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Новітні методи і технології

У фармацевтичній літера-
турі, присвяченій проблемі фор-
мування аптечного асортимен-
ту й управління ним, досить час-
то зустрічаються такі поняття, як
швидкість руху лікарських пре-
паратів (ЛП); константа швид-
кості руху ЛП; швидкість реалі-
зації ЛП і показник швидкості
руху ЛП.

Дослідження швидкості руху
антигістамінних ЛП [1] дозволи-
ло авторам запропонувати шка-
лу для оцінювання швидкості
руху ЛП. При проведенні роз-
рахунків була використана фор-
мула:

1) ЛП, що мають уповільне-
ну швидкість руху (0,50 < К <
< 1,00);

2) ЛП зі стійкою швидкістю
руху (0,26 < К < 0,49);

3) препарати з високою швид-
кістю реалізації (0 < К < 0,25).

Ця ж формула була застосо-
вана для характеристики швид-
кості реалізації ЛП, використо-
вуваних для лікування інфек-
ційних захворювань [2], та при
проведенні маркетингових до-
сліджень групи імуномодулято-
рів [3].

Підручник із маркетингу у
фармації [4] рекомендує визна-
чати швидкість руху ЛП за пев-
ний період часу за формулою:

Порівняння формул (1) і (2)
дозволяє стверджувати, що в їх
основі лежить співвідношення
кількості препарату, що залиши-
лася на кінець досліджуваного
періоду, до його кількості на по-
чатку цього періоду.

Отже, величина К характе-
ризує частку ЛП, що залишила-
ся в аптеці на кінець певного
періоду.

Відносно термінів для ве-
личини К слід зазначити таке.
Згідно з формулами (1) і (2),
величина К є безрозмірною. То-
му не можна надавати їй фізич-
ний сенс швидкості руху лікарсь-
ких препаратів або швидкості їх
реалізації, оскільки величина
швидкості будь-якого процесу
завжди розраховується як змі-
на тієї чи іншої фізичної ве-
личини за одиницю часу. Якщо
йдеться про швидкість руху (про-
дажу) ЛП аптечним закладом,
то одиницею виміру цієї вели-
чини є кількість ЛП (упаковок,
блістерів, ампул тощо), реалі-
зованих аптекою за певний час
(день, тиждень, місяць, рік та ін.).

Величина К не може назива-
тися також константою швид-
кості руху ЛП, оскільки вона не
є величиною сталою. Крім того,
можна вести мову про швид-
кість руху того чи іншого препа-
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К =
Ок + Пс – Рс
Он + ПΣ + Пс

(1),

де К — константа швидкості
руху ЛП або швидкість його реа-
лізації;

Он і Ок — залишки ЛП на
початок і кінець досліджувано-
го періоду (згідно з даними ін-
вентаризації);

ПΣ — надходження ЛП за
міжінвентаризаційний період;

Пс і Рс — середньомісячні
надходження та реалізація ЛП
відповідно.

На підставі отриманих вели-
чин К автори поділили вивчені
препарати на три групи:

К =
Зк + Нс + Рс
Зп + Н + Нс

(2),

де Зп і Зк — залишки ЛП на
початок і кінець періоду;

Нс — середньомісячне по-
стачання ЛП;

Н — загальне постачання
ЛП за певний період;

Рс — середньомісячна реа-
лізація ЛП.

Ця формула відрізняється від
формули (1) заміною знаку мінус
на плюс перед величиною Рс.
Вона використовувалась у по-
дальших дослідженнях [5; 6].
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рату лише як про середню ве-
личину. Треба звернути увагу на
той факт, що до формул (1) і
(2) входять дві середньомісячні
величини — постачання ЛП до
аптеки та його реалізація. От-
же, величина К є середньою
вже згідно з методом її роз-
рахунку.

На підставі наведеного, най-
більш правильним буде вико-
ристання для цієї величини та-
кої назви, як показник швидкості
руху ЛП або частка препарату,
що залишилася в аптеці на кі-
нець певного періоду.

Раніше зазначалося, що єди-
ною різницею між формулами
(1) і (2) є знак перед величиною
середньомісячної реалізації пре-
парату. Виникає питання про
вибір із цих формул найбільш
вірної. Оскільки у жодній із ци-
тованих нами статей не наво-
дяться числові значення вели-
чини К для певних параметрів,
які входять у розрахункову фор-
мулу, ми спробували розв’яза-
ти це питання.

