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На сьогоднішній день більшість економічно розвинених країн світу вступили в третю 

фазу демографічного переходу, для якого характерне зниження показників приросту насе-
лення [2]. Цей процес змусив інтенсифікувати створення програм, націлених на демографіч-
ний розвиток. Серед напрямків таких програм – підтримка та збереження репродуктивного 
здоров’я жінки, як ключової ланки популяційних процесів. Плідність жінки безпосередньо 
пов’язана з превентивними засобами вагітності, інструментами захисту фертильності – контра- 
цепцією. У зв’язку з розвитком таких цільових програм медичної допомоги орієнтованих на 
пацієнта, постають питання своєчасного забезпечення жінок якісними та доступними проти-
заплідними засобами на основі сформованих логістичних моделей «споживач – заклад охо-
рони здоров’я». 

Метою роботи стало вивчення проблемних питань у сучасній системі обігу засобів, 
що запобігають заплідненню. 

У роботі було використано методи: бібліометричний, семантичний, аналізу, синтезу, 
порівняння тощо. 

Вітчизняний ринок засобів контрацепції умовно можна поділити на три групи: 
1. Пероральні контрацептиви – таблетована форма (комбіновані, монокомпонентні, 

посткоітальні); 
2. Парентеральні контрацептиви – (трансдермальні терапевтичні системи, імплантат 

для підшкірного введення, суспензія для ін`єкцій); 
3. Контрацептиви для місцевого застосування (сперміциди, вироби медичного при-

значення: презервативи чоловічі; презервативі жіночі; внутрішньоматкові контрацептивні 
засоби (спіраль із міддю, сріблом, золотом); вагінальні діафрагми; цервікальні ковпачки; ко-
нтрацептивні губки). 

При детальному вивченні обігу засобів кожної групи, виявлено декілька проблемних 
аспектів зазначеного процесу. 

В Україні вагомою проблемою сучасності є низький рівень культури споживання про-
тизаплідних засобів: на сьогоднішній день лише 51% жінок користуються сучасними та без-
печними методами контрацепції [3]. Першопричиною такого стану є мала обізнаність паціє-
нтів щодо наявності надійних методів контрацепції, а також неможливість придбати бажаний 
засобів контрацепції через його високу вартість. Як можливий захід вирішення даного пи-
тання – зміна політики держави стосовно цінової доступності та популяризації сучасних кон-
трацептивних засобів. 

Інший проблемний аспект стосується порушення правил відпуску контрацептивних 
лікарських засобів (КЛЗ) із аптеки. Більшість КЛЗ (крім посткоітальних та сперміцидних) є 
рецептурними препаратами. Однак, на практиці досить часто зустрічається факт відпуску 
рецептурного КЛЗ без рецепту, за консультацією чи порадою провізора (фармацевта).  
У свою чергу це посилює тенденцію самопризначень та самолікування серед споживачів-
жінок. 

Вирішити дану проблему можливо шляхом посилення контролю з боку держави за 
дотриманням законодавчих норм, підвищенням штрафних санкцій за їх порушення та під-
вищенням рівня відповідальності лікарів і фармацевтичних фахівців у сфері обігу КЛЗ. 
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Крім того існують проблемні питання і в обігу медичних виробів. Так Наказом МОЗ 
України від 22.12.2017 р. № 1690 визнано таким, що втратив чинність, наказ профільного 
міністерства від 16.07.2012 р. № 533. Даний наказ затверджував Порядок зберігання Держав-
ного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення. Відповідно Постанови 
Кабінету міністрів України № 215 від 01.07.2014 з 1.07.2015 року в Україні скасовується 
державна реєстрація виробів медичного призначення і вступає в силу процедура оцінки від-
повідності медичних виробів Технічним регламентам (Постанови КМУ №753, №754, №755 
від 02.10.2013 р.). Таким чином, головним дозвільним документом для імпорту і виробницт-
ва медичних виробів в Україні стає оцінка відповідності Технічним регламентам. Проте вве-
дення в обіг та експлуатація медичних виробів внесених до Реєстру без проходження проце-
дур оцінки відповідності дозволяється на час дії перехідного періоду. 

Іншим переліком медичних виробів є Реєстр осіб відповідальних за введення медич-
них виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагнос-
тики in vitro в обіг. Цей Реєстр містить перелік продукції тільки І класу безпеки. Тобто, на 
сьогоднішній день фактично відсутній єдиний реєстр виробів медичного призначення, який 
включає перелік усієї продукції основних класів безпеки. 

Також актуальною проблемою обігу медичних виробів є поширеність контрафактної 
продукції. За останні чотири роки обсяги «сірого імпорту» та фальсифікату в деяких сегмен-
тах медичних виробів збільшились до 60% і близько 30% в середньому по ринку [1]. Такі 
протизаплідні медичні вироби як губки, вагінальні діафрагми та маткові ковпачки не зареєс-
тровані у жодному з реєстрів, що створює передумови для їх «сірого імпорту». Така продук-
ція потрапляє на ринок за підробленими документами, або через неавторизованих імпортерів 
за копіями автентичної документації. 

Головними ринками збуту є інтернет-магазини, дошки оголошень і, навіть, аптечні 
мережі. Серед першопричин різкого збільшення контрафакту і суттєвих факторів ризику для 
пацієнтів – мораторій на перевірку бізнесу, який існував до 2019 року, нестабільна ситуація  
в східних областях України, різка девальвація національної валюти [1]. 

Шляхом вирішення зазначеного проблемного питання є створення єдиного реєстру 
медичних виробів та внесення до нього усієї сертифікованої в Україні медичної продукції, 
посилення контролю за обігом медичних виробів органом державного ринкового нагляду – 
Державною службою лікарських засобів і контролю за наркотиками. Це дозволить проводи-
ти ефективний моніторинг ринку, у тому числі ринку контрацептивних засобів для оптиміза-
ції їх використання у розрізі безпеки та опіки головного споживача – жінки. 

Узагальнюючи вище викладене, можна зробити висновок про необхідність уніфікації, 
систематизації та оптимізації вітчизняного ринку протизаплідних засобів. Посилення конт-
ролю за обігом, збільшенням доступності шляхом перегляду цінової політики та популяри-
зація сучасних засобів контрацепції сформує передумови до раціонального їх використання, 
що безпосередньо вплине на вирішення важливого медико-соціального питання – плануван-
ня вагітності. 
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