показано 
необхідність постійного моніторингу зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства. 
Проаналізовано ймовірнісно-адаптивний підхід до управління підприємством в умовах неста-
більного економічного середовища.

ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Останнім часом для українських фармацев‑

тичних підприємств актуальним є зростання 
швидкості змін зовнішнього середовища і поси‑
лення його впливу на процеси функціонування 
підприємств. Входження України до світового 

торгового простору, нестабільність економічної 
кон’юнктури, жорсткість конкуренції, скорочен‑
ня життєвого циклу товару значною мірою усклад‑
нюють управлінський процес, а перспективи роз‑
витку стають усе менш передбачуваними. У цих 
умовах тільки оперативних заходів для адаптації 
підприємств до нових реалій уже недостатньо. 
Для забезпечення стабільності та керованості 
підприємства в умовах змін, що відбуваються 
у зовнішньому середовищі, підприємство повин‑
но заздалегідь готувати себе до цих змін, а також 
визначати та реалізовувати заходи, спрямовані 
на адаптацію підприємства до нових реалій.

Мнушко З. М. — заслужений діяч науки та техніки України, 
зав. каф. менеджменту та маркетингу у фармації Націо-
нального фармацевтичного університету, д.фарм.н., проф.
Бондарєва І. В. —  асп. кафедри менеджменту та марке-
тингу у фармації Національного фармацевтичного універ-
ситету
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аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень  
та ПУблІкаЦІй

У роботах відомих вітчизняних та зарубіж‑
них авторів розглядаються проблеми управ‑
ління пристосуванням підприємств до змін 
зовнішнього середовища [1, 2, 5, 6, 10, 14‑17]. 
Проаналізовані види та типи адаптації, визна‑
чені методи та напрямки адаптації. Адаптація 
до змін у зовнішньому середовищі відбувається 
шляхом обґрунтованого прийняття та реаліза‑
ції управлінського рішення. У літературі багато 
уваги приділяється етапам та моделям прий‑
няття управлінських рішень [13, 14, 17]. Проте 
необхідно комплексно розглянути адаптивне 
управління фармацевтичними організаціями: 
від виділення факторів макросередовища, які 
чинять вплив на діяльність фармацевтичної ор‑
ганізації до проведення оцінки ефективності 
адаптивних дій. Схема проведення оцінки ефек‑
тивності адаптивних дій підприємства та методи 
наведено у роботах [4, 9], проте для використан‑
ня у фармацевтичній галузі вони повинні бути 
вдосконалені та доповнені.

виДІленнЯ невиРІшениХ  
РанІше ЧаСтин ЗаГальнОї  

ПРОблеМи 
Існує ряд проблем методичного і практичного 

характеру в сфері адаптивного управління фар‑
мацевтичними організаціями, зокрема понять 
адаптивного управління та адаптивних систем, 
визначення механізмів оцінки факторів зовніш‑
нього середовища підприємства та використання 
результатів досліджень у прийнятті управлінсь‑
ких рішень, які розглянуті недостатньо.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою роботи є систематизація основних те‑

оретичних підходів до адаптивного управління 
фармацевтичними організаціями.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Сьогодні фармацевтична галузь, як і інші 
галузі, потребує вивчення процесу адаптивного 
управління підприємствами. Проте, незважаю‑
чи на широке використання цього поняття, все 
ще відсутні усталені його характеристики та 
визначення поняття «адаптивне управління».

Так, у роботі [5] відзначається, що «адапта‑
ція — природна, стихійна реакція економічних 
систем на дестабілізуючі впливи».

Подібної думки дотримується і автор праці 
[12], який вважає, що адаптація — це процес 
пристосування економічних систем до змін у се‑
редовищі їхнього функціонування.

У роботі [10] під «адаптивним управлінням» 
автор розуміє «процес прийняття управлінського 
рішення і подальшої реалізації цілеспрямовано‑
го керуючого впливу, який забезпечить адекватне 
реагування всіх структур підприємства на зміни 
параметрів його зовнішнього і внутрішнього се‑
редовища». На нашу думку, саме це визначення 
є найбільш повним. Підприємствам необхідно 
ефективно пристосовуватись як до позитивних 
можливостей, так і до загроз, що виникають 
в середовищі їх функціонування. Адаптивні за‑
ходи до зовнішнього середовища, які здійсню‑
ються на підприємстві, безпосередньо пов’язані 
зі стратегією організації. Реальна стратегія під‑
приємства складається з двох частин (рис. 1) [11]: 
продуманих, цілеспрямованих дій та процесу 
адаптації. На практиці дуже складно відокреми‑
ти адаптацію підприємства до свого середовища 
від його звичайної діяльності. Процеси та дії, які 
відбуваються в організаціях, не є сталими, вони 
постійно змінюються. У відповідь на зміни зов‑
нішнього середовища підприємство вдосконалює 
свою діяльність, що може проводитись як у ме‑
жах звичайної діяльності організації, так і бути 
спеціальними антикризовими заходами.

У загальному вигляді процес адаптації скла‑
дається з таких основних етапів (рис. 2) [4].

Механізм адаптації підприємства складаєть‑
ся з виділення факторів зовнішнього середови‑
ща та реакцій підприємства на них, зображений 
на рис. 3 [10].

Зовнішнє середовище складається з сукуп‑
ності умов і обмежень функціонування та роз‑
витку системи, воно передає інформацію про них 
у вигляді факторів, які поділяються на первин‑
ні (є результатом проникнення факторів зов‑
нішнього середовища у внутрішнє середовище 
мікросистеми) та вторинні (формуються на ос‑
нові первинних факторів) [10].

Для виконання завдань адаптації існує ши‑
рокий спектр типів та видів адаптації. На сьо‑
годнішній день в залежності від поставленого 
завдання виділяють такі типи адаптації підпри‑
ємств [5, 10]:
— параметрична адаптація, під якою ро‑

зуміють пристосування системи до змін 
за рахунок корекції параметрів (наприклад, 
імітаційний або нейрогалузевий підхід);

— алгоритмічна адаптація: перехід від одного 
алгоритму управління системою до іншого; 

— ресурсна адаптація, спрямована на більш 
ефективне використання ресурсів систем;

— структурна адаптація, під якою розуміють 
зміну внутрішньої структури самої системи 
управління, вона поділяється на альтерна‑
тивну адаптацію (вибір з невеликої кіль‑
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кості альтернатив) та еволюційну адаптацію 
(введення незначних варіацій структури).

В залежності від змін певних груп факторів 
зовнішнього середовища виділяють такі види 
адаптації підприємства:
— адаптація до змін кон'юнктури ринку (спря‑

мована на зміну асортиментної політики 
підприємства, пошук нових каналів збуту, 
розробку та реалізацію ефективної марке‑
тингової стратегії, проведення ефективної 
цінової політики);

— адаптація до нововведень (забезпечує відповід‑
ність технічного рівня підприємства досягнен‑
ням науки і техніки та складає основу іннова‑
ційної стратегії розвитку підприємства);

— адаптація до соціально‑культурних умов (пе‑
редбачає надання допомоги в розвитку здіб‑
ностей, навичок, кваліфікації працівників, 
відповідно до умов конкурентоспроможності 
підприємства на ринку);

— адаптація до політико‑правових умов (пе‑
редбачає створення інформаційних систем, 
необхідних для відстеження усіх можливих 
змін в даній сфері, використання кваліфіка‑
ційних послуг політологів, юристів, страху‑
вання від ризиків змін в політико‑правовому 
середовищі).

Система, яка здатна до адаптації, називаєть‑
ся адаптивною системою. В залежності від кри‑

терію, покладеного в основу класифікації, виді‑
ляють такі види адаптивних систем [10].

Параметри адаптивних систем з адаптацією 
по вхідному сигналу прилаштовуються за інфор‑
мацією, яка передається вхідними змінними. 
У системи з адаптацією змінних самоналагод‑
ження засноване на їх контролі та управлінні. 
В системах з адаптацією їх характеристик проце‑
си адаптації спрямовані на корекцію змін пере‑
даточних характеристик. Екстремальні системи 
автоматично прилаштовуються до екстремумів 
деяких заданих функцій або функціоналів від 
деяких змінних або параметрів.

В умовах високої невизначеності середовища 
пропонується виділяти дві базові стратегії органі‑
зації: адаптацію до змін зовнішнього середовища 
та вплив на середовище з метою зробити його 
більш сприятливим для функціонування. При ви‑
сокому рівні невизначеності організації в умовах 
конкуренції та впливу державного регулювання 
мають місце такі стратегії адаптації [8]:
1) постійне спостереження за зовнішнім сере‑

довищем, координація взаємодії організації 
з її ключовими елементами (наприклад, ввес‑
ти в структуру апарату посаду спостерігача, 
який буде виконувати дві функції: займати‑
ся пошуком і обробкою інформації про зміни 
за межами організації й представляти інте‑
реси організації за її межами);

Рис. 1. Зв’язок адаптації та реальної стратегії підприємства

Реальна 
стратегія

Запланована 
стратегія

Адаптація  
до змін

1. Моніторинг та фіксація змін у середовищі

2. Визначення ключових тенденцій розвитку підприємства

3. Пошук перспективних можливостей та вибір дій

4. Реалізація обраних заходів

5. Оцінка ефективності проведених заходів та коригування дій

Рис. 2. Основні етапи процесу адаптації підприємства до змін
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2) прогнозування та планування змін у зов‑
нішньому середовищі як найважливіший  
з видів діяльності організації;

3) гнучка структура: дослідження показують, 
що вільна, гнучка структура організації доз‑
воляє більш ефективно адаптуватися до зов‑
нішніх змін і проводити внутрішні трансфор‑
мації. Розрізняють два види організаційних 
структур: ієрархічні та органічні. Перевага 
віддається органічним структурам;

4) злиття та створення спільних підпри‑
ємств: такі підприємства створюються 

для реалізації складних, пов’язаних зі 
значними інвестиціями проектів, коли 
одна з компаній не має достатнього досві‑
ду.

Другий варіант стратегії організації, що 
пропонується в умовах невизначеності середо‑
вища, полягає в тому, що організація прагне 
впливати на фактори зовнішнього середовища. 
До широко розповсюджених способів впливу 
на середовище відносяться реклама і зв’язки  
з громадськістю, політична діяльність і член‑ 
ство в асоціаціях [8].
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Рис.3. Схема механізму адаптації підприємства

Рис.4. Види адаптивних систем
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В умовах нестабільного економічного середо‑
вища сприйнятливим є ймовірнісно‑адаптивний 
підхід до управління підприємством, який ба‑
зується на наступних принципах: системності; 
адаптивності; гнучкості; ієрархічності; ефек‑
тивності; ймовірнісно‑статистичному принципі; 
принципі гуманізації управлінських і гумані‑ 
стичних процесів; багатомірності. Ймовірніс‑
но‑адаптивний підхід до управління підприєм‑ 
ством включає наступні етапи [3]:
1. Аналіз впливу на діяльність підприємства 

факторів економічного середовища.
2. Формування оптимальної асортиментної 

політики на основі прогнозування попиту 
на продукцію підприємства.

3. Розробка стратегії управління товарними 
запасами на основі логістичної концепції.

4. Стратегічне планування діяльності підпри‑
ємства в умовах нестабільності економічного 
середовища.

5. Розробка концепції організаційної культури 
підприємства.

6. Удосконалення організаційної структури 
управління підприємством на основі вико‑
ристання інформаційних технологій.

Ймовірнісно‑адаптивний підхід до управ‑
ління підприємством в умовах нестабільного 
економічного середовища реалізується через 
систему моделей прийняття управлінських 
рішень, завдяки яким забезпечується стійке 
функціонування підприємства та його адап‑
тація в умовах нестабільного економічного 
середовища. Ця система складається з таких 
моделей [3]: модель факторного аналізу функ‑
ціонування підприємства; модель оцінки сту‑
пеня економічного ризику на основі аналізу 
впливу на діяльність підприємства факторів 
зовнішнього і внутрішнього середовища його 
функціонування; модель моніторингу зов‑
нішнього середовища підприємства і прогно‑
зування попиту на його продукцію; модель 
формування і оптимізації асортименту основ‑
ного виду продукції (послуг); модель ресурсного  
і товарного забезпечення діяльності підпри‑
ємства; модель оцінки і формування органі‑
заційної культури; модель процесу вибору 
конкурентної стратегії підприємства в умовах 
нестабільного ринкового середовища; модель 
бізнес‑процесів підприємства на основі аналізу  
і формування інформаційних потоків.

У роботах багатьох авторів [7, 12, 15, 16] під‑
креслюється необхідність дослідження зовніш‑
нього середовища, щоб отримувати інформацію 
про зміни, які відбуваються в ньому, прогнозу‑
вати ці зміни та виробляти відповідні заходи. 
Існує перелік факторів макросередовища, що 

впливають на роботу організацій. Однак недо‑
статньо інформації про те, які саме фактори 
макросередовища та який їх вплив на роботу 
фармацевтичних підприємств та аптек. Фак‑
тори макросередовища безпосереднього впли‑
ву на діяльність фармацевтичної організації 
не мають, а впливають через різні механізми та 
відносини. Водночас, дaнi фактори знаходяться 
поза сферою впливу керівництва фірми, тому 
на підприємстві має бути налагоджена система 
збирання інформації щодо змін, які відбувають‑
ся у маркетинговому середовищі. Зміни в макро‑
оточенні підприємство не може контролювати, 
тому воно змушене швидко адаптуватися до цих 
змін у своїй діяльності на ринку.

Щоб забезпечити підприємству умови 
для швидкого реагування, у відповідності зі 
змінами, які відбуваються, необхідна організа‑
ція постійного моніторингу зовнішнього сере‑
довища. Моніторинг ефективний тоді, коли він 
дозволяє отримувати, на основі експрес–діагно‑ 
стики, необхідну інформацію про існуючий стан 
зовнішнього середовища організації та гіпотези 
його розвитку у майбутньому. Самостійне місце 
в діагностиці середовища підприємства займає 
аналіз макросередовища. Знання макросередо‑
вища дозволяє знизити ризик реалізації неефек‑
тивних стратегій поведінки у середовищі безпо‑
середнього оточення підприємства. Розуміння 
тенденцій майбутнього розвитку макросередо‑
вища дозволяє організації ефективно управляти 
власними внутрішніми змінами, постійно бути 
налаштованою на інновації та, тим самим, забез‑
печувати сильні конкурентні позиції у бізнесі. 
Забезпечення ефективної адаптації організації 
до нестабільного середовища потребує розробки 
механізмів раннього розпізнавання його фак‑
торів.

Готових формул, за допомогою яких можна 
встановити вибір факторів, пов’язаних з навко‑
лишнім середовищем, не існує. Кожна із скла‑
дових макросередовища перебуває поза впливом 
фармацевтичних підприємств, але очікувані 
зміни в зовнішньому оточенні повинні прогнозу‑
вати на кожному фармацевтичному підприємс‑
тві з тим, щоб вчасно адаптуватися до цих змін, 
що в кінцевому результаті забезпечить успіх 
на ринку.

Фактори мікросередовища безпосередньо 
впливають на діяльність фармацевтичного під‑
приємства, знаходяться під впливом керівництва 
організації i caмi залежать від цієї діяльності. 
Тому підприємство може зі свого боку впливати 
на взаємовідносини із суб’єктами мікрооточення 
і повинно налагоджувати конструктивну спів‑
працю з ними.
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виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Систематизовано існуючі підходи до процесу 
адаптивного управління фармацевтичними 
організаціями.

2. Охарактеризовано основні види та типи адап‑
тації, види адаптивних систем. Представлені 
основні етапи та механізм процесу адаптив‑
ного управління. Проаналізовано ймовірніс‑
но‑адаптивний підхід до управління підпри‑
ємством в умовах нестабільного економічного 
середовища.

3. Показано необхідність постійного моніто‑
рингу зовнішнього середовища фармацев‑
тичного підприємства. Визначено, що значне 
місце в діагностиці середовища підприємс‑
тва займає аналіз макросередовища, який 
дозволяє знизити ризик реалізації неефек‑
тивних стратегій поведінки підприємства.
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З метою виявлення актуальних проблем впровадження системи управління проектами на 
вітчизняних фармацевтичних підприємствах було проведено анкетування відповідних фахівців 
провідних підприємств фармацевтичної галузі України. За результатами опитування та аналі-
тичного дослідження сукупності типових проектних робіт та необхідних елементів організацій-
ної структури фармацевтичного підприємства авторами запропонована базова матриця відпові-
дальності та структура проектного офісу.
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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Для підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних фармацевтичних підприємств 
на внутрішньому ринку і збільшення їх при‑
сутності на ринках інших країн світу необхід‑
но впроваджувати систему забезпечення якості 
й організувати виробництво у відповідності 
з правилами GMP. Правила GMP спрямованіGMP. Правила GMP спрямовані 
на зменшення ризику виробництва неякісних 
лікарських засобів, що є характерним 
для кожного фармацевтичного виробництва,  
і котрий не може бути повністю усунений шляхом 
тестування кінцевого продукту, тобто якість 
повинна «вбудовуватись» у продукт, а система 
управління проектами — у загальну систему 
менеджменту якості підприємства.

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Система управління проектами допомагає 
оптимізувати процеси взаємодії підрозділів, 
управляти ризиками, відслідковувати етапність 
і послідовність виконання робіт, здійснювати 
мотивацію співробітників в процесі розробки 

і реалізації проектів, що в кінцевому підсумку 
впливає на якість і вартість лікарських засобів [6].

Технологія управління проектами в масш‑ 
табах підприємства — одна з систем, що про‑ 
низує все підприємство. Створивши свою теорію 
управління проектами і втіливши її в життя, 
підприємство зможе розширити сферу своєї 
діяльності та зекономити 10‑20 % витрат. 
В результаті послідовного впровадження проект‑ 
ного підходу підприємства мають змогу 
одночасно впроваджувати декілька проектів  
з досить великим бюджетом.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Усе вище перераховане обумовлює 
необхідність впровадження системи управління 
проектами на фармацевтичних підприємствах, 
адже чітко побудована і надійно функціонуюча 
система управління проектами допоможе 
уникнути проблем, що можуть виникнути 
в процесі реалізації проектів. У свою чергу, 
впровадження системи управління проектами 
потребує певної перебудови організаційної 
структури підприємства, використання таких 
інструментів, як структура проектних робіт, 
матриця відповідальності, сітьовий граф, тощо 
[1, с. 57; 2, 3, с. 362; 5, с. 80].1, с. 57; 2, 3, с. 362; 5, с. 80].

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою дослідження є виявлення організацій‑

них проблем впровадження системи управління 
проектами в умовах фармацевтичної галузі та 
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формування основних елементів успішної реалі‑
зації проектів — структури проектного офісу та 
матриці відповідальності.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

З метою виявлення актуальних проблем 
впровадження системи управління проектами 
на вітчизняних фармацевтичних підприємс‑
твах було проведено анкетування відповідних 
фахівців провідних підприємств фармацевтич‑
ної галузі України. В анкетуванні взяли участь  
34 експерта вищої та середньої ланки керівниц‑
тва фармацевтичних підприємств зі стажем ро‑
боти понад 5 років та досвідом реалізації проек‑
тів або їх елементів в умовах фармацевтичного 
виробництва.

