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Фармація – галузь, яка динамічно розвивається. Це свідчить про якісну і
доступну медикаментозну допомогу українцям. Враховуючи соціальний аспект
діяльності фармацевтичних підприємств, питання покращення та оптимізації
забезпечення лікарськими засобами населення та лікувально-профілактичні
заклади не втрачає своєї актуальності.
Метою даної роботи став аналіз та характеристика регіонального
фармацевтичного ринку (Запорізька область) за різними ознаками: видом
діяльності, ринковою ланкою, формою власності та ступенем охоплення ринку.
Для проведення запланованих досліджень використано статистичні дані
Державної служби лікарських засобів щодо суб’єктів господарювання (ліцензіатів),
які здійснюють фармацевтичну діяльність на території Запорізької області.
Згідно зазначених даних, загальна кількість вище вказаних суб’єктів
господарювання (ліцензіатів) складає 221, з яких у місті Запоріжжі зареєстровано
128. Суб’єкти господарювання в досліджуваному регіоні представлені усіма
формами власності: товариства з обмеженою відповідальністю (41,9%), фізичні
особи-підприємці (37,9%), приватні підприємства (12,9%), комунальні
підприємства (6%) і комунальні установи (1,3%). При цьому, товариства з
обмеженою відповідальністю здійснюють різноманітні види діяльності: роздрібну
та оптову торгівлі, промислове виробництво та виробництво в умовах аптеки.
Треба зазначити, що приватні підприємства представлені різними видами,
такими як: акціонерне товариство, науково-виробниче, виробничо-комерційна
фірма та інші, які також займається різними видами діяльності на відміну від
фізичних осіб-підприємців, які здійснюють тільки роздрібну торгівлю.
Аналіз суб’єктів господарювання за видами фармацевтичної діяльності
показав, що лише роздрібну торгівлю лікарськими засобами на підставі ліцензії
здійснюють 191 суб’єкт господарювання, з яких 84 – фізичні особи, 75 –
товариства з обмеженою відповідальністю, 24 – приватні підприємства та 8 –
комунальні заклади.
Оптовою торгівлею в зазначеному регіоні займаються лише 6 товариств з
обмеженою відповідальністю. Оптову та роздрібну торгівлю лікарськими
засобами на території Запорізької області здійснюють 7 підприємств: товариства
з обмеженою відповідальністю (4), приватні акціонерні товариства (2), наукововиробниче приватне підприємство (1).
Ряд аптечних закладів здійснюють роздрібну торгівлю лікарських засобів
та займаються виробництвом ліків в умовах аптеки: 3 товариства з обмеженою
відповідальністю та 4 комунальні підприємства. Лише одне комунальне
підприємство поєднує в собі оптову, роздрібну торгівлю та виробництво
лікарських засобів в умовах аптеки.
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На території Запорізької області ряд підприємств виробляють лікарські
засоби в аптечних (3 комунальні підприємства) та промислових умовах (4
товариства з обмеженою відповідальністю). Серед приватних підприємств є
науково-виробниче, яке імпортує лікарські засоби.
Крім того, на території Запорізької області функціонують 817 аптечних
закладів, з яких аптек – 614, аптечних пунктів – 191, аптечних складів – 12.
Висновки. Аналіз регіонального фармацевтичного ринку показав, що
суб’єкти господарювання в досліджуваному регіоні представлені усіма формами
власності. Найбільшу питому вагу, при цьому, займають товариства з
обмеженою відповідальністю (41,9%) та фізичні особи – підприємці (37,9%).
Найменше всього на зазначеній території комунальних установ (1,3%) та
комунальних підприємств (6%).
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фармацевтичної діяльності. Найбільша частина ліцензіатів займається тільки
роздрібною торгівлею (86%). Оптову торгівлю, виробництво ліків в умовах
аптеки, промислове виробництво та імпорт лікарських засобів здійснює незначна
частина ліцензіатів (6,9%). Декількома видами фармацевтичної діяльності
займаються лише 7,1% суб’єктів господарювання.
Таким чином, вищезазначене свідчить про розвинену інфраструктуру
регіонального фармацевтичного ринку та доступність лікарської допомоги для
населення даного регіону.
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РОЛЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОПІКИ ЗА ОЦІНКАМИ ПРОВІЗОРІВ ТА
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Вступ. Фармацевтична опіка (ФО) є філософією практики, при якій
основним бенефіціаром є пацієнт. Вона належить до професійних обов’язків
провізора та клінічного провізора (КП), саме від їх професійної точки зору
залежить її формат, очікувані результати, що і визначило мету нашого дослідження.
Мета: вивчити думку провізорів та КП щодо ФО, яка надається ними в
межах професійної діяльності.
Матеріали та методи дослідження. За єдиним спеціально розробленим
протоколом проведено анонімне анкетне опитування в якому взяли участь 10
студентів та 30 дипломованих провізорів та КП. Опитування здійснено під час
семінару з ФО проведеного в рамках проекту «Здоров'я є пріоритетом.
Партнерство медичних університетів Польщі та України на користь підвищення
якості медичної опіки польсько-українського прикордоння». Переважали жінки
(32 vs 8). Вік респондентів склав від 19 до 55 років. Стаж роботи дипломованих
фахівців, коливався від 2 до 40 років, більшість з яких є працівниками аптек
приватної форми власності − 24 особи (80,0%), а 6 фахівців працюють у
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