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Впровадження СУЯ на підприємствах з промислового виробництва лікарських засобів 

(ЛЗ) – досить інтенсивно досліджуваний напрямок, адже саме на таких підприємствах 

ефективність СУЯ є найбільш очікуваною (передусім – з економічних позицій), що й 

підвищує зацікавленість виробників і науковців галузі у пошуку оптимальних підходів до 

формування СУЯ та забезпечення її постійного удосконалення. Проте, прикладні аспекти 

впровадження СУЯ на підприємствах з оптової, та особливо роздрібної торгівлі ЛЗ є не 

менш важливими, але при цьому вони досліджені не так глибоко. 

Метою нашої роботи стало дослідження проблем впровадження систем управління 

якістю за моделлю стандарту ISO 9001 в аптечних закладах України.  

На сьогодні підходи до формування і впровадження СУЯ не є усталеними і 

стандартизованими та не існує будь-яких нормативів, що докладно регламентують 

виконання проекту побудови й впровадження СУЯ, так якцей процес в аптечних закладах 

пов’язаний із значним обсягом робіт, виконанням частини з якого викликає різного роду 

проблеми. 

Необхідно виділити, що існують такі специфічні проблеми впровадження розроблених 

моделей у реальну практику аптечних закладів як: не вирішене питання адаптації персоналу 

до роботи за нових умов управління, питання формулювання критеріїв результативності 

процесів СУЯ та їх систематичного моніторингу;  недостатньо розкриті прикладні аспекти 

ініціювання, запровадження коригувальних та запобіжних заходів; управління ризиками 

щодо якості ЛЗ. 

У зв’язку зцим виникає необхідність у формулюванні рекомендацій щодо оптимального 

розв’язання прикладних задач, які виникають при реалізації проекту впровадження СУЯ в 

аптеках.  
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СОЦІАЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ВИЩА ФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 

Сучасний етап розвитку суспільства вимагає посиленої уваги до соціального 

інвестування як цілеспрямованого вкладення ресурсів в розвиток фармацевтичної галузі 

(соціально орієнтованої) з метою отримання корисного суспільного ефекту в майбутньому. 

Результати соціального інвестування виявляються як в посиленні соціальної орієнтації всієї 

економічної системи держави і фармації зокрема, так і в окремих аспектах соціально-
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економічного розвитку. Поряд з державою та окремими домогосподарствами важливим 

суб’єктом соціальних інвестицій виступає корпоративний сектор, що представлений 

комерційними організаціями різного типу. Значення соціальних інвестицій зростає з огляду 

на нові вимоги сталого розвитку суспільства – як щодо підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних фармацевтичних підприємств, так і щодо зменшення екологічної напруги та 

загрози навколишньому середовищу, дотримання світових стандартів у сфері безпеки праці 

та якості робочої сили. Це зумовлює актуальність та практичне значення наукових 

досліджень проблем соціального інвестування фармацевтичних організацій на сучасному 

етапі розвитку.  

Вище викладене послужило підставою для вибору напрямку наших досліджень. Метою 

дослідної роботи став аналіз розвитку та стану соціального інвестування як вищої форми 

соціальної відповідальності фармацевтичної організації в ринкових умовах. У ході роботи 

розглянуто генезис концепції соціального інвестування; проаналізовано стан і напрямки 

соціального інвестування у фармацевтичному секторі; здійснено аналіз методик оцінки 

ефективності вкладень в людський капітал фармацевтичними організаціями; на 

регіональному рівні досліджено стан та напрямки соціального інвестування у 

фармацевтичній сфері.  

Таким чином, узагальнивши результати досліджень вітчизняних і закордонних вчених у 

сфері соціального інвестування та досліджень  фармацевтичного сектору, зроблено висновок 

про можливість трактування соціальних інвестицій як вкладення матеріальних, 

нематеріальних та фінансових активів, що компенсуватимуться зростанням потоку доходів 

фармацевтичної організації у майбутньому та отриманим позитивним соціальним ефектом і, 

в остаточному результаті, забезпечать покращення лікарської допомоги та якості життя 

населення.  
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ПОШУК БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК З ГІПОГЛІКЕМІЧНОЮ ДІЄЮ  

В РЯДУ 3-БЕНЗИЛ-8-МЕТИЛКСАНТИНІВ 

 

Цукровий діабет сьогодні  актуальна проблема світової і національної медичної 

практики. В Україні зареєстровано понад 3 мільйони хворих на цукровий діабет. Проблема 

лікування та розробка схем медичної реабілітації пацієнтів внаслідок цукрового діабету з 