За результатами дослідження виявлено, 
що 97 % респондентів вважають актуальною 
для вітчизняних фармацевтичних підприємств 
на сучасному етапі їх розвитку інтеграцію сис‑
теми управління проектами і системи управ‑

ління якістю. При цьому серед основних цілей 
удосконалення системи управління проектами 
на фармацевтичних підприємствах виділено 
саме необхідність вбудови системи управління 
проектами до системи управління якістю (49 % 
респондентів) та необхідність підвищення ефек‑
тивності використання ресурсів, задіяних у про‑
ектах (85 % респондентів).

Серед основних факторів, які є перешкодою 
в процесі розробки і реалізації інноваційних 
проектів в умовах фармацевтичної галузі, 64 % 
респондентів виділили значну вартість проектів; 
43 % — недостатність кваліфікованих кадрів; 
32 % — недостатню технологічну базу. Менш 
значущими факторами, як це видно з рис. 1,  
є складність дотримання стандартів, відсутність 
стратегічних інвесторів та недостатність інфор‑
маційної бази.

Серед основних чинників, які сьогодні обу‑
мовлюють зростання кінцевої вартості іннова‑
ційних проектів у фармацевтичній галузі, 72 % 
респондентів зауважило помилки у планування 

Таблиця
баЗОва МатРиЦЯ вІДПОвІДальнОСтІ ПО УПРавлІннЮ ПРОектаМи

Роботи
Структурні підрозділи

1 2 3 4 5 6 7 8

Проробка нових ідей ЛЗ ЦР У ПВ У

Розробка документації на діючу 
речовину

Ц У РПВ У У

Обґрунтування компонентів нового 
ЛЗ та вибір первинної упаковки

Ц РПВ В

Фармацевтична розробка нового ЛЗ Ц У У РПВ У

Доклінічні дослідження нового ЛЗ Ц РП

Дослідно‑промислова апробація 
нового ЛЗ

Ц В РП В

Дослідження стабільності готового 
ЛЗ

Ц У РП У

Первинна експертиза реєстрацій‑
ного досьє

Ц У У РП П

Клінічні дослідження нового ЛЗ Ц РП П

Реєстрація нового ЛЗ Ц У У РП

Впровадження у виробництво 
нового ЛЗ

Ц В В РП У В У В

Проектування виробництва Ц В РПВ У В П П У

Будівництво ЦР ВУ П У П У

Проведення кваліфікації Ц У РПВ В У

Валідація виробництва Ц У РУ В У

Введення в експлуатацію ЦР ПВ ПВ В У

Промислове виробництво нового ЛЗ Ц РПВ РПВ П У П У

Створення комплексу маркетин‑
гових заходів щодо просування 
нового ЛЗ на ринок

Ц У РПВ У У

Постпроектний аудит ЦР У ПВ ПВ ПВ ПВ ПВ У

Примітка: Структурні підрозділи: 1 — генеральний директор; 2 — дирекція по забезпеченню і виробництву;  
3 — технічна дирекція; 4 — департамент з розробки та реєстрації лікарських засобів; 5 — комерційна дирек‑
ція; 6 — дирекція з якості; 7 — дирекція з фінансів; 8 — дирекція з персоналу
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Рис. 1. Гістограма розподілу основних фак-
торів, які є перешкодою в процесі розробки  

і реалізації інноваційних проектів в умовах  
фармацевтичної галузі:

Х1 — складність дотримання стандартів;
Х2 — значна вартість проектів;
Х3 — відсутність стратегічних інвесторів;
Х4 — недостатність кваліфікованих кадрів;
Х5 — недостатність інформаційної бази;
Х6 — недостатня технологічна база;
Х7 — інші.
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Рис. 2. Гістограма розподілу основних фак-
торів, що обумовлюють затягування термінів 

реалізації інноваційних проектів:
Х1 — помилки у планування складу проект‑

них робіт;
Х2 — помилки у визначенні послідовності 

виконання робіт;
Х3 — недостатність кваліфікованих кадрів;
Х4 — зриви поставок постачальниками;
Х5 — зриви виконання робіт підрядниками;
Х6 — зміна змісту проекту під час його реалі‑

зації.
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Рис. 3. Гістограма розподілу основних доку-
ментів, що регламентують процес управління 

інноваційними проектами:
Х1 — бізнес‑план інноваційного проекту;
Х2 — корпоративний стандарт управління 

проектами;
Х3 — статут проекту;
Х4 — керівництво процесами;
Х5 — стандартні організаційні процедури;
Х6 — положення про відділ проектів (проек‑

тний офіс);
Х7 — матриця відповідальності;
Х8 — інші.

Рис. 4. Гістограма розподілу основних  
факторів, що обумовлюють складності  

залучення висококваліфікованих проектних 
топ-менеджерів:

Х1 — відсутність фахівців;
Х2 — фахівці дорого коштують;
Х3 — фахівці не мають практичного досвіду 

роботи;
Х4 — фахівці не знають специфіки фарма‑

цевтичної галузі;
Х5 — інші.
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складу проектних робіт; 59 % — не включення 
до кошторису проекту окремих внутрішніх вит‑
рат; 47 % — зростання цін на зовнішні роботи; 
45 % — зриви виконання робіт підрядниками. 
Крім того, серед чинників зростання вартості 
проектів було названо зміну границь проекту під 
час його виконання.

Дещо інший розподіл значущості спостерігав‑
ся серед чинників, що зумовлюють затягуван‑
ня термінів реалізації інноваційних проектів: 
71 % фахівців зазначили помилки у планування 
складу проектних робіт; 69 % — недостатність 
кваліфікованих кадрів; 36 % — помилки у виз‑
наченні послідовності виконання робіт; 32 % —  
зриви виконання робіт підрядниками. Крім оз‑
начених чинників експерти назвали зміну зміс‑
ту проекту під час його реалізації (рис. 2).

Оскільки проблеми зростання вартості та 
часу реалізації проекту безпосередньо пов’язані 
з формуванням певних документів та інстру‑
ментів проектного менеджменту, одним із за‑
вдань анкетування було дослідження наявності 
на фармацевтичних підприємствах докумен‑
тарної бази, що регламентує процес управління 
інноваційними проектами. Обробка результатів 
дослідження дозволила виявити, що на біль‑
шості фармацевтичних підприємств сьогодні 
розробляється тільки кошторис проекту (82 % 
респондентів) або інші проектні бюджети (31 % 
респондентів). Серед документів, що регламен‑
тують процес управління інноваційними про‑
ектами, найбільш значущими названо матри‑
цю відповідальності, бізнес‑план інноваційного 
проекту та корпоративний стандарт управління 
проектами (рис. 3).

Як показали проведені дослідження, біль‑
шість фармацевтичних підприємств використо‑
вують певну систему мотивації та штрафні санк‑
ції за порушення термінів і бюджетів реалізації 

інноваційних проектів (61 %); у 37 % випадків 
зазначено існування системи доплат за участь 
у проектах.

Серед стратегічних проблем впровадження 
системи управління проектами більшість рес‑
пондентів визначили необхідність організацій‑
ної перебудови підприємства (83 % респондентів). 
Дослідження організаційних питань функціо‑
нування системи управління проектами на фар‑
мацевтичних підприємствах, що аналізувалися, 
виявило відсутність спеціальної структури, яка 
займається розробкою і реалізацією «під ключ» 
інноваційних проектів. Однак у межах існую‑
чих функціональних підрозділів деякі підпри‑
ємства формують проектні команди, до складу 
яких включаються фахівці такого профілю: ін‑
женери (88 % респондентів); технологи (52 %); 
економісти (31 %). Проте негативним моментом  
є відсутність у більшості зазначених фахівців 
спеціальної фармацевтичної освіти. Саме тому, 
49 % респондентів зазначили доцільність підго‑
товки фахівців з проектного менеджменту спе‑
ціально для фармацевтичної галузі.

Відсутність на фармацевтичних підприємс‑
твах спеціальної структури, яка б займалася 
розробкою і реалізацією інноваційних проектів, 
зумовлена, насамперед, складністю залучення 
висококваліфікованих проектних топ‑менед‑
жерів, про що зазначили 97 % респондентів. 
Серед причин подібної ситуації було названо від‑
сутність практичного досвіду або незнання спе‑
цифіки фармацевтичної галузі (рис. 4).

Отже, незважаючи на наявність на фарма‑
цевтичних підприємствах окремих елементів 
управління проектами та використання певних 
інструментів проектного менеджменту, актуаль‑
ною є проблема формування системи управління 
проектами з врахуванням специфіки фармацев‑
тичної галузі. Біля 60 % респондентів вважа‑

Директор з якості (уповноважена особа)

Генеральний директор

Технічний директор

Директор з маркетингу

Фінансовий директор

Планувальник проектів

Керівник проектного офісу

Адміністратор проектів

Консультант з програмного забезпечення

Менеджери проектів

Комітет по розгляданню проектів

Рис. 5. Запропонована організаційна структура проектного офісу  
для фармацевтичних підприємств
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ють необхідним створення в Україні відповідної 
нормативної бази щодо управління проектами 
в фармацевтичній галузі в умовах її переходу 
до вимог GXP.

Як показали проведені дослідження, біль‑
шість фахівців одним із найважливіших інс‑
трументів управління проектами у фарма‑
цевтичному виробництві вважають матрицю 
відповідальності.

За результатами аналітичного дослідження 
сукупності типових проектних робіт та необхід‑
них елементів організаційної структури фарма‑
цевтичного підприємства авторами запропоно‑
вана базова матриця відповідальності (таблиця).

У запропонованій матриці передбачено та‑
кий розподіл робіт за проектом: Ц — постановка 
цілей, формування задач, затвердження; Р —  
прийняття рішення; П — підготовка рішення, 
проведення розрахунків; В — виконання рішен‑
ня, контроль; У — участь, інформування, зби‑
рання даних.

Базова матриця відповідальності повинна 
адаптуватися до конкретного проекту, який ре‑
алізує те чи інше фармацевтичне підприємство. 
При цьому, в процесі адаптації матриці повин‑
ні враховуватися не тільки особливості певного 
проекту, але й особливості організаційної струк‑
тури фармацевтичного підприємства, на якому 
здійснюється реалізація проекту.

У разі здійснення підприємством кількох 
проектів одночасно або постійної реалізації низ‑
ки проектів, пропонується впроваджувати в іс‑
нуючу на підприємстві організаційну структуру 
управління такий елемент як проектний офіс. 
Сутність проектного офісу полягає у об’єднанні 
у єдиному центрі всієї сукупності проектних 
ресурсів підприємства. Єдине підпорядкуван‑
ня керівникові проектного офісу дозволяє роз‑
поділити обмежені обсяги існуючих у певний 
проміжок часу ресурсів підприємства більш ра‑
ціонально за проектами, що виконуються, що 
суттєво впливає на кошторис проекту і, в кінце‑
вому підсумку, собівартість лікарських засобів 
за проектом.

Проектний офіс — специфічна інфраструк‑
тура, яка забезпечує ефективну реалізацію 
проекту (або портфеля проектів) у межах систе‑
ми комп’ютерних, комунікаційних та інформа‑
ційних технологій та опрацьованих стандартів 
здійснення діяльності та комунікацій [3, с. 145]. 
Головне призначення проектного офісу полягає 
у забезпеченні ефективної комунікації членів 
проектної команди у спільному виконанні робіт 
за проектом. Запропонована організаційна 
структура проектного офісу для фармацевтич‑
них підприємств представлена на рис. 5.

Прийняття стратегічних рішень та контроль 
реалізації проектів здійснює комітет по розгля‑
данню проектів, у підпорядкуванні якого знахо‑
диться керівник проектного офісу. До складу ко‑
мітету по розгляданню проектів повинні входити 
генеральний директор та директори з ключових 
питань розвитку підприємства: виробництва, 
якості, маркетингу, фінансів (або з економічних 
питань).

Керівник проектного офісу здійснює загаль‑
не керівництво проектною діяльністю фармацев‑
тичного підприємства, приймає рішення щодо 
управління реалізацією проектів та несе повну 
відповідальність за їхні результати. На нього 
покладають наступні функції: участь в ініцію‑
ванні, плануванні, моніторингу й завершенні 
всіх робіт за проектом, які реалізує підприємс‑
тво; керівництво проектним офісом; консуль‑
тації керівництва підприємства, структурних 
підрозділів підприємства й команд управління 
проектами з методології й стандартів управлін‑
ня проектами.

На адміністратора проектів покладають на‑
ступні функції: участь в ініціюванні, плану‑
ванні, моніторингу й завершенні проектів, які 
реалізує підприємство; організація офісів про‑
ектів; організація діловодства й документообігу 
проектів.

Планувальник (проектувальник) проекту 
відповідає за розробку проектних інструментів 
щодо планування змісту робіт, часових та бюд‑
жетних параметрів. Консультант з програмного 
забезпечення (менеджер з комунікацій) відпові‑
дає за ефективну взаємодію членів проектної 
команди за допомогою інформаційних, програм‑
них систем та комп’ютерного забезпечення.

Менеджери проектів відповідають за окремі 
функціональні аспекти здійснення проектів.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

В ході експертного оцінювання визначені 
найбільш актуальні проблеми в управлінні 
інноваційними проектами фармацевтичних 
підприємств. Доведено, що одним з найбільш 
ефективних інструментів управління проекта‑
ми у фармацевтичному виробництві є матриця 
відповідальності. Запропонована авторами ба‑
зова матриця відповідальності сприяє більшій 
оперативності реалізації проектних робіт, чіт‑
кішому визначенню функціональних обов’язків 
окремих структурних підрозділів фармацевтич‑
них підприємств, що дозволяє підвищити від‑
повідальність за якість проектних рішень. Це 
у підсумку сприяє не тільки зростанню якості 
лікарських засобів, які виробляються за проек‑
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том, а й підвищенню ефективності використан‑
ня ресурсів і ціновій доступності лікарських 
засобів вітчизняного виробництва. Створення 
проектного офісу дозволяє більш раціонально 
розподіляти обмежені обсяги існуючих у певний 
проміжок часу ресурсів фармацевтичного під‑
приємства за проектами.
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РОЗРОбка ОРГанІЗаЦІйнО-екОнОМІЧниХ  
ЗаХОДІв щОДО вклЮЧеннЯ СтатинІв 
У ФОРМУлЯРнІ ПеРелІки

Г. Л. ПанфіЛОВа, Ю. В. КОрж

Національний фармацевтичний університет

Ключові слова: статини, ішемічна хвороба серця, формулярний перелік ЛЗ, метод 
експертних оцінок

У статті наведений аналіз законодавчо-правових актів, що регулюють використання ста-
тинів в кардіологічній практиці. Методом експертних оцінок сформований перелік статинів, 
рекомендований до включення у формулярні переліки лікарських засобів, що використовуються 
при лікуванні хворих на ІХС. Встановлено, що рекомендований перелік статинів за INN сформу-
вали препарати аторвастатину (10 торгових назв або 47,62 % від сукупності, що розглядається); 
симвастатину (9 препаратів або 42,86 %); розувастатину (одна торгова назва — 4,76 %); лова- 
статину (один препарат — 4,76 %). Визначенні основні фактори, які впливають на призначення 
статинів хворим на ІХС.

ПОСтанОвка ПРОблеМи 
За умов все зростаючої потреби населення 

в якості наданої медичної й фармацевтичної 
допомоги ефективним важелем між витрата‑
ми на забезпечення хворих лікарськими засо‑
бами (ЛЗ) та обмеженими ресурсами охорони 

здоров’я є формування формулярної системи 
(ФС). Впровадження  ФС дозволяє більш раціо‑
нально формувати закупки ЛЗ та оптимізува‑
ти їх споживання при проведенні лікувального 
процесу. Особливої актуальності впровадження 
ФС в практику охорони здоров’я набуває у ви‑
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падках лікування хронічних хворих, до яких 
зокрема належать хворі на ішемічну хворобу 
серця (ІХС). Результати статистичних обзорів 
ВООЗ за 2002‑2007 рр. свідчать про лідируючі 
позиції ІХС у структурі смертності населення 
від серцево‑судинної патології. За даними літе‑
ратури було встановлено, що все більше важливе 
місце в організації лікувального процесу хворих 
на ІХС набуває застосування гіполіпідемічної те‑
рапії, а саме статинів [4; 9‑10].

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Різними аспектами організаційно‑економіч‑
ного, медико‑соціального, фармакоекономічно‑
го, нормативно‑правового характеру медичного 
й фармацевтичного забезпечення населення при‑
ділялась увага багатьох вітчизняних учених —  
Вінничук С. М., Волоха Д. С., Волошиної Н. П., Гро‑
мовика Б. П., Грошового Т. А., Грицай Н. М., Гуд‑
зенко О. П., Дмитрієвського Д. І., Заліської О. М., 
Кабачної А. В., Кобись Т. О., Мнушко З. М., Не‑

мченко А. С., Парновського Б. Л., Посилкіної О. В., 
Толочка В. М., Яковлевої Л. В. та ін.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Організаційно‑економічні досліджень, при‑
свячених аналізу шляхів підвищення ефектив‑
ної фармацевтичного забезпечення гіполіпі‑
демічними препаратами хворих на ІХС в Україні, 
не проводилось.

ФОРМУваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою наших досліджень була розробка ор‑

ганізаційно‑економічних заходів щодо реко‑
мендацій до включення статинів у формулярні 
переліки ЛЗ, що застосовуються при лікуванні 
хворих на ІХС. Для вирішення даної мети були 
сформовані наступні завдання: провести рет‑
роспективний аналіз законодавчо‑нормативної 
бази, що регулює використання статинів у тера‑
пії хворих на ІХС; провести експертне опитуван‑
ня лікарів‑кардіологів з метою оцінки статинів 
за комплексом параметрів; обробити результа‑
ти опитування та розрахувати показник бага‑
товимірної середньої для кожного препарату; 
визначити перелік статинів рекомендований 
до включення у формулярні переліки (ФП) ЛЗ, 
які використовуються при лікуванні хворих 

Панфілова Г. Л. — доц. кафедри організації та економіки 
фармації Національного фармацевтичного універсітету, 
к.фарм.н., доц.
Корж Ю. В. — аспірант кафедри організації економіки  
та фармації Національного фармацевтичного універсітету.

Аналіз законодавчої бази з організації забезпечення хворих на ІХС  статинами в Україні

Наказ МОЗ України № 226 від 27.07.1998 р.»Про затвердження 
Тимчасових галузевих уніфікованих стандартів медичних тех-
нологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної до-
помоги дорослому населенню в лікувально-профілактичних 
закладах України та Тимчасових стандартів обсягів діагнос-
тичних досліджень, лікувальних заходів та критерії якості лі-
кування дітей»

Наказ МОЗ України № 507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження 
нормативів надання медичної допомоги та показників якості 
медичної допомоги за спеціальністю «Кардіологія»»

Наказ МОЗ України № 436 від 03.07.2006 р «Про затверджен-
ня протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 
„Кардіологія»»

Проект медичних стандартів первинної і вторинної медичної 
допомоги населенню, який базується на основі адаптованих 
клінічних рекомендацій на підставі даних доказової медицини.

Включені гіполіпідемічні 
препарати без конкретизації 
препаратів за INN*

Включені статини, а саме 
ловастатин

Включені статини без конк-
ретизації препаратів за INN

Включені статини, а саме 
симвастатин та аторваста-
тин

Рис. 1. Аналіз законодавчої бази з організації забезпечення хворих на ІХС статинами в Україні
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на ІХС; проаналізувати фактори, що впливають 
на призначення статинів хворим на ІХС.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ

 Для аналізу законодавчо‑правової бази, що 
регулює використання статинів в кардіологіч‑
ній практиці, були включені наступні норма‑
тивно‑правові акти: наказ МОЗ України № 226 
від 27.07.1998р. «Про затвердження Тимчасових 
галузевих уніфікованих стандартів медичних 
технологій діагностично‑лікувального проце‑
су стаціонарної допомоги дорослому населенню 
в лікувально‑профілактичних закладах Украї‑
ни та Тимчасових стандартів обсягів діагностич‑
них досліджень, лікувальних заходів та критерії 
якості лікування дітей»; наказ МОЗ України 
№ 507 від 28.12.2002 р. «Про затвердження нор‑
мативів надання медичної допомоги та показни‑
ків якості медичної допомоги за спеціальністю 
«Кардіологія»»; наказ МОЗ України № 436 від 
03.07.2006р «Про затвердження протоколів на‑
дання медичної допомоги за спеціальністю «Кар‑
діологія»»; проект медичних стандартів первин‑
ної і вторинної медичної допомоги населенню 
(розділ «Стабільна стенокардія») (рис. 1).

Керуючись даними наказу МОЗ Украї‑
ни № 436 від 03.07.2006 р. слід відмітити, що 
статини рекомендовано призначати всім хво‑
рим на ІХС із загальним холестерином в крові  
> 4,5 ммоль / л та / або холестерин ліпопротеїди 
низької щільності > 2,5 ммоль / л. Як бачимо 
за даними рис.1, в деяких регулюючих норматив‑
них актах не має чітко визначених тих чи інших 
назв статинів за INN, що дає змогу стверджуватиINN, що дає змогу стверджувати 
про необхідність проведення подальших органі‑ 
заційно‑економічних досліджень вказаного вказаного 
асортименту препаратів.

Наступним етапом наших досліджень було 
проведення експертного опитування кардіо‑
логів з метою розробки переліку статинів ре‑
комендованого до включення у ФП хворих 
на ІХС. В основу проведених досліджень був 
покладений метод експертних оцінок, який ви‑
користовувався в працях з організаційно‑еко‑
номічних напрямків. З цією метою була розроб‑
лена анкета, що мала традиційну структуру 
[1; 6; 7]. До анкети були включені всі торгові 
назви статинів (26 препаратів), які мали реєст‑
рацію станом на грудень 2007 року. Препарати 
аналізувалися за чотирьох бальною шкалою 
по таких критеріях: ефективність, перспек‑
тивність використання, наявність препарату, 
частота виникнення побічних дій, частота при‑
значення. Крім цього пропонувалось визна‑
чити фактори, які впливають на призначення 

препарату (буквена індексація) і можливость 
внесення його у ФП (позитивна або негативна 
оцінка). В результаті анкетування лікарів‑кар‑
діологів було зібрано 270 (9 областей України) 
заповнених анкет з яких 259 були відібрані 
для подальшого дослідження. Вказана су‑
купність була репрезентативною, враховуючи 
кількість лікарів‑кардіологів станом на січень 
2007. Ступінь узгодженості думки експертів 
був розрахований за допомогою коефіцієнта 
конкордації (W), що був запропонований Кен‑
даллом, за формулою:
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де m — кількість експертів;m — кількість експертів;кількість експертів; експертів;
n — кількість об’єктів, що аналізуються;кількість об’єктів, що аналізуються; об’єктів, що аналізуються;
Rij  — ранг j‑го об’єкта, якому був йому 

присвоєний i‑експертом [2].
Як відомо, чим вищий ступінь узгодженос‑

ті, тим більше значення W наближається до 1. 
За даними розрахунків, коефіцієнт конкордації 
становив 0,79, а перевірка істотності за допомо‑
гою χ2 дозволяє стверджувати, що думки експер‑
тів узгоджені.

З метою отримання достовірних даних в ході 
експерименту необхідно було розрахувати по‑
казник компетентності (Кк) кожного експерта. 
Вказаний показник розрахований за загальноп‑
рийнятою методикою [3]. За даними Кк експерти3]. За даними Кк експерти]. За даними Кк експерти 
були ранжовані на п’ять групи, а саме експерти 
з дуже низькою компетентністю (Кк дорівнював 
значенню від 0,1 до 0,2), низькою (0,21‑0,4), до‑
статньою (0,41‑0,6), високою (0,61‑0,8) та дуже 
високою (до 1,0). Для подальших досліджень 
були використані анкети експертів з дуже висо‑
кою, високою та достатньою компетентністю.

З метою оцінки препаратів за комплексом 
вказаних параметрів була використана шкала 
оцінювання, яка представлена у таблиці 1.

Тобто кожний параметр мав чотири рівні оці‑
нювання та відповідне цифрове значення. Нап‑
риклад, параметр «ефективність» мав такі рівні 
оцінки: «практично неефективний» — 1 бал, 
«малоефективний» — 2 бали, «ефективний» —  
3 бали, «високоефективний» — 4 бали. В резуль‑
таті обробки анкет з урахуванням рівня компе‑
тентності експертів були розраховані середнь‑
озважені бальні оцінки за кожним препаратом 
по вказаному параметру аналізу. Фрагмент про‑
ведених досліджень представлений у таблиці 2.

Наступним етапом наших досліджень було 
визначення показника багатовимірної середнь‑
ої ( pi ), суть якої полягає в заміні індивідуаль‑

,

,
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Таблиця 1

шкали ОЦІнЮваннЯ СтатинІв За ПаРаМетРаМи ДОСлІДжень
Параметри

оцінки результатів

шкала оцінювання параметрів

Один бал Два бали три бали Чотири бали

«ефективність» «Практично неефек‑
тивний»

«Малоефективний» «Ефективний» «Високоефек‑
тивний»

«Частота виникнення 
побічних дій»

«Дуже багато побіч‑
них дій»

«Багато побічних дій» «Майже безпечний» «Безпечний»

«Частота  
призначень»

«Не призначається» «Мало призначається» «Призначається» «Широко при‑
значається»

«Перспективність 
застосування»

«Неперспективний» «Мало перспективний» «Перспективний» «Дуже перспек‑
тивний»

«наявність» «Дуже низька задо‑
воленість»

«Низька задоволеність 
потреби»

«Середня задово‑
леність потреби»

«Повна задово‑
леність потреби»

Таблиця 2
РеЗУльтати РОЗРаХУнкІв СеРеДньОЗважениХ ОЦІнОк 

СтатинІв За ПаРаМетРаМи ДОСлІДжень

№ 
торгова назва препарату 

(INN)

Середньозважені оцінки за параметрами досліджень

Eфективність
Частота призна-

чення
Перспек-тивність наявність

Частота ви-
никнення

побічних дій

1 Вазиліп (симвастатин) 3,513 3,493 3,363 3,757 3,123

2 Вазостат‑Здоров̀ я (сим‑
вастатин)

2,955 2,110 2,877 2,813 2,565

3 Зокор (симвастатин) 3,677 2,906 3,539 3,435 3,137

4 Симвагексал (симвас‑
татин)

3,631 3,022 3,467 3,428 2,920

5 Аторіс (аторвастатин) 3,581 3,085 3,448 3,489 3,148

6 Ліпримар
(аторвастатин)

3,749 3,034 3,622 3,511 3,302

7 Торвакард (аторваста‑
тин)

3,553 3,198 3,540 3,460 3,068

8 Туліп (аторвастатин) 3,663 2,716 3,546 3,464 3,041

9 Ловастатин‑КМП (ловас‑
татин)

2,494 1,992 2,379 3,123 2,105

10 Крестор (розувастатин) 3,789 3,075 3,590 3,503 2,794

них значень множини показників елемента су‑
купності відносними величинами. Це дає змогу 
визначити ЛЗ, рекомендовані щодо включення 
до переліку, з урахуванням усіх аналізованих 
параметрів (ефективність, перспективність, час‑
тота призначення та ін.). Для розрахунку багато‑
вимірної середньої нами були визначені наступ‑
ні показники:
— середнє значення по кожному з досліджува‑

них параметрів окремо для кожного ЛЗ;
— відношення значення по кожному параметру 

окремо до середнього значення по цьому па‑
раметру для кожного ЛЗ.

Середнє значення по кожному з досліджува‑
них параметрів (ефективність, перспективність, 
частота призначення та ін.) окремо для кожного 
ЛЗ, визначалось за формулою [2]:

x
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n
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де xi  — середнє значення по кожному до‑
сліджуваному параметру (ефективність, перс‑
пективність, частота призначення та ін.) окремо 
для кожного ЛЗ;

n  — число препаратів;
i  — параметр;
j  — ЛЗ;
xij — значення окремого параметру для кож‑

ного ЛЗ.
Відношення значення по кожному параметру 

окремо до середнього значення по цьому пара‑
метру для кожного ЛЗ:

p
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xij
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де pij  — відношення значення по кожному 
параметру окремо до середнього значення по цьо‑ 
му параметру для кожного ЛЗ;

xi  — загальне середнє значення по кожному 
досліджуваному параметру (ефективність, перс‑
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Таблиця 3
ПеРелІк СтатинІв, РекОМенДОваниХ ДО вклЮЧеннЯ У ФП ХвОРиХ на ІХС

№ торгова назва препарату Фірма-виробник (країна)

Симвастатин*

1 Вазиліп «KRKA» (Словенія)

2 Зокор «Merck Sharp & Dohme Idea» (Швейцарія)

3 Симвагексал «Hexal AG» (Німеччина)

4 Симгал «IVAX‑CR» (Чеська Республіка)

5 Симвакор‑ Дарниця ЗАТ «Дарниця» (Україна)

6 Вазостат‑Здоров̀ я ТОВ «ФК Здоров̀ я» (Україна)

7 Симватин «Pharma International» (Іорданія)

8 Зоста «USV Limited» (Індія)

9 Симвахол «Гродзиский ФЗ «Польфа» (Польша)

Аторвастатин

10 Ліпримар «Pfizer Inc.» (США)

11 Аторіс «KRKA» (Словенія)

12 Туліп «Lek» (Словенія)

13 Атокор «Dr. Reddy’s» (Індія)

14 Сторвас «Ranbaxy» (Індія)

15 Торвакард «Zentiva» (Чеська Республіка)

16 Ліпікор «Accord Healthcare» (Великобританія)

17 Аторвастатин «Львовтехнофарм» (Україна, Львов)

18 Торвадак «Cadila Healthcare» (Індія)

19 Астин «Micro Labs» (Індія)

Розувастатин

20 Крестор «AstraZeneca» (Великобританія)

Ловастатин

21 Ловастатин‑КМП ВАТ «Київмедпрепарат» (Україна)
*INN (міжнародна непатентована назва)

Рис.2. Розподіл торгових назв статинів по групах ( n1 ; n2 ; n3 )

пективність, доступність та ін.) окремо для кож‑
ного ЛЗ;

xij  — значення окремого параметру по кож‑
ному ЛЗ, що надані експертом.

Враховуючи отримані дані наступним етапом 
наших досліджень було визначення показника 
багатовимірної середньої ( pi ) за формулою:

p
p
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ij

m

=
∑  ,

де pi  — показник багатовимірної середньої;
pij  — відношення значення по кожному па‑

раметру окремо до середнього значення по цьому 
параметру для кожного ЛЗ;

m  — кількість досліджуваних параметрів.
За результатами розрахунків pi  за рівням 

можливості включення до ФП статини були 
ранжовані на три групи (n):n):): n1  (високий рівень),  
n2  (середній рівень), n3  (умовно низький рівень). 
При ранжуванні препаратів на вказані групи 
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Рис.3. Аналіз факторів, які впливають на призначення статинів хворим на ІХС

за даними pi  довжина кроку (h) розраховува‑h) розраховува‑ розраховува‑
лась за формулою:

h = (max — min) / n,
де max — максимальне значення показника max — максимальне значення показникаmax — максимальне значення показника 

pi ;
min — мінімальне значення показника pi ;
n=3 — кількість груп ранжування [5].[5].
Результати ранжування статинів за показ‑

никами pi  вищезгаданих груп представлено 
на рис. 2.

Так, встановлено, що до першої групи за рів‑
нем можливості включення статинів до ФП були 
віднесені 8 ЛЗ (значення показника pi  коли‑
валось від 1,23 до 1,06). Це такі препарати, як 
Крестор «AstraZeneca» ( pi  — 1,19), Ліпримар 
«Рfizer Іnc»(c»( pi  — 1,22), Зокор «Merck Sharp & 
Dohme Idea» ( pi  — 1,18), Аторіс «KRKA» (KRKA» ( pi  — 
1,19), Вазиліп «KRKA» ( pi  — 1,23), Торвакард 
«Zentiva» ( pi  — 1,20), Туліп «Lek» (1 pi  — 1,16), 
Симвагексал «Hexal AG» ( pi  — 1,08). Препара‑
ти першої групи склали 31,77 % від загальної 
сукупності ЛЗ, що ранжувались. Друга група 
препаратів ( n2 ) була сформована 13 ЛЗ (50,00 %), 
а до складу третьої ( n3 ) увійшли лише 5 торго‑
вих назв статинів.

Таким чином, до переліку статинів, які  
з організаційно‑економічної точки зору можна 
рекомендувати до включення у ФП хворих на ІХС 
увійшли препарати групи n1  та n2 . Це 21 препа‑
рат (80,77 % від вибірки, що досліджувалася), які 
мали значення pi  від 1,23 до 0,89 (табл. 3).

Як бачимо за даними таблиці 3, рекомендова‑
ний перелік статинів за INN препаратів має на‑INN препаратів має на‑ препаратів має на‑
ступний склад: аторвастатин (10 торгових назв 
або 47,62 % від сукупності, що розглядається); 
симвастатин (9 препаратів або 42,86 %); розувас‑
татин (одна торгова назва — 4,76 %); ловастатин 
(один препарат — 4,76 %).

Наступним етапом наших досліджень було 
вивчення факторів, які впливають на призна‑
чення статинів хворим на ІХС за умов задоволен‑
ня в їх потребі. Для аналізу було запропоновано 
10 базових факторів з буквенними індексами:
— рівень загального холестерину, холестерину 

ліпопротеїдів низької щільності, холестери‑
ну ліпопротеїдів високої щільності в плазмі 
крові — А;

— загальний стан печіночних трансміназ — Б;
— ожиріння і гіподинамія — В;
— традиційність застосування у схемах ліку‑

вання — Г;
— інформація про наявність препарату у ап‑

течній мережі, що обслуговує установу, де 
ВИ працюєте — Д;

— застосування з огляду на об`єктивну відсут‑
ність більш ефективного препарату — Е;

— відносна відсутність побічних реакцій — Ж;
— низька ціна препарату — З;
— відповідна фармакотерапевтична характе‑

ристика препарату, а також раціональність 
його технологічної форми для застосуван‑ 
ня — К;

— інші фактори — Л.
Серед визначених факторів, зазначених у ан‑

кеті, найбільшу кількість відповідей експертів 
набрали фактори, що мали буквені індекси «А», 
«Б» та «Г». Найменша кількість відповідей від‑
мічалась по таким факторам, як «Д», «З» та «Е». 
Результати обробки даних анкет за факторами 
впливу по призначенню статинів хворим на ІХС 
представлені на рисунку 3.

До інших факторів впливу експертами були 
віднесені: «традиційне застосування статинів 
у хворих, які перенесли інфаркт міокарду» та «не‑
обхідність використовувати вказану групу пре‑
паратів у хворих на ІХС із цукровим діабетом». 
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Цікавим є той факт, що в умовах дефіциту кош‑
тів охорони здоров’я та низької платоспромож‑
ності більшості населення фактор «З» —  
«Низька ціна препарату» мав найменший показ‑
ник (0,59 %) в загальному рейтингу факторів, що 
досліджувались.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк

1. Ретроспективний аналіз відповідної законо‑
давчої бази дозволяє стверджувати, про не‑
обхідність проведення організаційно‑еконо‑
мічних досліджень асортименту статинів.

2. За результатами експертної оцінки встанов‑
лено, що значення середньозваженої бальної 
оцінки по параметру «ефективність» у зазна‑
ченої кількості препаратів, а саме — 80,77 % 
сукупності коливається від 3,789 до 2,936. 
Це вказує на достатню високу «ефектив‑
ність» препаратів, що досліджувались.

3. За даними розрахунку показника pi  
та подальшого ранжування препаратів 
на відповідні групи ( n1 ; n2 ; n3 ) із 26 запропо‑
нованих препаратів — 21 ЛЗ (80,77 %) реко‑
мендовано включити до ФП хворих на ІХС.

4. Встановлено, що рекомендований перелік 
статинів за INN сформували препарати атор‑
вастатину (10 торгових назв або 47,62 % від 
сукупності, що розглядається); симвастати‑
ну (9 препаратів або 42,86 %); розувастатину 
(одна торгова назва — 4,76 %); ловастатину 
(один препарат — 4,76 %).

5. Аналіз факторів, які впливають на призна‑
чення статинів хворим на ІХС показав, що 
переважна кількість експертів керується 
об’єктивними показниками патогенезу ІХС 
та фармакотерапевтичними характеристи‑
ками препаратів.
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ПОСтанОвка ПРОблеМи 
В умовах конкурентного фармацевтичного 

ринку України учасники процесу дистрибуції 
лікарських засобів (виробники ліків, постачаль‑
ники ліків закордонного виробництва, оптові 
фармацевтичні підприємства, аптечні закла‑
ди) при здійсненні своєї виробничо‑комерційної 
діяльності постійно піддаються впливу різно‑
манітних чинників, які часто носять недостат‑
ньо визначений та формалізований, нечіткий, 
розпливчастий характер.

Тому перед господарюючими суб’єктами віт‑
чизняного фармацевтичного ринку, зокрема оп‑
товими фірмами, постають завдання розробки 
науково обґрунтованих та придатних до прак‑
тичного використання методик та моделей вра‑
хування, вимірювання, оцінки та аналізу дії та 
тенденцій таких чинників впливу з боку зовніш‑
нього середовища.

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Специфіка діяльності учасників системи 
забезпечення потреб населення у лікарських 
засобах, зокрема, її оптової ланки, полягає, се‑
ред іншого, в наявності декількох ринкових сег‑
ментів споживання фармацевтичної продукції 

УДк 614.27: 615.1: 658.7 /.8

наПРЯМки неЧІткО-МнОжиннОГО 
МОДелЮваннЯ ЧинникІв вПливУ на РОбОтУ 
ОПтОвиХ ФаРМаЦевтиЧниХ ПІДПРиЄМСтв

Л. П. дОрОхОВа

Національний фармацевтичний університет

Ключові слова: оптові фармацевтичні підприємства, SWOT‑аналіз, чинники зов‑
нішнього середовища, нечітко‑множинний підхід

з недовизначеними заздалегідь коливаннями 
попиту, його обсягів та структури [7]. При цьо‑
му спостерігається недостатність маркетингової 
інформації, можливість значного впливу різних 
чинників при здійсненні комерційних операцій.

Тому належна методологічна підтримка при 
оцінці впливу чинників є важливим інструмен‑
том зниження або нейтралізації такого впливу 
[1, 2, 9, 10]. Однак можливості отримання інфор‑
мації, необхідної для прийняття рішень щодо 
прогнозування ринкових процесів та тенденцій 
в сучасних умовах є дуже обмеженими. Отри‑
мання інформації стосовно інших фармацев‑
тичних фірм утруднює комерційна таємниця, 
прийняття конкурентами невідомих для сторон‑
нього спостерігача рішень, суб’єктивних дій, що 
спричиняє невизначеність та складність прогно‑
зування поведінки конкурентів, динаміки й на‑
прямків зміни інших факторів.

Таким чином, наявне існування взаємо‑ 
пов’язаних та взаємовпливаючих суб’єктів і про‑
цесів на фармацевтичному ринку, що породжує 
появу та дію зовнішніх впливів бізнес‑середо‑
вища для підприємств, що працюють на ринку. 
Виникає багатовимірне середовище взаємодії  
з множиною факторів впливу на процеси виробниц‑
тва, дистрибуції, продажу фармацевтичної продук‑
ції. В цьому середовищі кожному виду діяльності 
фармацевтичних підприємств відповідає своя під‑
множина чинників впливу, яка відбиває специфіку 
діяльності цих підприємств [8, 11, 16, 17].

Розглянуто вплив бізнес-середовища на діяльність підприємств на фармацевтичному ринку. 
Багатовимірна взаємодія містить множину факторів впливу на виробництво та дистрибуцію 
фармацевтичної продукції. Доведено необхідність застосування нечітких множин до моделюван-
ня дій цих чинників впливу. Запропоновано напрямки та методики моделювання. Визначено по-
зитивні та негативні особливості пропонованих моделей. Опрацьовано особливості моделювання 
дистрибуції ліків на основі нечітких оцінок та функцій приналежності, згортки чинників впли-
ву, нечітких умовних тверджень та бальних оцінок, нечіткого SWOT-аналізу.

Дорохова Л. П. — доц. кафедри менеджменту та маркетин-
гу у фармації Національного фармацевтичного університе-
ту, к.фарм.н., доц.
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виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

При аналізі діяльності фармацевтичних під‑
приємств для кожного з них можна виділити 
підмножину чинників впливу, склад якої зале‑
жить від розмірів фірми, форми власності, регіо‑
ну, стратегії поведінки на ринку, спрямованості 
рішень керівництва тощо. На кожний з чинників 
впливає певний набір складових, їх оцінювання 
та прогнозування стає багатокритеріальним за‑
вданням. Окремі фактори самі можуть не спри‑
чиняти посилення дії чинників впливу, але пев‑
ні їх сполученнях можуть викликати відчутні 
наслідки [8, 12, 14].

Тому підмножина чинників впливу та їх окре‑
мих складових, в середовищі якої здійснюється 
виробничо‑комерційна діяльність оптових фар‑
мацевтичних підприємств, потребує відповідної 
систематизації та класифікації.

Слід зазначити, що при цьому відбувається 
заміна складної системи чинників впливу (котра 
існує в ринковому оточенні) на суб’єктивну, 
спрощену модель (яка відображає лише суттєві 
складові, процеси та зв’язки) з метою аналізу 
та прогнозування. Відповідно, використання 
експертних оцінок призводить до появи суб’єк‑ 
тивних складових моделювання. При практично‑
му моделюванні слід розглядати систему чинни‑
ків та факторів для конкретного фармацевтично‑
го підприємства в часових межах та економічних 
умовах. Наявний динамічний характер моделю‑
вання, тобто наявність, як складових, завдань 
прогнозування, призводить до значних невизна‑
ченостей в отриманих результатах.

В процесі діяльності фармацевтичного під‑
приємства його завдання, цілі проходять різ‑
ні етапи виникнення, розвитку та здійснення  
з притаманними чинниками впливу. Тобто іс‑
нує цілісна просторово‑часова система чинників 
впливу. В ній окремі чинники та їх підмножини, 
об’єднані взаємозв’язками, діють за законами, 
повне моделювання яких практично неможли‑
ве.

Вищенаведене вимагає розгляду чинників 
впливу, як таких, що мають суттєві невизначе‑
ності. Однак часто наявні невизначеності звужу‑
ються до випадковості, щоб застосувати теорію 
ймовірності, але такий підхід не завжди є ко‑
ректним. Навпаки, застосування нечітких мно‑
жин має переваги, тому що тут необхідна лише 
наявність оцінок даних в досить широких ме‑
жах. Обґрунтованість моделювання досягається 
врахуванням варіантів динаміки змін чинників 
[5, 6, 13, 15]. На відміну від класичних моделей, 
які надають лише конкретні результати дії чин‑
ників, нечітко‑множинні дозволяють прогнозу‑

вати вплив зовнішнього ринкового середовища 
при невизначеності майбутнього його стану.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою статті є визначення основних підходів, 

напрямків і особливостей розробки нечітко‑мно‑
жинних моделей оцінки дій чинників впливу 
на оптові фармацевтичні підприємства. Для цьо‑
го пропонується ряд методологічних підходів та 
шляхів моделювання, представлених нижче.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Першою моделлю, що нами пропонується,  
є ситуаційне моделювання дії чинників впливу 
на фармацевтичному ринку за допомогою їх згор‑
тки. Така модель не дає можливості визначити 
очікувані прибутки або збитки від дій чинників 
впливу, а лише дає змогу оцінити можливість 
їх виникнення. Її основою є згортка чинників 
впливу. Кожний з чинників має рівні прояву, 
які представляються нечіткими множинами 
(числовою множиною, функціями приналеж‑
ності, лінгвістичними змінними з відповідними 
термами). Спрямована дія чинників виникає при 
їх певній комбінації (навіть коли кожен окремо 
не має впливу).

Методологія розв’язання полягає в побудові 
перетинів відповідних множин з урахуванням їх 
початкових параметрів. Отримані оцінки дійсні 
лише для кожного окремого випадку (ринкової 
ситуації) з огляду на можливу зміну ваги чин‑
ників, тому необхідний періодичний повторний 
розрахунок моделі.

Модель може бути представлена графічними 
засобами на комп’ютері, що дає змогу наочно 
спостерігати остаточне формування сукупної дії 
чинників впливу. Зміна комбінацій та ваг чин‑
ників дозволяє в інтерактивному режимі моде‑
лювати сценарій розвитку подій та отримувати 
візуалізовані кінцеві результати для подальшо‑
го аналізу й прийняття рішень.

Другою моделлю для вивчення можливої дії 
чинників впливу на фармацевтичному ринку 
є використання нечітких умовних тверджень. 
Модель на основі нечітких умовних тверджень 
дозволяє пов’язати значення обраного до розгля‑
ду чиннику впливу та групи факторів, що впли‑
вають на нього. Методологічною основою цього  
є використання суб’єктивних ймовірностей.

Взагалі, використання імовірнісних підходів 
для оцінки впливу чинників є досить пошире‑
ним. При цьому припускається, що чинники  
й фактори впливу є випадковими змінними з ві‑
домими законам розподілу. Однак на практиці 
визначення закону розподілу не завжди можли‑
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Таблиця

ПОРІвнЯльна ХаРактеРиСтика МОДелей виЗнаЧеннЯ ДІї ЧинникІв вПливУ
Модель

на основі ...
Форма вхідних даних

Результати моделю-
вання

Позитивні
сторони

негативні
сторони

…згортки чин‑
ників впливу

Нечіткі лінгвістичні 
множини чинників

Оцінка рівня і 
динаміки впливу 
чинників

Наочність результатів, 
можливість дослідження 
комбінацій чинників

Суб’єктивність обран‑
ня варіантів і методик 
розрахунків

..нечітких 
умовних тверд‑
жень

Нечіткі множи‑
ни чинників, 
суб’єктивні розподі‑
ли ймовірностей

Дві оцінки дії чин‑
ників – мінімально 
можлива та най‑
більш очікувана

Суб’єктивні ймовірності 
не вимагають надання 
законів розподілу та ста‑
тистичної однорідності 
даних

Великий обсяг почат‑
кових експертних да‑
них, неявний вигляд 
результатів

..нечіткого 
SWOT‑аналізу

Лінгвістичні мно‑
жини чинників та 
оцінки можливості 
їх виникнення

Оцінка рівня можли‑
вого впливу чинни‑
ків, а не лише рівнів 
їх наявності

Поглиблений аналіз 
наявних ситуацій та 
очікуваних перспектив їх 
розвитку

Суб’єктивність  побу‑
дови згорток, склад‑
ність та громіздкість 
обчислень

..нечітких баль‑
них оцінок

Бальні експертні 
оцінки  чинників 
впливу у вигляді 
нечітких чисел

Інтегральна інтер‑
вальна оцінка очі‑
куваної дії чинників 
впливу

Врахування недовизна‑
ченості, нечіткості та 
суб’єк‑тивності  експерт‑
них оцінок

Варіативність функ‑
цій приналежності, 
вимоги узгодження 
оцінок

ве. Також складно підтвердити необхідну ста‑
тистичну однорідність даних щодо таких чинни‑
ків і факторів.

Методологія нечітких умовних тверджень 
не потребує визначення законів розподілу 
ймовірностей, бо ґрунтується на нечітких оцін‑
ках ймовірностей та нечітких оцінках впливу 
чинників на динаміку ситуації. При цьому мож‑
на отримати дві складові розв’язання: очікувані 
необхідність та можливість.

Перша визначає мінімальний рівень впливу 
чинників, об’єктивно зумовлений комерційно‑
виробничою діяльністю оптового фармацевтич‑
ного підприємства. Друга частина розв’язання, 
очікувана можливість, відбиває можливий рі‑
вень впливу чинників, який буде мати місце 
в конкретній ситуації.

Вхідними змінними моделі є критерії, за яки‑
ми проводиться оцінка результатів дії чинників 
впливу, а також самі чинники. Критерії пред‑
ставляються множинами лінгвістичних змін‑
них з відповідними функціями приналежності. 
Чинники впливу представляються діапазонами 
значень з суб’єктивними розподілами ймовірнос‑
тей. Подальша побудова розподілів очікуваної 
можливості та необхідності дає остаточні оцінки 
дій чинників.

Третя модель передбачає застосування 
SWOT‑аналізу у нечітко‑множинній постановці. 
Як відомо, SWOT‑аналіз є порівнянням різних 
складових об’єкту дослідження (підприємства, 
продукту, ринкового сегменту) у якісній фор‑
мі, тобто визначенні сильних та слабких сторін 
об’єкту розгляду, їх порівнянні [3, 4, 18].

Цей підхід виявляє позитивні та негативні 
чинники впливу, можливі загрози та проблеми. 

Однак поза увагою залишається ступінь реалі‑
зації таких загроз, міра прояву сильних та слаб‑
ких сторін. Натомість, в умовах фармацевтично‑
го ринку невизначеність є суттєвою складовою та 
присутня у вхідних даних, процесах та явищах. 
Тому доцільним є опрацювання нечітко‑мно‑
жинного SWOT‑аналізу функціонування опто‑
вих фармацевтичних підприємств.

Представимо оцінки сильних, слабких сторін 
оптовика, його можливостей та загроз множина‑
ми лінгвістичних оцінок та відповідних нечітких 
множин. Тоді оцінка стану підприємства може 
бути отримана на основі згорток заданих частко‑
вих оцінок. Можливе застосування різних згор‑
ток, вибір яких залежить від особи, що приймає 
рішення. Зокрема, можлива згортка на основі 
об’єднання нечітких множин або операції їх пе‑
ретину. Подальший аналіз проводиться на основі 
засобів порівняння нечітких множин, зокрема, 
порівняння зважених потужностей нечітких мно‑
жин, визначення та аналізу їх рівнів тощо.

Четверта модель ґрунтується на нечітких 
бальних оцінках чинників впливу. Бальне оціню‑
вання складових діяльності оптових фармацев‑
тичних підприємств застосовувалося в значній 
кількості досліджень. Однак саме нечітке оціню‑
вання дозволяє врахувати невизначеності рин‑
кового середовища, дає найбільш обґрунтовані 
результати. Його змістом є надання експертами 
оцінок у вигляді нечітких чисел, представлених, 
наприклад, трикутними функціями приналеж‑
ності. Інтегральні оцінки отримуються обчислен‑
ням середніх значень за всією множиною оцінок 
з використанням нечітких арифметичних опера‑
цій. Якщо чинники мають різний ступінь невиз‑
наченості, застосовуються функції приналеж‑
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ності різного вигляду (трикутні, трапецієвидні, 
несиметричні). Можливо використання лінгвіс‑
тичних оцінок замість числових.

Після об’єднання вхідних оцінок та обчислен‑
ня інтегральної проводиться остаточний аналіз 
дії чинників впливу на основі правил нечіткого 
умовного висновку, або у графічному вигляді. 
Отримані результати містять песимістичну, най‑
більш можливу та оптимістичну складові мож‑
ливої дії чинників впливу.

Коли задіяні кілька експертів, необхідне 
опрацювання їх оцінок шляхом узгодження 
по кожній окремій оцінці, або за кінцевою уза‑
гальненою оцінкою кожного експерта. Таке уз‑
годження виконується застосуванням операції 
перетину, з урахуванням обчисленої межі уз‑
годженості, яка відокремлює експертні оцінки 
(менші за неї), котрі потребують додаткового 
уточнення.

Всі пропоновані моделі спрямовані на враху‑
вання невизначеностей фармацевтичного ринку. 
Їх об’єднує представлення факторів та чинників 
впливу, а також експертних оцінок, як в нечіткому 
кількісному, так і в якісному, нечітко‑множинному, 
лінгвістичному вигляді без необхідності їх статис‑
тичного обґрунтування. Основні характеристики та 
особливості моделей узагальнені в таблиці.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Обґрунтовано застосування нечітко‑мно‑
жинних підходів до моделювання дій чинни‑
ків впливу на діяльність оптових підприємств 
на фармацевтичному ринку України. 

2. Опрацьовано основні напрямки та особ‑
ливості такого моделювання на основі нечітких 
оцінок та функцій приналежності. 

3. Визначено необхідні вхідні дані, очікувані 
результати моделювання, позитивні та негативні 
особливості пропонованих до моделей на основі 
згортки чинників впливу, нечітких умовних 
тверджень та бальних оцінок, нечіткого  SWOT‑
аналізу. 

4. У подальшому передбачається розробити 
згадані моделі, а на завершальному етапі — від‑
повідне програмне забезпечення для практич‑
них розрахунків.
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ОбҐРУнтУваннЯ СОЦІальнО-
ПСиХОлОГІЧниХ та етиЧниХ ПРинЦиПІв 
ФаРМаЦевтиЧнОї ОПІки в ПРОЦеСаХ 
РеалІЗаЦІї лІкаРСькиХ ЗаСОбІв

а. С. неМченКО, н. В. тетерич

Національний фармацевтичний університет

Ключові слова: фармацевтична опіка, соціальна психологія, етика, лікарські засоби

Зміна принципів фармацевтичного обслуговування вимагає дотримання працівниками аптек 
соціально-психологічних та етичних критеріїв, які є основним елементом фармацевтичної опіки.

ПОСтанОвка ПРОблеМи 
У сучасних ринкових умовах розвиток фар‑

мацевтичної галузі України має тенденцію 
до активного та стрімкого зростання. Водно‑
час, паралельно з цим явищем, спостерігається 
стабільна тенденція до конкуренції практично 
у всіх її сферах: розробці, виробництві, оптовій 
та роздрібній реалізації лікарських засобів (ЛЗ) 
та виробів медичного призначення (ВМП). Най‑
більший рівень конкуренції спостерігається 
в аптечному секторі роздрібної реалізації ліків.

Актуальність соціально‑психологічного об‑ 
ґрунтування етичних та деонтологічних при‑
нципів фармацевтичної опіки, за допомогою якої 

здійснюється реалізація ЛЗ, виходить на пер‑
ший план [1, 4].

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Фармацевтичній опіці, як важливій скла‑
довій професійної підготовки сучасних прові‑ 
зорів і фармацевтів, останнім часом приділяєть‑
ся велика кількість досліджень і публікацій, які 
присвячені різноманітним алгоритмам роботи 
фахівців щодо контрольованої фармакотерапії 
при обслуговуванні пацієнтів.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Цілком очевидно, що фармацевтична опіка  
є головною складовою в процесі реалізації ЛЗ. На 
характер надання фармацевтичної опіки можуть 
досить суттєво впливати умови соціально‑еконо‑
мічного становища у суспільстві в цілому, в охо‑
роні здоров̀ я та в конкретній аптеці. Від зазначе‑

Немченко А. С. — заслужений діяч науки і техніки України, 
зав. кафедрою організації та економіки фармації Націо-
нального фармацевтичного університету, д.фарм.н., проф.
Тетерич Н. В. — асп. кафедри організації та економіки фар-
мації Національного фармацевтичного університету



УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

[�1]

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

них умов залежатиме, яку кількість внутрішніх 
ресурсів слід задіяти аптечним працівникам 
задля збереження власної психологічної рівно‑
ваги, що надавало б можливості водночас майс‑
терно і професійно здійснювати фармацевтичну 
опіку [1‑3, 5].

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Метою даної статті є аналіз соціально‑психо‑

логічних особливостей фармацевтичної опіки як 
основного інструменту, за допомогою якого здій‑
снюється відпуск ЛЗ та ВМП.

Для досягнення зазначеної мети нами були 
поставлені такі завдання:
— обґрунтувати значення соціально‑психоло‑

гічних принципів під час здійснення фарма‑
цевтичної опіки;

— визначити основні соціально‑психологіч‑
ні принципи, що необхідні для здійснення 
якісної фармацевтичної опіки у процесах ре‑
алізації ЛЗ.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

На сьогодні концепція фармацевтичного об‑
слуговування зазнала значних змін. Працівни‑
ки аптечних закладів мають безпосередній пря‑
мий вплив на фармакотерапію. Саме провізори  
й фармацевти здійснюють консультування відві‑
дувачів аптек, тобто приймають активну участь 
у здійсненні фармацевтичної опіки.

Фармацевтична опіка — комплексна програ‑
ма взаємодії провізора та пацієнта (провізора та 
лікаря) протягом усього періоду лікарської тера‑

пії, починаючи з моменту відпуску ліків до пов‑
ного припинення їх дії [3]. Вона полягає у на‑ 
данні клієнтам аптек інформаційно‑консульта‑
тивних послуг щодо раціонального призначення 
й застосування ліків. Додатково фармацевтична 
опіка виконує ряд не менш важливих функцій, 
зокрема соціально‑психологічного характеру.

Аптечні фахівці повинні усвідомлювати на‑
ступний закономірний висновок: без врахування 
соціально‑психологічних принципів раціональ‑
на фармацевтична опіка ставиться під загрозу, 
адже це може призвести до заподіяння значної 
шкоди, а в критичних випадках і загрози жит‑
тю клієнтів аптек. Провізори й фармацевти, 
а в першу чергу, керівництво аптечних закладів, 
повинні розуміти усю гуманність та відповідаль‑
ність своєї роботи [2, 5].

З метою визначення соціально‑психологічних 
та етичних принципів фармацевтичної опіки 
на базі НФаУ з 01.12.07 р. по 23.12.07 р. у м. Хар‑
кові було проведене анкетне опитування студен‑
тів заочного відділення, більша частина яких, 
як відомо, працює у фармацевтичній галузі.

Даний метод опитування має низку переваг 
у порівнянні з іншими психологічними метода‑
ми, а саме:
— високий рівень оперативності одержання ін‑

формації;
— можливість масового опитування;
— незначна трудомісткість процедури підго‑

товки та проведення дослідження, обробки 
кінцевих результатів;

— відсутність впливу особистості дослідника 
на відповіді респондентів;

Таблиця
РеЗУльтати анкетУваннЯ вІДнОСнО ЗаПитань щОДО 

СтатІ, вІкУ І СФеРи ФаРМаЦевтиЧнОї ГалУЗІ
Параметри вибору кількість, чол. %

Стать

ч 19 12,34

ж 135 87,66

Разом 154 100

Вік

до 20 1 0,65

21‑30 125 81,17

31‑45 27 17,53

45‑60 1 0,65

Разом 154 100

Сфера фармацевтичної галузі

Роздрібна реалізація ЛЗ 87 56,49

Оптова реалізація ЛЗ 14 9,09

Контроль якості ЛЗ 2 1,3

Виробництво ЛЗ 3 1,95

Тимчасово не працюють 48 31,17

Разом 154 100
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Рис. 1. Соціально-психологічні та етичні принципи фармацевтичної опіки
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Рис. 3. Принципи взаємовідносин в системі «лікар-провізор-пацієнт»

— відсутність у дослідника суб`єктивного від‑
ношення до респондентів.

Відповідно до поставленої мети нами була 
розроблена анкета, яка містила питання такого 
типу: закриті питання із шкальною формою від‑
повідей, що дозволяє ефективно співвідносити 
відповіді респондентів; відкриті питання, які 
припускають чітке формування відповідей рес‑
пондентів.

Питання, що були поставлені в анкеті, мали 
прямий та непрямий вплив на відповіді респонден‑
тів та були розділені на: інформаційні (основні) —  
більша частина питань, направлених на отриман‑
ня інформації від кожного респондента; фільтри —  
отримання відомостей від певної групи респонден‑
тів; контрольні (уточнюючі) — надання можли‑
вості підтвердити достовірність отриманих даних, 
а також вилучити недостовірні відповіді.
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Розроблена анкета містила короткий вступ —  
звернення до респондента, де наголошувалась 
тема опитування, його мета, задачі, повідомля‑
лось про конфіденційність одержаної інформа‑
ції. По мірі зміни характеру питань було надано 
інструкції щодо заповнення анкети.

Під час розробки анкети було дотримано ос‑
новних вимог відносно формування питань:
— відсутність підказок;
— наявність питань, які не перевищують рівня 

сприйняття респондентів;
— відсутність питань, що містять незрозумілі 

слова або висловлювання;
— наявність питань, що не торкаються гідності 

респондентів;
— відсутність помилок у логіці висловлювання [1].

В ході анкетування було опитано 154 респон‑
дента (12 % від загальної кількості студентів 
IV, V, та VI курсів заочної форми навчання), що  
є репрезентативним по відношенню до даної ка‑
тегорії студентів.

Респонденти відповіли на запитання анкети 
стосовно переваг соціально‑етичних принципів 
у відносинах фармацевтичних працівників та 
лікарів, вимог деонтології, що підвищують авто‑
ритет фахівців.

Оброблені дані виявили наступні результати 
анкетування: більшість опитаних (87,66 %) —  
жінки; основний контингент опитаних —  
люди у віці 21‑30 років (81,17 %) та 31‑45 років 
(17,53 %), незначна частина респондентів 
(по 0,65 %) віком до 20 та 45‑60 років; більшість 
опитаних — 87 респондентів (56,49 %) працюють 
в роздрібній аптечній мережі, 14 респондентів 
(9,09 %) — в оптовій, 48 респондентів (31,17 %) —  
тимчасово не працюють, та незначна частина 
задіяна в сфері контролю якості — 2 респонден‑
ти (1,3 %), та виробництві ЛЗ — 3 респонденти 
(1,95 %) (таблиця).

Основні соціально‑психологічні та етичні 
принципи фармацевтичної опіки за 5‑ти баль‑
ною шкалою представлені на рис. 1.

В результаті анкетування були отри‑
мані наступні показники соціально‑пси‑
хологічного характеру: найбільший відсо‑
ток — 96,75 % надається професіоналізму; 
90,26 % надають індивідуальному підходу 
до клієнта аптеки; однаково (по 90 %) отрима‑
ли такі соціально‑етичні принципи, як чес‑
ність, гуманність та ввічливість по відношен‑
ню до виконуваної роботи; конфіденційності 
надали оцінку — 85,58 %; об’єктивності —  
84,8 %, та партнерству — 81,43 %.

Як бачимо, всі зазначені соціально‑психоло‑
гічні та етичні принципи фармацевтичної опіки 
містять як професійні, так й особистісні показ‑

ники діяльності працівників аптек та мають до‑
сить високе значення.

Відносно вимог деонтології, що сприяють 
підвищенню авторитету фармацевтичних фах‑
івців були отримані наступні показники: най‑
більший відсоток (95,45 %) було надано вмін‑
ню слухати відвідувачів аптеки; друге місце 
посідає доброзичливість — 91,17 %; великого 
значення (84,29 %) надають належному вигля‑
ду працівників аптек; мові та жестам аптечних 
працівників при здійсненні фармацевтичної 
опіки було надано 78,44 %. Результати опиту‑
вання щодо питань деонтології наочно пред‑
ставлені на рис. 2.

За результатами проведеного анкетування 
було виявлено найбільш важливі соціально‑пси‑
хологічні чинники, на яких базуються ділові 
відносини фармацевтичних фахівців та лікарів, 
а саме: партнерство (87,79 %); взаємна повага та 
довіра (91,04 %); підтримання авторитету фахів‑
ців серед відвідувачів (87,4 %). 

Наочно принципи ділових відносин між про‑
візорами та лікарями представлено на рис. 3.

Стосовно питання етичних принципів 
у керівництві аптечних закладів були отримані 
наступні результати: 19 респондентів (12,34 %) 
вважають, що керівництво повинно ґрунтува‑
тись лише на адміністративному положенні,  
з погляду 135 респондентів (87,66 %) — на при‑
нципах гуманізму та моралі, високої професій‑
ної компетентності та авторитету.

В результаті проведеного анкетування було 
встановлено, що 74,68 % респондентів засуджу‑
ють некомпетентність та непрофесіоналізм дій 
колег. За умов відсутності медичних показань, 
побоювань щодо здоров’я пацієнта, станів ал‑
когольного сп’яніння, наркотичної залежності, 
реалізують ЛЗ 23 респондента (14,94 %). Також 
було встановлено, що 21 респондент (13,64 %) 
оцінюють відпуск ЛЗ як торговий процес, 133 
опитаних (86,36 %) — як реалізацію ЛЗ із вра‑
хуванням соціально‑психологічних та етичних 
принципів фармацевтичної опіки.

Результати проведеного анкетування мають 
практичне значення та дають можливість фар‑
мацевтичним фахівцям звернути ретельну ува‑
гу на дотримання соціально‑психологічних та 
етичних принципів, та у разі необхідності про‑
вести їх коригування таким чином: підвищення 
професійної підготовки фармацевтичних пра‑
цівників шляхом проведення тематичних семі‑
нарів провізорів та лікарів, навчальних тренін‑
гів із залученням фахівців у галузі психології та 
ін.; організація періодичного опитування відві‑
дувачів аптеки з метою визначення негативних 
та проблемних питань в роботі фахівців [1, 2].
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виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Якість фармацевтичної опіки потребує від 
провізорів знань соціальної психології та 
етики, врахування яких сприяє більш раціо‑
нальному здійсненню фармацевтичної опі‑
ки.

2. Основні соціально‑психологічні принципи, 
що необхідні для здійснення якісної фарма‑
цевтичної опіки у процесах реалізації ЛЗ міс‑
тять як професійні, так і особистісні якості 
фармацевтів і провізорів, а саме: професіо‑
налізм; компетентність; індивідуальний 
підхід до відвідувача аптеки; чесність; гу‑
манність; ввічливість; конфіденційність сто‑
совно отриманої інформації; об’єктивність та 
партнерство.
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вПРОваДженнЯ МеХанІЗМУ УПРавлІннЯ 
лОГІСтиЧниМи витРатаМи на ФаРМа- 
ЦевтиЧниХ ПІДПРиЄМСтваХ

р. В. СаГайдаК-ніКітЮК

Національний фармацевтичний університет

Ключові слова: логістичні витрати, логістична система, фармацевтичне підприємс‑
тво, лікарський засіб, економічний механізм управління витратами

Запропонований економічний механізм управління логістичними витратами фармацевтич-
ного підприємства, який спрямований на підвищення ефективності використання ресурсів, зни-
ження собівартості лікарських засобів і підвищення задоволення споживачів лікарських засобів. 
Запропоновано модель оптимізації логістичних витрат з умовах обмеження ресурсів фармацев-
тичного підприємства.

Сагайдак-Нікітюк Р. В. — доц. кафедри економіки підпри-
ємства Національного фармацевтичного університету, 
к.фарм.н., доц.

ПОСтанОвка  
ПРОблеМи 

У зв’язку з постійним ростом конкурентної 
боротьби перед фармацевтичними підприємс‑

твами (ФП) гостро постає питання оптимізації 
управління логістичними витратами (ЛВ), що 
пов’язано з їх значною часткою, як у загально‑
му обсязі витрат підприємства, так і витрат, які 
припадають на одиницю лікарських засобів (ЛЗ). 
Так, наприклад, ЛВ, які припадають на один ЛЗ 
в умовах ТОВ ФК «Здоров’я», в середньому скла‑
дають до 0,3 грн.
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Це є наслідком, по‑перше, відсутності обґрун‑
тованих підходів до управління ними, по‑друге, 
не відображення деяких статей ЛВ у звітній до‑
кументації і, відповідно, відсутністю цих статей 
при розрахунку сукупних ЛВ.

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень  
І ПУблІкаЦІй 

Проблеми обліку та розрахунку логістичних 
витрат розглядаються багатьма вченими як віт‑
чизняними, так і зарубіжними. До вчених, які 
займаються цією проблемою, належать А. М. Гад‑
жинський, Е. А. Голиков, М. П. Гордон, В. Є. Козак,  
Є. В. Крикавський, Й. М. Петрович, М. Ю. Григо‑
рак, А. Н. Роднікова, А. І. Семененко, В. І. Сергєє‑
ва, Н. І. Чухрай, С. Абта, В. Геєць , М. Окландер, 
Дональд Ф. Вуд, Денієл Л. Вордлоу, Поль Р. Мер‑
фі, Д. Ретліф, І. Налті, Б. А. Анікін, Л. Б. Міротин, 
А. Б. Чубуков, І. Е. Ташбаєв, К. В. Захаров та ін.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

Проведені дослідження виявили, що на біль‑
шості ФП не використовуються логістичні під‑
ходи до управління ресурсами, що призводить 
до збільшення собівартості ЛЗ, але, крім впровад‑
ження логістики в управління матеріальними, 
кадровими, фінансовими та інформаційними по‑
токами, сьогодні головною проблемою підприємств  
є управління ЛВ, яке передбачає оптимізацію ЛВ  
і дозволяє ФП отримати конкурентні переваги, 
проводити власну цінову політику та, завдяки  
цьому, отримувати максимальний прибуток.

ФОРМУлЮваннЯ ЦІлей СтаттІ 
Зниження витрат є лише важливим завдан‑

ням ФП, а не його головною метою, тому що го‑
ловна мета ФП — виробництво високоякісних 
ЛЗ, потрібних споживачам в певний період часу 
за доступною ціною. Крім того, величина ЛВ 
необхідна при розрахунках ціни на нові ЛЗ, ре‑
алізації концепції інтеграційного логістичного 
менеджменту, управлінні логістичними опера‑
ціями контролю за логістичним ланцюгом.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

Головною умовою оптимізації управління 
витратами на виробництво і реалізацію ЛЗ є до‑
тримання рівняння:

Ц 
ЛЗ конкурентів

 ≥ В
ЛЗ

 + В
лс

 + П, 
де Ц 

ЛЗ конкурентів
 — ціна на аналоги ЛЗ у кон‑

курентів;
В

ЛЗ
 — витрати на виробництво ЛЗ;

В
лс

 — логістичні витрати;
П — прибуток ФП.

Це рівняння забезпечує облік і калькулю‑
вання собівартості ЛЗ; аналіз ЛВ; пошук резер‑
вів зниження витрат і їх оптимізацію, а також 
сприяє руху матеріальних ресурсів, координації 
попиту та пропозицій на ЛЗ.

Але, найчастіше прагнення досягти част‑
кових цілей ланки ЛС призводить до збільшен‑
ня загальних ЛВ. Так, наприклад, на стадії 
матеріально‑технічного забезпечення зусилля 
традиційно спрямовані на мінімізацію витрат 
торговельно‑закупівельних операцій; на стадії 
виробництва — на мінімізацію витрат на вироб‑
ництво одиниці ЛЗ; на стадії транспортування —  
на підвищення ступеня використання транс‑
портні засоби і вибір найбільш економічної 
транспортної технології. Спроби гармонізувати 
ці різні цілі у більшості випадків призводять 
до збільшення витрат у процесі руху матеріаль‑
них ресурсів, що негативно впливає на ціну 
ЛЗ. Це викликане відсутністю методологічних  
і методичних досліджень у сфері управління 
ЛВ, тому необхідно створити систему управлін‑
ня ЛВ, передумовою створення якої є отримання 
синергічного ефекту; необхідність координації  
і оптимізації ЛВ, підвищення ефективності ЛС, 
пошук резервів, перехід від часткових цілей уп‑
равління ЛВ до загальних цілей ЛС; комплексне 
управління ЛВ; динамічність управління ЛВ; 
облік логістичних ризиків [1‑6].

Лише логістичний підхід до управління ре‑
сурсами дозволить враховувати всі види витрат, 
пов’язаних з закупівлею, транспортуванням і збе‑ 
рігання МР; виробництвом і реалізацією ЛЗ, 
а також забезпечить організацію управління 
ланцюгом витрат у процесі і перетворення суб‑
станцій і матеріалів в готові ЛЗ. Отже, сьогодні 
виникає необхідність впровадження механізму 
управління ЛВ, який являє собою інтегрова‑
ну взаємодію всіх функцій логістичної системи 
для вирішення її стратегічних цілей та системи 
основних елементів, які регулюють процеси ре‑
алізації управлінських рішень.

Основними завданнями механізму управлін‑
ня логістичними витратами на ФП є:

1) управління ЛВ в кожній ланці логістич‑
ного ланцюга і в логістичному ланцюзі в цілому  
з урахуванням змін зовнішнього та внутрішньо‑
го середовища;

2) оптимізація ЛВ з метою максимального 
задоволення споживачів у високоякісних ЛЗ, за‑
безпечення максимальної ефективності (рента‑
бельності) ЛВ і оптимізації їх співвідношення.

До принципів механізму управління ЛВ на‑
лежать: інтегрованість; комплексність; динаміч‑
ність управління ЛВ; багатоваріантність управ‑
лінських рішень; орієнтованість на стратегічні 
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цілі розвитку ЛС; оптимізація; ефективність; 
колективність праці; стійкість і адаптивність 
системи управління ЛВ; принцип загальних 
витрат; принцип мінімізації загальних ЛВ (на‑
скрізне управління ЛВ) [9, 12].

Алгоритм механізму управління ЛВ наведе‑
но на рисунку.

Головними елементами механізму управлін‑
ня ЛВ є:
— державні нормативно‑правові акти регулю‑

вання діяльності ЛС (податкова політика, 
нормативи витрат, надання пільгових кре‑
дитів, дотацій тощо);

— система методів, прийомів і принципів уп‑
равління ЛВ;

— внутрішні акти регулювання управління ЛВ 
(нормативи та вимоги управління окремими 
видами логістичних витрат на підприємс‑
тві);

— ринковий механізм регулювання управлін‑
ня ЛВ [9,10].

Таким чином, впровадження системи уп‑
равління ЛВ вимагає налагодження зворотного 
зв’язку «фармацевтичний ринок — логістичні 
витрати ФП», тому що вона передбачає облік, 
калькулювання і аналіз ЛВ, пошук резервів  
і шляхів підвищення результативності діяль‑
ності ЛС та ефективності задоволення вимог 
споживачів ЛЗ, що не можливо без отримання 
зворотного зв’язку від фармацевтичного ринку 
та споживачів ЛЗ (оцінка ефективності задово‑
лення споживачів, ступінь координації витрат 
у логістичному ланцюгу тощо).

Одним з головних завдань ФП є зіставлення 
ЛВ і результатів його діяльності (оптимізація ЛВ 
можлива при максимізації ефекту у споживача 
при фіксованому рівні ЛВ або при мінімізації ЛВ 
при фіксованому рівні ефектів у споживачів).

Найкращим варіантом мінімізації ЛВ є до‑
сягнення еквівалентності результатів цих за‑
вдань.

Модель мінімізації ЛВ ФП має вигляд:
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де α
ij
 — норма витрат і‑го ресурсу на вироб‑

ництво та реалізацію одиниці j‑го ЛЗ;
Х

j
 — очікуваний обсяг j‑го ЛЗ;

b
i
 — обсяг випуску j‑го ЛЗ;

В 
ЛЗ j 

— собівартість одиниці j‑го ЛЗ;
В 

ЛС j 
— логістичні витрати;

Р
j
 — ціна j‑го ЛЗ;

y
j
 — обсяг j‑го ЛЗ, що виробляється ФП;

П
j
 — прибуток від реалізації j‑го ЛЗ;

P yj j
j

m

=
∑

1

 — виручка від реалізації j‑го ЛЗ;

Оптимізація здійснюється підбором різних 
величин обсягу виробництва певного j‑го ЛЗ  
(Х S

j
) у рамках фіксованої величини b

j
, тобто під‑

бором сполучень різних технологій логістичного 
ланцюга ФП для виробництва певного j‑го ЛЗ та 
максимізації його прибутку.

Таким чином, максимальний ефект від ви‑
робництва та реалізації ЛЗ на ФП при обмеже‑
них ресурсах, які використовуються, може бути 
описаний з використанням моделі:
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де С
і
 — ціна матеріального ресурсу, грн;

Х
і
 — обсяг закупівлі, нат. од.;

Я
і
 — якість матеріального ресурсу.

В
kg

Х
іg

 — витрати по доставці від k‑го поста‑
чальника і‑му ФП g‑го МР за всім обсягом;

В
gi

 — витрати на зберігання на весь обсяг за‑
пасів q‑го ЛЗ на і‑ому ФП;
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1 етап: Виявлення логістичного циклу (постачальників, споживачів, перевізників, посередників і т.п.)

2 етап: Визначення логістичних витрат 

3 етап: Розподіл логістичних витрат

4 етап: Групування  логістичних витрат

Статті калькуляції

Місце виникнення

Економічні елементи

5 етап: Розрахунок логістичних витрат

за місцем виникнення

за продуктами

6 етап: Складання звіту логістичних витрат по логістичному ланцюзі

за окремими видами логістичних витрат (за окремими операціями)

за місцями виникнення

ланцюговий звіт

7 етап: Аналіз  логістичних витрат

8 етап: Виявлення резервів зниження логістичних витрат 

9 етап: Розробка  коригуючих заходів з управління логістичними витратами дій

внутрішньологістичні заходи

позасистемні логістичні заходи

10 етап: Оптимізація логістичних витрат з метою отримання конкурентоспроможної ціни ЛЗ

11 етап: Оцінка зворотнього зв’язку

12 етап: Регулювання логістичних витрат

Рис. 1. Алгоритм управління логістичними витратами в логістичній системі



[��]
Маркетинг, логістика і фармакоекономічні дослідження

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

В
iq

Х
jq

 — витрати по доставці від i‑го ФП j‑му 
споживачу q‑го ЛЗ за всім обсягом;

В
qi

 — витрати на зберігання на весь обсяг за‑
пасів q‑го ЛЗ на і‑ому ФП.

При цьому повинно виконуватися умова:

1 1

jq ig j

Q G

jq ig m
q g

X X M

X X S
= =

+ =

= ≤∑ ∑

де S
m

 — пропускна здатність m‑го складу.
Сукупність рівнянь відповідає вирішенню 

завдання з максимізації ефекту від виробництва 
ЛЗ при обмеженні кількості ресурсів, які вико‑
ристовуються у виробництві. Сукупний ефект 
і ресурси, які при цьому використовуються, 
лінійно залежать від обсягу виробництва і реалі‑
зації ЛЗ.

При цьому на величину ЛВ значно вплива‑
ють масштаби логістичної системи, інтеграція 
(вертикальна, горизонтальна), досвід, широта 
асортименту ЛЗ; удосконалення процесів та ре‑
сурсів, комплексне управління якістю (TQM), 
завантаженість потужності логістичного ланцю‑
га, ефективність проекту, використання зв’язків 
з партнерами (постачальниками, споживачами, 
логістичними посередниками та ін.); якість ло‑
гістичної системи; вага і розмір групової упаков‑
ки ЛЗ; здатність ЛЗ до пошкодження; просторові 
взаємозв’язки (вивчення транспортних витрат, 
які зростають в залежності від відстані переве‑
зення ЛЗ); обсяги субстанцій і матеріалів, які 
закупаються ФП; рівень обслуговування спо‑
живачів; асортимент ЛЗ, широта якого значно 
впливає на величину ЛВ що пов’язано з розши‑
ренням логістичних активностей, ускладненням 
процесу управління ресурсами, тощо.

Інтегровану дію факторів впливу на ЛВ на кін‑
цеві результати діяльності ФП можна представи‑
ти у вигляді економіко‑математичної моделі:

1 1 1

1 1 1 1

1

1

100 100

( )
100 100

,

п з скл тр п зб р

N N N
м м n i i i i
і i і i і i

і і і
N N N N

ЛЗ n ЛЗ с n с n n р р
i і i і і i і i i і і

і і і і
р р р рN

р р рi і i і
і і і

і
N

рв рв
і і

і

В В В В В В В

n Ц F Ц Q Ц

n S n S n Ц Q З

Q В С

Q Ц Е

χ α β ρ

γ γ δ

α β α ϕ

= = =

= = = =

=

=

= + + + + + =

+ +
= + + +

+ + + + +

+ +
+ + −

− +

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

∑

∑
де В

з
 — витрати на закупівлю субстанцій  

і матеріалів;
В

скл
 — витрати на складування матеріальних 

ресурсів;
В

тр
 — транспортні витрати;

В
зб

 — витрати на збут;

В
р
 — витрати на рециклінг;

nn
i
 — кількість поставок і‑го ЛЗ;

Цn
i
 — вартість замовлення і‑го ЛЗ;

Q
і
 — середньорічний запас і‑го матеріального 

ресурсу (сировина, матеріали або ЛЗ);
Ц

і
 — ціна одиниці запасу і‑го матеріального 

ресурсу (сировина, матеріали або ЛЗ);
αі, αір — питома вага і‑го виду матеріального 

ресурсу (сировина, матеріали або ЛЗ) та відходу, 
відповідно, %;

γ
і
ЛЗ, γ

і
с — коефіцієнт консолідації ЛЗ та суб‑

станцій і матеріалів, відповідно;
S

і
ЛЗ, S

і
с — транспортні витрати на одну партію 

поставки і‑го виду ЛЗ, субстанцій і матеріалів, 
відповідно;

β
і
 — частка складських витрат, %;

ρ
і
 — коефіцієнт ризику псування матеріаль‑

них ресурсів, %;
F

і
 — обсяг втрат продажів в наслідок відсут‑

ності і‑го виду ЛЗ на складі ФП;
χ

і
 — вірогідність отримання збитків, що виз‑

начається рівнем конкуренції або наявності ЛЗ‑
аналогів;

nм
i 

— кількість закупівель і‑го виду ма‑
теріальних ресурсів;

Цм
i
 — вартість закупівель і‑го виду матеріаль‑

них ресурсів;
Ср

i
 — витрати на утилізацію і‑го виду від‑

ходів;
Qр

і
 — допустимий запас і‑го виду відходів;

Вр
i
 — витрати на зберігання і‑го виду від‑

ходів;
Qр. в

і 
— обсяг і‑го виду зворотних відходів;

Цр. в
i
 — вартість і‑го виду зворотних відходів;

В
і
 — частка і‑го виду відходів, %;

β
і
р — частка складських витрат на і‑ий вид 

відходів, %;
φ

і
р — частка витрат на рециклінг на і‑ий вид 

відходів, %;
Е — екологічні платежі.
Таким чином, впровадження запропонованої 

моделі управління ЛВ дозволить ФП оптимізу‑
вати рівень витрат на виробництво і реалізацію 
ЛЗ, що в кінцевому підсумку сприятиме збіль‑
шенню доступності ЛЗ.

виСнОвки та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк

1. Вивчення досвіду провідних західних і віт‑
чизняних фармацевтичних компаній свід‑
чить, що саме впровадження логістичних 
методів регулювання витрат забезпечують 
зміну структури і динаміки цих витрат в бік 
їх скорочення. Це є важливим резервом зни‑
ження собівартості лікарських засобів в су‑
часних умовах господарювання.

,

,
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2. Управління логістичними витратами фарма‑
цевтичних підприємств потребує впровад‑
ження відповідного алгоритму, який врахо‑
вує всі види витрат, пов’язаних з закупівлею, 
транспортуванням і зберігання матеріаль‑
них ресурсів; виробництвом і реалізацією 
ЛЗ, забезпечує організацію управління ру‑
хом потоків витрат у процесі і перетворен‑
ня субстанцій і матеріалів в готові ЛЗ. Саме 
його впровадження сприятиме найбільш 
ефективному розподілу і використанню ре‑
сурсів і витрат в логістичних системах фар‑
мацевтичних підприємств.

3. З метою посилення контролю за витратами, 
пов’язаними з виробництвом і реалізацією 
ЛЗ, запропонована модель оптимізації логіс‑
тичних витрат з умовах обмеження ресурсів 
фармацевтичних підприємств.

ПеРелІк викОРиСтаниХ 
ДжеРел ІнФОРМаЦІї

1. ГНД 01.001.98 GMP. Належна виробнича ГНД 01.001.98 GMP. Належна виробнича 
практика GMP. — К.: Держкоммедбіопром, 
1998. — 126 с.

2. Захаров К. В. Логистика, эффективность 
и риски внешнеэкономических опера‑
цій / К. В. Захаров, В. П. Бочарников, 
В. В. Липовский, А. К. Захаров, А. В. Ци‑
ганок. — К.: Ольга, Ника‑Центр, 2004. —  
260 с.

3. Логистика: учебник / под ред. Б. А. Аники‑ 
на. — М.: ИНФРА‑М, 2004. — 326 с.

4. Мартин Кристофер. Маркетинговая логісти‑
ка / Кристофер Мартин, Пэк Хелен. — М.: Изда‑
тельский дом „Технология», 2005. — 200 с.

5. Ляпунов Н. А. Надлежащая произ‑
водственная практика лекарственных 
средств / Н. А. Ляпунов, В. А. Загорий, 
В. П. Георгиевский, Е. П. Безуглая — К.: МО‑
РИОН, 1999. — 896с.

6. Посилкина О. В. Фармацевтична логістика: 
монографія / О. В. Посилкина, Р. В. Сагайдак, 
Б. П. Громовік. — Х.: Вид‑во НФаУ, Золоті 
сторінки, 2003. — 320с.

7. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: уче‑
ник / В. И. Сергеев. — М.: ИНФРА‑М, 2001. —  
608 с.

8. Adam E. E., Ebert J. R. Production and 
Operations Management: Concepts, Models 
and Behavior. 5th ed. — New York: Prentice 
Hall Englewood Cliffts, 2000. — 148 p.

9. Ballow R. H. Basic Business Logistics. — L., 
1997. — 438 p.

10. Bowersox D. J., Closs D. J. Logistical 
Management. — New York, 1999. — 730 p.

11. Fisher M. L. What is the Right Supply Chain for 
Your Products? /  / Harvard Business Review. —  
1997. — March — April. — P. 23‑32.

12. Hammer M., Champy J Re‑engineering 
the Corporation: A Manifesto for Business 
Revolution. — London: NicholasBrefley 
Publishing, 1903. — 185 p.

13. Logistik — Controlling: Aurgaben und 
Istrumente. Wingefeld /  / Contr. Mag. — 1999. —  
№ 6. — Р. 301‑305.

14. Pfohl H.Ch. Logistiksysteme: betriebwirtscha‑ 
ftliche Grundlagen. — Berlin, Heidelbern, 
New York, London, Paris, Tokyo, HongKong, 
Barcelona, Budapest, Springer, 2000. —  
324 р.

Адреса для листування:  
61001, м. Харків, вул. О. Невського, 18. 
Каф. економіки підприємства НФаУ.
Тел: 8 (057)771‑81‑47

Надійшла до редакції: 21. 10. 2008 р. 



[�0]
Маркетинг, логістика і фармакоекономічні дослідження

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2 УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ФАРМАЦІЇ, 2008. — Т. I, № 2

ПОСтанОвка ПРОблеМи 
Артеріальна гіпертензія (АГ) має велике ме‑

дико‑соціальне значення в багатьох країнах сві‑
ту. Це обумовлено значною розповсюдженістю за‑
хворювання, його хронічним перебігом, високим 
ризиком смертності та виникненням ускладнень 
(інфаркту міокарду, гострого порушення мозко‑
вого кровообігу та ін.), проблемою адекватного 
лікування АГ (тобто адекватного контролю ар‑
теріального тиску), значними витратами на ліку‑
вання захворювання [3]. Вищезазначене вказує 
на актуальність раціонального вибору антигіпер‑
тензивних препаратів (АГП) для терапії АГ на ос‑
нові результатів фармакоекономічного аналізу. 
Фармакоекономічні дослідження враховують як 
клінічний, так і економічний аспект процесу лі‑
кування, тому дозволяють визначити оптималь‑
ну тактику ведення хворих та раціонально вико‑
ристовувати і лікарські засоби, і грошові кошти 
пацієнта або страхових компаній чи держави в ці‑
лому [7]. На сьогоднішній день в клінічній прак‑

тиці використовують два принципових підходи 
до медикаментозного лікування АГ: послідовна 
монотерапія різними препаратами, що дозволяє 
індивідуально підібрати найбільш ефективний та 
добре переносимий АГП, або використання комбі‑
нованої терапії, зокрема, комбінацій 2‑х та більше 
антигіпертензивних монопрепаратів (далі ком‑
бінації монопрепаратів — КМП) або фіксованих 
комбінацій АГП у одній лікарській формі (в по‑
дальшому фіксовані комбінації — ФК) [2]. На да‑
ний час для лікування АГ найбільш прийнятною 
в більшості випадків визнана комбінована гіпо‑
тензивна терапія (КГТ). Її застосування збільшує 
кількість хворих з досягнутим цільовим рівнем ар‑
теріального тиску, покращує стан органів‑мішеней 
та знижує риск виникнення ускладнень АГ [2,3].

аналІЗ ОСтаннІХ ДОСлІДжень 
І ПУблІкаЦІй 

Фармакоекономічний аналіз КГТ став пред‑
метом досліджень невеликої кількості науков‑
ців, як іноземних (E. Ambrosioni, А. В. Рудакової,E. Ambrosioni, А. В. Рудакової, 
Є. Лоскутової, А. Шнейдера, А. Хаджиєвої), 
так і вітчизняних (Купраша Л. П., Єни Л. М., 
Петриченка А. Ю., Купраша О. В., Гударен‑ 
ка О. С., Гріненка Ю. О., Зозулі В. В.). Роботи 
зазначених авторів присвячені порівнянню 
результатів фармакоекономічного аналізу 
монотерапії АГ зі схемами комбінованого 
лікування.

виДІленнЯ невиРІшениХ РанІше 
ЧаСтин ЗаГальнОї ПРОблеМи 

На сьогодні порівняння економічної 
ефективності різних варіантів КГТ (ФК чи КМП) 
залишається не дослідженим.
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Проведене фармакоекономічне дослідження аналогічних варіантів терапії артеріальної гіпер-
тензії: фіксованих комбінацій антигіпертензивних препаратів у одній лікарській формі та ком-
бінацій антигіпертензивних монопрепаратів. Визначена економічна доцільність застосування 
комбінацій антигіпертензивних монопрепаратів в терапії захворювання.
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Таблиця 1
Фк З найМеншОЮ ваРтІСтЮ кУРСУ лІкУваннЯ аГ ПРОтЯГОМ 

1 МІСЯЦЯ в ЗалежнОСтІ вІД виРОбника (За РеЗУльтатаМи 
ФаРМакОекОнОМІЧнОГО аналІЗУ «МІнІМІЗаЦІЯ витРат»)

тип комбінації
торгове

найменування
препарату

Форма випуску виробник
Добова 

доза, 
табл

вартість 
курсу, 

грн

Інгібітор АПФ + диуретик

каптопріл 50 мг +
гідрохлортіазид 25 мг

Нормопрес табл.50мг + 25мг конт. ком.,  
уп. № 20

КМП 0,5 3,15

Капозид табл.50мг + 25мг конт. ком.,  
уп. № 20

BMS 0,5 33,75

каптопріл 50 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

Капотіазид‑
КМП

табл.50мг + 12,5мг конт. ком.,  
уп. № 20

КМП 0,5 4,65

лізінопрілу дигідрат 20 мг 
+ гідрохлортіазид 12,5 мг

Ліпразид 20 табл. 20мг + 12,5мг конт. ком., 
уп. № 30

БХФЗ 1 28,84

Лопріл Н 20 табл. 20мг+ 12,5мг № 20 Bosnalijek 1 52,50

лізінопрілу дигідрат 10 мг 
+ гідрохлортіазид 12,5мг

Ліпразид 10 табл.10мг + 12,5мг конт. ком.  
уп. № 30

БХФЗ 1 20,72

Лопріл Н10 табл. 10мг + 12,5мг № 20 Bosnalijek 1 29,92

еналапріл 10мг +
гідрохлортіазид 25мг

Еналапріл Н табл. 10мг + 25мг блістер № 20 Львівтехно‑
фарм

1 5,76

Енагексал
композітум

табл. 10мг + 25мг блістер № 30 Sandoz Hexal 
AG

1 15,93

еналапріл 10мг +
гідрохлортіазид 12,5мг

Еналапріл 
НL‑Здоров’я

табл. 10мг +12,5мг № 20 ООО 
«Здоров’я»

1 7,50

Енап HL табл. 10мг + 12,5мг № 20 KRKA 1 29,10

еналапріл 20мг 
+гідрохлортіазид 12,5мг

Енагексал
композітум

табл. 20мг + 12,5мг № 30 Sandoz Hexal 
AG

1 24,96

периндопріл 4 мг +
індапамід 1,25мг

Престаріум 
Комбі

табл. № 30 Servier 
Industrie

1 83,62

фозинопріл 20 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

Фозид 20 табл. № 28 BMS 1 97,20

Антагоніст рецепторів ангіотензину ΙΙ + диуретик

лозартан 50 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

Гіперзар‑Н табл. вкриті плінк. оболон. № 7 Genom Biotech 1 31,80

телмісартан 80 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

Мікардіплюс табл. 80мг+12,5мг № 28 Boehringer 
Ing.

1 312,00

ФОРМУлЮваннЯ  
ЦІлей СтаттІ 

Мета даного дослідження — фармакоеко‑ 
номічний аналіз терапії АГ за допомогою ФК та 
аналогічних за змістом КМП.

Завдання дослідження включали:
— аналіз даних літератури щодо ефективності 

та безпечності КГТ;
— визначення для порівняльного фармакое‑

кономічного аналізу аналогічних варіантів 
КГТ: ФК та КМП, які містять ідентичні дію‑
чі речовини в однакових дозах;

— порівняльний аналіз витрат на застосування 
ФК та КМП для лікування АГ, як однакових 
підходів за ефективністю, з метою визначен‑
ня фармакоекономічних переваг.

виклаД ОСнОвнОГО МатеРІалУ 
ДОСлІДженнЯ 

На першому етапі даної роботи проведено 
аналіз даних літератури щодо ефективності 

та безпечності КГТ. Результати аналізу 
свідчать про встановлений в клінічних 
дослідженнях виразний гіпотензивний 
ефект багатьох раціональних комбінацій 
АГП, наприклад: амлодипін+лізінопріл 
(у хворих з нелікованою та неконтрольованою 
АГ [6]); амлодипін+атенолол (у хворих 
на АГ з ішемічною хворобою серця [5]), 
периндопріл+індапамід (у хворих з АГ 1‑2‑го 
ступеня [9]) та ін. Окрім ефективності, КГТ 
дає можливість зменшити частоту проявів 
побічних ефектів та покращити переносимість 
лікування. Так, наприклад, фіксована 
комбінація периндопріл+індапамід, завдяки 
наявності кардіо‑ та нефропротективних 
ефектів у препаратів, зменшує ступінь 
гіпертрофії лівого шлуночка міокарду та 
мікроальбумінурії, особливо у пацієнтів з АГ 
на тлі цукрового діабету [9].

Наступним етапом даної роботи стало 
визначення для подальшого порівняльного 
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Таблиця 2
МОнОПРеПаРати ІнГІбІтОРІв аПФ, антаГОнІСтІв РеЦеПтОРІв 

анГІОтенЗинУ ΙΙ, ДІУРетикІв З найМеншОЮ ваРтІСтЮ кУРСУ лІкУваннЯ 
аГ ПРОтЯГОМ 1 МІСЯЦЯ в ЗалежнОСтІ вІД виРОбника (За РеЗУльтатаМи 

ФаРМакОекОнОМІЧнОГО аналІЗУ «МІнІМІЗаЦІЯ витРат»)

Представники 
групи

торгове
найменування

препарату
виробник Форма випуску

Добова
доза, мг

вартість курсу, 
грн

Інгібітори АПФ

еналапріл Еналапріл Matrix 
Pharmaceuticals

табл. 20 мг № 20 5 1,73

Еналапріл Matrix 
Pharmaceuticals

табл. 10 мг № 20 5 1,76

Еналапрілу
малеат

Екосорб табл. 10 мг № 20 5 1,64

каптопріл Каптопріл KRKA табл. 50 мг № 20 37,5 17,55

Каптопріл Львівтехнофарм табл.25 мг № 20 37,5 4,14

лізінопріл Лізоріл IPCA табл. 10 мг № 28 10 20,75

Лізинопріл Авант ООО табл.10 мг № 30 10 29,12

Синопріл Eсzacibazi табл. 20 мг № 20 10 11,72

периндопріл Перінас Genom Biotech табл. 4 мг № 30 4 40,41

фозинопріл Фозікард Balkanpharma
Dupnitza AD

табл. 20 мг № 30 10 20,36

Диуретики

гідрохлортіазид Гіпотіазид Chinon табл. 25 мг № 20 25 15,87

Гідрохлортіазид БХФЗ табл. 25 мг № 20 25 8,1

індапамід Індапамід Hemofarm табл. 2,5 мг в / о, № 30 2,5 11,16

Антагоністи рецепторів ангіотензину ΙΙ
лозартан Лосакар 50 Cadila Healthcare табл. 50 мг в / о, № 70 50 24,60

телмісартан Мікардіс Boehringer Ingelheim табл. 80 мг № 28 40 145,50

Таблиця 3
ПОРІвнЯннЯ кУРСОвОї ваРтОСтІ лІкУваннЯ  

аРтеРІальнОї ГІПеРтенЗІї кМП та Фк

Досліджувана
раціональна  

 комбінація аГП

Оптимальна кМП по досліджуваному варіанту Фк

торгове найменування препарату, 
виробник, форма випуску

витрати 
на курс 

лікуван-
ня аГ, 

грн

Загаль-
на 

вар-
тість 
курсу
 ліку-
вання 

аГ, грн

торгове 
найменування 

препарату, 
виробник

витрати 
на курс 

лікуван-
ня аГ, 

грн

1 2 3 4 5 6

1) Інгібітор АПФ + діуретик

еналапріл 20 мг+
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Еналапріл», Matrix 
Pharmaceuticals,
табл. 20 мг № 20

6,88 14,82 «Енагексал
композітум»,
Sandoz Hexal AG

24,96

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

еналапріл 10 мг +
гідрохлортіазид 25 мг

«Еналапріл» , Matrix 
Pharmaceuticals, 
табл.10 мг №20

3,51 19,38 «Енагексал
композітум»,
Sandoz Hexal AG

15,93

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 15,87

еналапріл 10 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Еналапріл», Matrix 
Pharmaceuticals, 
табл. 10 мг № 20

3,51 11,45 «Енап HL», KRKA 29,10

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

каптопріл 50 мг + 
гідрохлортіазид 25 мг

«Каптопріл», KRKA, табл. 50 мг №20 23,45 39,32 «Капозид», BMS 67,50

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 15,87
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1 2 3 4 5 6

лізінопріл 10 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Лізоріл», IPCA, табл. 10 мг №28 20,75 28,69 «Лопріл Н 10», 
Bosnalijek

29,92

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

лізінопріл 20 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Синопріл», Eсzacibazi, табл. 20 мг 
№20

23,45 31,39 «Лопріл Н 20», 
Bosnalijek

52,50

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

периндопріл 4 мг + 
індапамід 1,25 мг

«Перінас», Genom Biotech,   
табл. 4 мг №30

40,41 45,99 «Престаріум Комбі»,
 Servier Industrie

83,62

« Індапамід», Hemofarm, 
табл. 2,5 мг в/о, №30

5,58

фозинопріл 20 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Фозикард», Balkanpharma Dupnitza 
AD, табл. 20 мг №30

40,72 48,66 «Фозид 20», BMS 97,20

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

Продовження таблиці 3

еналапріл 10 мг +
гідрохлортіазид 25 мг

«Еналапрілу малеат», Екосорб, 
табл.10мг №20

3,29 7,07 «Еналапріл Н»,
Львівтехнофарм

5,76

«Гідрохлортіазид», БХФЗ,   
табл. 25 мг  №20

3,78

еналапріл 10 мг +
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Еналапрілу малеат», Екосорб, 
табл.10мг №20

3,29 5,18 «Еналапріл HL‑
Здоров’я», 
Здоров’я, ООО ФК

7,50

«Гідрохлортіазид»,  БХФЗ,  
табл. 25 мг №20

1,89

каптопріл 50 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Каптопріл», Львівтехнофарм,  
табл. 25мг №20

5,52 7,41 «Капотіазид‑КМП», 
КМП

9,30

«Гідрохлортіазид», БХФЗ,  
табл. 25 мг №20

1,89

каптопріл 50 мг + 
гідрохлортіазид 25 мг

«Каптопріл», Львівтехнофарм,  
табл. 25мг №20

5,52 9,30 «Нормопрес», 
КМП

6,30

«Гідрохлортіазид», БХФЗ,  
табл. 25 мг №20

3,78

лізіноприл 10 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Лізінопріл», Авант ООО,  
табл. 10 мг №30

29,12 31,01 «Ліпразид 10»,
 БХФЗ

20,72

«Гідрохлортіазид», БХФЗ,  
табл. 25 мг №20

1,89

лізіноприл 20 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Лізінопріл», Авант ООО,  
табл. 10 мг №30

58,24 60,13 «Ліпразид 20» , 
БХФЗ

28,84

«Гідрохлортіазид», БХФЗ,  
табл. 25 мг  №20

1,89

2) Антагоніст рецепторів ангіотензину ΙΙ + діуретик

лозартан 50 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Лосакар 50», Cadila Healthcare, 
табл. 50 мг в/о, №70

24,60 32,54 «Гіперзар‑Н», Genom 
Biotech

31,80

«Гіпотіазид»,  Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

телмісартан 80 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг

«Мікардіс»,Boehringer Ingelheim, 
табл.80 мг №28

291,81 299,75 «Мікадіплюс», 
Boehringer Ingelneim

312,00

«Гіпотіазид», Chinon, табл. 25 мг №20 7,94

фармакоекономічного аналізу аналогічних 
варіантів КГТ: ФК та КМП, які містять ідентич‑ 
ні діючі речовини в однакових дозах. Для цього 
необхідно було визначити раціональні комбінації 
АГП, які є у пропозиціях на українському 
фармацевтичному ринку як у вигляді ФК, так  
і у переліку монопрепаратів, з яких можна скласти 
аналогічні до ФК КМП. Згідно з рекомендаціями 
Української асоціації кардіологів [1] в клінічній 
практиці для КГТ слід використовувати наступні 
раціональні комбінації 2‑х АГП: диуретик + β‑
адреноблокатор, диуретик +інгібітор ангіотен‑
зинперетворюючого ферменту (АПФ), диуретик +  

+ антагоніст рецепторів ангіотензину II (АРА II), 
β‑адреноблокатор + дигідропіридиновий анта‑
гоніст кальцію, інгібітор АПФ + дигідропіриди‑
новий антагоніст кальцію, β‑адреноблокатор +  
+ α‑адреноблокатор.

Аналіз фармацевтичного ринку України доз‑
волив визначити номенклатуру ФК та відповід‑
них монопрепаратів, представлених у лютому 
2008 року [8]. Співставлення їх діючих речовин, 
форм випуску дозволило відібрати АГП, з яких 
можливо сформувати аналогічні варіанти КГТ 
(ФК та КМП, які містять ідентичні діючі речови‑
ни в однакових дозах) та визначити комбінації, 
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що відповідають переліку Української асоціації 
кардіологів. Це всього два варіанти раціональ‑
них комбінацій препаратів інгібіторів АПФ, АРА 
II та диуретиків:

1) інгібітор АПФ + диуретик: еналапріл 
10/20 мг + гідрохлортіазид 12,5/25 мг; каптопріл 
50 мг + гідрохлортіазид 12,5/25 мг; лізінопріл 
10/20 мг + гідрохлортіазид 12,5 мг; периндо‑
пріл 4 мг + індапамід 1,25 мг; фозінопріл 20 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг.

2) АРА II + диуретик: лозартан 50 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг; телмісартан 80 мг + 
гідрохлортіазид 12,5 мг.

Аналіз фармацевтичного ринку України по‑
казав велику кількість препаратів на основі ФК 
(31 торгове найменування: 13 вітчизняного та 18 
імпортного виробництва) та переліку монопрепа‑
ратів, які відповідають складу ФК, в необхідних 
формах випуску та дозах (71 торгове наймену‑
вання: 21 вітчизняного та 50 імпортного вироб‑
ництва), куди входять інгібітори АПФ, АРА II та 
диуретики. Для формування різних варіантів виз‑
начених раціональних комбінацій АГП за допо‑
могою фармакоекономічного методу «мінімізація 
витрат» були відібрані препарати імпортного та 
вітчизняного виробництва з найменшою вартістю 
курсового лікування АГ. Слід відмітити, що пре‑
парати АРА II на українському ринку представ‑
лені тільки імпортними виробниками. Вартість 
курсу лікування захворювання (1 місяць) вклю‑
чала тільки витрати на АГП. При розрахунках 
використовували початкові добові дози АГП [4] 
та їх середні роздрібні ціни (середньооптові ціни 
за даними «Еженедельника Аптека» (лютий 2008 
р.) [8] з урахуванням торгової націнки (35 %)). Ре‑
зультати відбору ФК та монопрепаратів груп ін‑
гібіторів АПФ, АРА II та діуретиків у формах ви‑
пуску, необхідних для формування відповідних 
варіантів КГТ, представлені в таблицях 1, 2.

Для порівняльного аналізу витрат на ліку‑
вання АГ досліджуваними альтернативними 
варіантами КГТ (ФК та КМП) з препаратів, на‑
ведених в таблицях 1 і 2, були сформовані  
16 варіантів раціональних комбінацій. З них  
10 (1‑8, 15‑16) — представлені ФК та КМП імпор‑
тного виробництва, а 6 (9‑14) — вітчизняного.  
З ФК, представленими іноземними виробника‑
ми, порівнювали комбінації, складені з імпорт‑
них монопрепаратів, а вітчизняні ФК — з КМП 
вітчизняного виробництва. По кожному сфор‑
мованому варіанту розрахували витрати на за‑
стосування ФК та КМП в терапії АГ протягом  
1 місяця. При розрахунках використовували 
дози АГП, зазначені в раціональних комбіна‑
ціях, та їх середні роздрібні ціни (як сказано 
вище). Результати аналізу, представлені в таб‑

лиці 3, свідчать про економічні переваги вико‑
ристання КМП для проведення КГТ в більшості 
випадків (варіанти 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16), як 
при застосуванні імпортних, так і вітчизняних 
препаратів. Витрати на ФК поступались витра‑
там на застосування КМП в 4‑х досліджуваних 
варіантах: 2,12,13,14. Слід відмітити, що по 3‑х 
варіантах комбінацій (5,9,15) застосування ФК 
та КМП є рівнозначним з економічної точки зору: 
різниця в вартості курсового лікування АГ між 
досліджуваними альтернативними варіантами 
КГТ була несуттєвою (0,74‑1,31 грн).

виСнОвОк та ПеРСПективи 
ПОДальшиХ РОЗвІДОк 

1. Отримані результати фармакоекономічного 
аналізу є аргументом для адекватного вибо‑
ру стратегії КГТ з урахуванням пріоритетів 
та фінансових можливостей лікувально‑про‑
філактичного закладу, медичного страхово‑
го фонду або пацієнта та дозволяють зробити 
висновок, що оптимальним варіантом комбі‑
нованої терапії АГ слід вважати КМП. 

2. У подальшому доцільно визначити яким 
комбінаціям (ФК чи КМП) віддають пере‑
вагу лікарі та пацієнти та проаналізувати  
з чим пов’язаний цей вибір: з ціною лікуван‑
ня, комплаєнсом чи іншими причинами.
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УДК 658.562.6.012
аналиЗ СПеЦиФики СиСтеМ УПРавлениЯ каЧеСтвОМ 
ФаРМаЦевтиЧеСкиХ ПРеДПРиЯтий
в. а. лебединец, С. н. коваленко, а. в. бурсаков 

Темпы развития мировой экономики и технический прогресс обуславливают повышение 
конкуренции практически во всех секторах рынка. Эти факторы, а также существенно 
возрастающие требования ко многим видам товаров и услуг, вызывают необходимость 
повышения эффективности функционирования предприятий. Одним из механизмов 
такого повышения является внедрение систем управления качеством по модели стан‑
дартов ІSO серии 9000. В статье показано, что внедрение таких систем на фармацев‑
тических предприятиях может оказывать содействие не только повышению экономи‑
ческих показателей, но и выполнению отраслевых требований, специфических именно 
для фармацевтической индустрии. Однако система управления качеством для фарма‑
цевтического производства должна формироваться с учетом определенных особеннос‑
тей, что делает актуальным вопрос разработки методологии создания таких систем, 
а также порядка их внедрения. В статье сформулированы соответствующие задачи 
и рассмотрены некоторые аспекты интерпретации требований ІSO 9001 и отраслевых 
правил GMP в свете разработки «фармацевтической системы управления качеством».
ключевые слова: система управления качеством, Надлежащая производственная 
практика (Good Manufacturіng Practіce), интегрированная система управления, меж‑
дународный стандарт ІSO 9001

UDC 658.562.6.012
THE ANALYSIS Of SPECIfICITY Of THE PHARMACEUTICAL 
ENTERPRISES QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS
V. A. Lebedinets, S. N. Kovalenko, A. V. Bursakov

Rates of world economic development and technical progress cause increase of a competition 
practically in all sectors of the market. These factors, and also essentially increasing 
requirements for many kinds of the goods and services, cause efficiency increase of the 
enterprises functioning. The quality management systems implementation by model of 
ІSO 9000 standards is one of mechanisms of such increase. In article it is shown, that 
implementation of such systems at the pharmaceutical enterprises can assist not only 
to increase of economic parameters, but also performance of the branch requirements 
specific for the pharmaceutical industry. However the quality management system for 
pharmaceutical manufacture should be formed in view of the certain features that makes 
actual a question of development of methodology of such systems creation, and also the 
order of their implementation. In article corresponding problems are formulated and some 
aspects of interpretation of requirements ІSO 9001 and GMP as branch rules in a view of 
development of a «pharmaceutical quality management system» are considered.
Keywords: quality management system, Good Manufacturing Practice, integrated man‑
agement system, international standard ІSO 9001ІSO 9001SO 9001

УДК 615.03: 330.131.7
иЗУЧение РиСкОв, СвЯЗаннЫХ С ненаДлежащиМ 
каЧеСтвОМ лекаРСтвеннЫХ СРеДСтв
е. н. евтушенко, л. в. бондарева, О. а. Павлий

Статья посвящена изучению рисков, связанных с ненадлежащим качеством лекарс‑
твенных средств. Исследована и проанализирована динамика изменений качества ле‑
карственных средств, присутствующих на фармацевтическом рынке Харьковской об‑
ласти.
ключевые слова: лекарственные средства, качество, риски

UDK 615.03: 330.131.7
STUDY Of RISKS, RELATED TO THE IMPROPER QUALITY Of MEDICATIONS
H. N. Evtushenko, L. V. Bondareva, O. A. Pavliy

The article is devoted to the study of risks, related to the improper quality of medications. 
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The dynamics of changes of quality of medications, present at the pharmaceutical market 
of the Kharkov area, was investigated and analyzed.
Keywords: medications, quality, risks

УДК 615.07: 54.062: 543.422
РаЗРабОтка и валиДаЦиЯ СПектРОФОтОМетРиЧеСкОй МетОДики 
кОлиЧеСтвеннОГО ОПРеДелениЯ ЭтакРиДина лактата 
в 0,02 % вОДнОМ РаСтвОРе аПтеЧнОГО ПРиГОтОвлениЯ
О. а. евтифеева, а. Ю. бочкарева, а. а. Здорик, в. а. Георгиянц, е. и. бисага

Работа посвящена разработке и валидации спектрофотометрической аналитической 
методики количественного определения этакридина лактата в 0,02 % водном растворе 
аптечного приготовления. Валидацию аналитической методики проводили согласно 
с требованиями Государственной фармакопеи Украины и современной нормативной до‑
кументации.
ключевые слова: фармацевтический анализ, валидация аналитических методик, экс‑
темпоральные лекарственные средства, раствор этакридина лактата 0,02 %

UDC 615.07: 54.062: 543.422
DEVELOPMENT AND VALIDATION Of THE QUANTITATIVE DETERMINATION 
BY SPECTROPHOTOMETRIC METHOD fOR THE ETHACRIDINE LACTATE 
WATER SOLUTION 0,02 % Of PHARMACY DOSAGE fORM
О. а. Yevtifeyeva, A Yu. Bochkareva, O. A. Zdoryk, V. A. Georgiyants, Ye. I. Bisaga

The work is devoted to the development and validation of the quantitative determination 

by spectrophotometric method of the ethacridine lactate 0,02 % water solution of 

pharmacy dosage form. The validation of the analytical method was carried out according 

to the requirements of the State Pharmacopoeia of Ukraine and modern normative 

documentation.

Keywords: pharmaceutical analysis, validation of analytical methods, extemporaneous 
pharmacies, solution of the ethacridine lactate 0,02 %

УДК 658.62.018.012
РаЗРабОтка ПОДХОДОв к валиДаЦии теХнОлОГиЧеСкОГО ПРОЦеССа 
ПРОиЗвОДСтва СтеРильнЫХ лекаРСтвеннЫХ СРеДСтв
О. а. шестопал, Ю. в. Подпружников

Доказано, что важным элементом в подготовке к проведению валидации является обос‑
нованное определение критических параметров технологического процесса и установ‑
ление допустимых отклонений показателей качества продуктов, получаемых на каж‑
дой стадии. Предложены алгоритм валидации технологического процесса производства 
стерильных лекарственных средств и схема установления критериев приемлемости 
для показателей качества. Разработаны планы валидации технологических процес‑
сов, которые содержат необходимые формы записей и охватывают все необходимые 
подходы к обеспечению установленных критериев качества. Разработанные подходы 
и формы документов были эффективно использованы при проведении валидации ряда 
технологических процессов производства стерильных лекарственных средств на Бор‑
щаговском химико‑фармацевтическом заводе.
ключевые слова: валидация, технологический процесс, критерии приемлемости, ва‑
риабельность технологических параметров

UDC 658.62.018.012
VALIDATION METHODS DEVELOPMENT fOR PRODUCTION 
PROCESS Of STERILE DOSAGE fORMS
O.A. Shestopal, Yu.V. Pidpruzhnykov

It was demonstrated that grounded determination of «bottleneck» points in production 
and establishment of acceptable limits for quality in each and every production step are 
important issues for validation preparation. The decision tree to validate the production 
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process of sterile dosage forms and the scheme to establish acceptance criteria were proposed. 
The validation plans were developed for the processes, in which respective entry record 
forms are used and all required methods to assure meeting established quality criteria 
are encompassed. The developed methods and forms of documents were effectively used in 
validation of some processes during production of sterile dosage forms at Borshchahivskiy 
Chemical Pharmaceutical Plant.
Keywords: validation, production process, acceptance criteria, variability of production 
processes

УДК 615.12: 661.12:33
МетОДОлОГиЧеСкие ОСнОвЫ УПРавлениЯ ПРОЦеССаМи ФаРМаЦевтиЧеСкОГО 
ПРеДПРиЯтиЯ в УСлОвиЯХ ОбеСПеЧениЯ каЧеСтва лекаРСтвеннЫХ СРеДСтв
О. в. Посылкина, к. С. Светличная

Предложена методика определения влияния рисков, связанных с несоответствиями 

одного из процессов на уровень качества других процессов фармацевтических произ‑

водств, которая позволяет сопоставить уровни эффективности обеспечения качества 

процессов одного уровня и при условии «отставания» любого процесса относительно 

его эффективности, разработать и внедрить мероприятия, направленные на «подтяги‑

вание» эффективности этого процесса к другим. Это позволит рационально расходовать 

ресурсы, которые должны, быть направлены на обеспечение качества процессов, устра‑

няя «узкие места» как на стыках процессов, так и в самих процессах, что позволит сни‑

зить потери, обеспечить необходимый уровень качества процессов, что, в свою очередь, 

позволит производить ФП качественные и доступные по цене лекарственные средства.

ключевые слова: процессы фармацевтического предприятия, обеспечение качества ле‑
карственных средств, эффективность процесса

УДК 615.12: 661.12: 33
METHODOLOGICAL PRINCIPLES Of MANAGEMENT Of PHARMACEUTICAL 
ENTERPRISE PROCESSES IN THE CONDITIONS PROVIDING QUALITY MEDICINES
O. V. Posylkina, K. S. Svitlichna

The method of determination of influence of risks from disparities in the processes of 
pharmaceutical enterprise was offered. Levels of efficiency of providing of quality of 
processes of one level and on condition of «lag» of any process in relation his efficiency 
possibility to confront appears by this method. This method rationally to outlays resources, 
removes the «bottlenecks» of processes, reduces losses, will allow to make high‑quality and 
accessible medicines.
Keywords: Pharmaceutical enterprises processes, medicines quality providing, the process 
efficiency

УДК: 615.15:37:681.3 
СОЗДание СиСтеМЫ кОМПьЮтеРнОй ПОДДеРжки иЗУЧениЯ 
ДиСЦиПлинЫ «ОРГаниЗаЦиЯ и ЭкОнОМика ФаРМаЦии»
а.в. Горилык, С.и. терещук, б.П. Громовик 

Разработана и внедрена в учебный процесс очной и заочной формы обучения компью‑
терная программа ”Интерактивная Web‑система изучения дисциплины “Организа‑
ция и экономика фармации” (“AdFarm S.A.”), доступная для свободного пользования 
на сайте http://oef.org.ua/, которая имеет следующие разделы: учебные материалы 
(нормативные документы, лекции  в виде Flash‑презентаций), задания в форме тес‑
тов, ситуационных задач, тематических кроссвордов, личные результаты, форум, 
поиск. Интерактивная Web‑система AdFarm S.A. работает под управлением Web‑сер‑
вера Apache 2. Для хранения данных о пользователях сайта и их успеваемости ис‑
пользован PHP 5 и СУБД MYSQL 5, для проверки тестов — язык программирования 
JavaScript.
ключевые слова: фармацевтическое образование, учебные технологии, система ком‑
пьютерной поддержки, интерактивная Web‑система, AdFarm S.A.
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UDC: 615.15:37:681.3 
COMPUTER SYSTEM SUPPORT fOT THE DISCIPLINE “ORGANIZATION 
AND ECONOMICS Of PHARMACY” DEVELOPMENT
A.V. Horilyk, S.I. Tereshchuk, B.P. Hromovyk 

Prepared and introduced in the educational process of internal and external forms of learn‑
ing the computer program “Interactive Web‑system for self‑learning the discipline “organi‑
zation and economics of pharmacy” (“AdFarm S.A.”). It is available for free use on the site 
http://oef.org.ua/.  The system has the following sections: educational materials (current 
Ukrainian laws, lectures given as Flash‑presentations), the exercises like tests, situational 
tasks and thematic crosswords, personal results, the forum and search.  Interactive Web‑
system AdFarm SA is being run by Web‑server Apache2.  The PHP 5 and MySQL 5 databaseThe PHP 5 and MySQL 5 database 
is used to store data about users and their success. The programming language JavaScript 
is used to check the tests.

Keywords: pharmaceutical education, education technologies, computer system support, 
interactive Web‑system, AdFarm S.A.

УДК: 615.12 : 658.310
СОвРеМеннЫе ПОДХОДЫ к аДаПтивнОМУ УПРавлениЮ 
ФаРМаЦевтиЧеСкиМи ОРГаниЗаЦиЯМи
З.н. Мнушко, и.в. бондарева 

В статье систематизированы существующие подходы к процессу адаптивного управле‑
ния фармацевтическими организациями, охарактеризированы основные виды и типы 
адаптации, виды адаптивных систем. Представлены основные этапы и механизмы 
процесса адаптивного управления. Показана необходимость постоянного мониторин‑
га внешней среды фармацевтического предприятия. Проанализирован вероятностно‑
адаптивный подход к управлению предприятием в условиях нестабильной экономичес‑
кой среды. 
ключевые слова: адаптивное управление, внешняя среда, стратегия организации, эта‑
пы процесса приспособления к изменениям

UDC: 615.12: 658.310
CONTEMPORARY APPROACHES TO ADAPTIVE MANAGEMENT 
Of PHARMACEUTICAL ORGANIZATIONS
Z. M. Mnushko, I. V. Bondareva

In the article existing approaches of adaptive management of pharmaceutical organizations 
have been systematized, main kinds and types of adaptation, types of adaptive systems 
have been described. Principal stages and mechanism of process of adaptive management 
have been demonstrated. The necessity of invariable monitoring of external environment of 
pharmaceutical enterprises has been shown. The probabilistic‑adaptive approach of control 
of enterprise in unstable economic environment has been analyzed.
Keywords: adaptive control, external environment, organization’s strategy, stages of 
process of adaptation to changes

УДК 658.012 658.012
актУальнЫе ПРОблеМЫ ОРГаниЗаЦии СиСтеМЫ УПРавлениЯ 
ПРОектаМи на ФаРМаЦевтиЧеСкиХ ПРеДПРиЯтиЯХ
Г. в. костюк, Я. н. Деренская, О. в. Посылкина

С целью выявления актуальных проблем внедрения системы управления проектами 
на отечественных фармацевтических предприятиях было проведено анкетирование 
соответствующих специалистов ведущих предприятий фармацевтической отрасли Ук‑
раины. По результатам опроса и аналитического исследования совокупности типовых 
проектных работ и необходимых элементов организационной структуры фармацевти‑
ческого предприятия авторами предложена базовая матрица ответственности и струк‑
тура проектного офиса.
ключевые слова: управление проектами, матрица ответственности, проектный офис
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UDC 658.012
THE ISSUE Of THE DAY Of ORGANIZATION Of CONTROL PROJECTS 
SYSTEM ON PHARMACEUTICAL ENTERPRISES
G. V. Kostyuk, Y. M. Derenska, O. V. Posylkina

With the purpose of exposure of the issue of the day of introduction of the control projects 
system on domestic pharmaceutical enterprises the survey of the proper specialists of 
leading enterprises of pharmaceutical industry of Ukraine was conducted. As a result 
of questioning and analytical research of aggregation of typical works of projects and 
necessary elements of organizational structure of pharmaceutical enterprise authors 
offered the base matrix of responsibility and structure of project office.

Keywords: project management, matrix of responsibility, project office

УДК 615.22.: 616.1: 351.84
РаЗРабОтка ОРГаниЗаЦиОннО-ЭкОнОМиЧеСкиХ МеРОПРиЯтий 
ПО вклЮЧениЮ СтатинОв в ФОРМУлЯРнЫе ПеРеЧни
а. л. Панфилова, Ю. в. корж

В статье приведенный анализ законодательно‑правовых актов, которые регулируют 
использование статинов в кардиологической практике. Методом экспертных оценок 
сформированный перечень статинов рекомендован к включению в формулярные пе‑
речни лекарственных средств, которые используются при лечении больных ИБС. Ус‑
тановлено, что рекомендованный перечень статинов за INN сформировали препараты 
аторвастатину (10 торговых названий или 47,62 % от совокупности, которая рассматри‑
вается); симвастатину (9 препаратов или 42,86 %); розувастатину (одно торговое назва‑
ние — 4,76 %); ловастатину (один препарат — 4,76 %). Определены основные факторы, 
которые влияют на назначение статинов больным ИБС.

ключевые понятия: статины, ишемическая болезнь сердца, формулярный перечень 
ЛС, метод экспертных оценок

UDK 615.22.: 616.1: 351.84
THE DEVELOPMENT ORGANIZATIONAL-ECONOMIC ACTION 
fOR INCLUDNJ Of STATINS TO fORMULARY LISTS
G. L. Panfilova, U. V. Korzh

In article the analysis of legislative‑legal acts, which adjust use an statins the cardiologic 
practice is brought to light. The Method of expert estimation formed list of statins that is 
recommended to be cut‑in to formulary lists of medical facilities, used at treatment of IHD. It 
is proved that recommended list of statins for IHD has been formed with the preparations of 
atorvastatin (10 trade names or 47,62 % from collection, which is considered); simvastatin 
(9 preparations or 42,86 %); rozuvastatin (one trade name — 4,76 %); lovastatin (one 
preparation — 4,76 %). Major factors which influence the appointment statins to the patient 
with IHD are defined.
Keywords: statins, ischemic heart disease (IHD), formulary list, method of expert 
estimation

УДК 614.27: 615.1: 658.7 /8
наПРавлениЯ неЧеткО-МнОжеСтвеннОГО МОДелиРОваниЯ ФактОРОв 
влиЯниЯ на РабОтУ ОПтОвЫХ ФаРМаЦевтиЧеСкиХ ПРеДПРиЯтий
л. П. Дорохова

Обосновано воздействие бизнес‑среды на деятельность предприятий на фармацев‑
тическом рынке. Многомерное взаимодействия содержит множество факторов вли‑
яния на производство, дистрибьюцию фармацевтической продукции. Доказана не‑
обходимость применения нечетких множеств к моделированию факторов влияния 
на оптовые фармацевтические предприятия. Представлены направления и мето‑
дики моделирования. Определены позитивные и негативные особенности предло‑
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женных моделей. Исследованы особенности моделирования дистрибьюции лекарс‑
твенных средств на основе нечетких оценок и функций принадлежности, сверток 
факторов влияния, нечетких условных утверждений и балльных оценок, нечеткого 
SWOT‑анализа.

ключевые слова: оптовые фармацевтические предприятия, SWOT‑анализ, факторы 
внешней среды, нечетко‑множественный подход

UDC 614.27: 615.1: 658.7 /8
DIRECTIONS Of THE fUZZY MODELING fOR fACTORS Of INfLUENCE ON 
WORK Of THE WHOLESALE PHARMACEUTICAL ENTERPRISES
L. P. Dorokhova

The view on constant opportunity of influence of external influences environment on activity 
of the enterprises in the pharmaceutical market is proved. The multivariate environment 
of interaction contains set of influence factors on all kinds of activity — manufacture, 
distribution, sales of pharmaceutical production. The necessity of application of the fuzzy 
sets to modeling of influence factors for the wholesale enterprises in the pharmaceutical 
market is proved. Possible directions of modeling are presented. The positive and negative 
features of the models offered to development are certain. Features for modeling of drug 
distribution on the basis of fuzzy estimations, fuzzy SWOT‑analysis are researched. 
Comparison of the models has been lead.
Keywords: wholesale pharmaceutical enterprises, SWOT‑analysis, factors of the 
environment, indistinct‑plural approach

УДК: 616: 614.27: 301.151: 172
ОбОСнОвание СОЦиальнО-ПСиХОлОГиЧеСкиХ и ЭтиЧеСкиХ ПРинЦиПОв 
ФаРМаЦевтиЧеСкОй ОПеки в ПРОЦеССаХ РеалиЗаЦии лекаРСтвеннЫХ СРеДСтв
а. С. немченко, н. в. тетерич

Изменение принципов фармацевтического обслуживания требует соблюдения работ‑
никами аптек социально‑психологических и этических критериев, которые являются 
основным элементом фармацевтической опеки.
ключевые слова: фармацевтическая опека, социальная психология, этика, лекарс‑
твенные средства

UDC: 616: 614.27: 301.151: 172
SUBSTANTIATION Of THE PHARMACEUTICAL CARE SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
AND ETHICS PRINCIPLES IN THE REALIZATION Of MEDICINES PROCESSES.
A. S. Nemchenko, N. V. Teterych

The change of principles of pharmaceutical service requires the observance by the workers 
of pharmacies of socially‑psychological and ethics criteria which are the basic element of 
pharmaceutical care.
Keywords: pharmaceutical guardianship, social psychology, ethics, medications

УДК 65: 661.12
внеДРение МеХаниЗМа УПРавлениЯ лОГиСтиЧеСкиМи 
ЗатРатаМи на ФаРМаЦевтиЧеСкиХ ПРеДПРиЯтиЯХ
Р. в. Сагайдак-никитюк

Предложен экономический механизм управления логистическими затратами фармацев‑
тического предприятия, направленный на повышение эффективности использования 
ресурсов, снижение себестоимости лекарственных средств и повышение удовлетворения 
потребителей лекарственных средств. Предложена модель оптимизации логистических 
затрат в условиях ограниченных ресурсов фармацевтического предприятия.
ключевые слова: логистические затраты, логистическая система, фармацевтическое 
предприятие, лекарственное средство, экономический механизм управления затратами
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УДК 65: 661.12
INTRODUCTION Of MECHANISM Of MANAGEMENT BY LOGISTIC EXPENDITURES
R. V. Sagaydak-Nikituk

The economic mechanism of management by the logistic expenditures of pharmaceutical 
enterprise is offered, directed on the rise of efficiency of the use of resources, decline 
of prime price of medications and rise of satisfaction of users of medications. The model 
of optimization of logistic expenditures in the conditions of the limited resources of 
pharmaceutical enterprise is offered.
Keywords: logistic expenditures, logistic system, pharmaceutical enterprise, medications, 
economic mechanism of management by the expenditures

УДК: 615.1 / 2: 33 (075.8)
ФаРМакОЭкОнОМиЧеСкий аналиЗ кОМбиниРОваннОй 
теРаПии аРтеРиальнОй ГиПеРтенЗии
л. в. Яковлева, О. а. Герасимова, П. а., воробьев 

Проведен фармакоэкономическое исследование аналогичных вариантов терапии арте‑
риальной гипертензии: фиксированных комбинаций антигипертензивных препаратов 
в одной лекарственной форме и комбинаций антигипертензивных монопрепаратов. Оп‑
ределена экономическая целесообразность применения комбинаций антигипертензив‑
ных монопрепаратов в терапии заболевания.
ключевые слова: артериальная гипертензия, комбинированная гипотензивная тера‑
пия, фиксированные комбинации антигипертензивных препаратов в одной лекарс‑
твенной форме, комбинации антигипертензивных монопрепаратов, фармакоэкономи‑
ческий анализ

UDK: 615.1 / 2: 33 (075.8)
PHARMACOECONOMIC ANALYSIS Of COMBINED THERAPY Of ARTERIAL HYPERTENSION
L. V. Yakovleva, О. О. Gerasymova, P. а. Vorobyov 

The pharmacoeconomic investigation of alternative variants of arterial hypertension ther‑
apy (combined antihypertensive medicines with fixed dosage and combinations of antihy‑
pertensive monomedicines) was carried out. Economic advantages of administration of an‑
tihypertensive monomedicines combinations in the therapy of diseases were determined.
Key words: arterial hypertension, combined antihypertensive therapy, combined 
antihypertensive medicines with fixed dosage, combinations of antihypertensive 
monomedicines, pharmacoeconomic analysis
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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 10–11сторінок), присвячені управлінню, еко‑

номіці та забезпеченню якості в фармації. Перевага в опублікуванні надається статтям з економіки, ме‑

неджменту, управлінню якістю в фармації.

2. Текст статті друкується кеглем № 14 через 1,5 інтервали на аркуші формату А4 (ширина полів: зліва — 3 см, 

справа — 1 см, зверху та знизу — по 2 см) і починається з таких даних: індекс УДК, назви статті (жирним шриф‑

том, рівняти по лівому краю), ініціалів та прізвищ всіх авторів (рівняти по лівому краю), назви організацій (кур‑

сив, рівняти по лівому краю), у яких виконана робота (якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються 
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