Розроблена авторами [1] шка-
ла величин К, використана у
подальших дослідженнях, під-
тверджує той факт, що значен-
ня величини К від 0 до 0,25 ха-
рактеризують високу швидкість
руху ЛП.

Розглянемо можливість от-
римання нульового значення К,
виходячи з формули (2). Маємо:
(Зк + Пс + Рс) / (Зп + П + Пс) = 0,
звідки Зк + Пс + Рс = 0. Всі три
величини (Зк, Пс і Рс) можуть
мати тільки позитивне значен-
ня. Отже, їх сума може дорів-
нювати нулю тільки за умови,
коли кожна з величин дорівнює
нулю. Величина ж середньомі-
сячної реалізації не може прий-
мати нульове значення. Згідно
з формулою (1), рівняння Зк +
+ Пс - Рс = 0 можливе тільки у
випадку, коли Зк + Пс = Рс.

Розглянемо тепер рівняння
(1) і (2) при К = 1, що характе-
ризує препарати з уповільне-
ною швидкістю руху.

Для формули (1) маємо: Ок +
+ Пс - Рс = Он + П + Пс. Після
перетворення отримаємо Рс =
= Ок - Он - П. Легко показати,

що величина Рс має негативне
значення, оскільки Ок < Он
навіть після реалізації тільки
однієї упаковки ЛП.

Для формули (2) маємо: Зк =
= Пс + Рс = Зп + П + Пс, звідки
Рс = Зп - Зк + П. Це дає мож-
ливість вважати значення ве-
личини Рс позитивним.

Таким чином, інтервалами
значень величини К для фор-
мули (1) є 0 ≤ К < 1, а для фор-
мули (2) — 0 < К ≤ 1.

Наявність різниці між фор-
мулами (1) і (2) дозволяє ствер-
джувати, що величини К, отри-
мані за формулою (2) (К2), бу-
дуть більшими, ніж величини К1,
отримані за формулою (1).

Розглянемо цю обставину на
прикладах.

Припустимо, що величина се-
редньомісячної реалізації пре-
парату Z становила 90 упако-
вок. Згідно з даними літерату-
ри [7], цей препарат належить
до таких, що мають високу
швидкість реалізації. У разі, ко-
ли продаж цього препарату вів-
ся протягом 5 міс. і за цей час
не було нових надходжень його
до аптеки, залежно від кількості
упаковок препарату, що знахо-
дилися в аптеці на початку пер-
іоду (величина Зп), маємо зна-
чення для К, наведені у табл. 1.

Ці дані свідчать про залеж-
ність величини К від величини
залишку ЛП на початок періо-
ду його продажу. Водночас роз-
рахунки, виконані за цими фор-
мулами, дають величини К, що
значно відрізняються для кож-
ного значення Зп (Он). Відпо-
відно до результатів викорис-
тання формули (1), препарат Z
має стійку швидкість руху, а
формули (2) — уповільнену.

Нехай середньомісячна
швидкість реалізації препарату
Х дорівнює 2 упаковкам, а його
продаж в аптеці тривав 8 міс.
Тоді залежно від початкової
його кількості за формулами (1)
і (2) отримаємо значення К1 і К2,
наведені у табл. 2.

Цей приклад також ілюструє
зростання величини К відповід-
но до зростання величини Он.
Й у цьому випадку маємо біль-

ші величини К при проведенні
розрахунків за формулою (2).
Отримані величини К дозволя-
ють відносити препарат Х до
препаратів із високою швидкістю
руху, з стійкою швидкістю або
навіть до препаратів, що мають
уповільнену швидкість руху.

Отже, отримані результати
значно зменшують інтерес до
розглянутих формул.

Слід зазначити, що визна-
чення аптечними установами
середньомісячної швидкості реа-
лізації будь-якого ЛП із викорис-
танням комп’ютерної техніки —
достатньо проста справа. Ці
дані значно спрощують прове-
дення розрахунків таких пара-
метрів, як максимальний зали-
шок ЛП без ризику його списан-
ня й імовірний залишок препа-
рату, що характеризується ри-
зиком списання. Методичні під-
ходи для виділення таких пре-
паратів і для проведення конт-
ролю за їх реалізацією на під-
ставі розрахунків величини К
були запропоновані О. С. Конд-
рахіною і Г. Т. Глембоцькою [1].

На нашу думку, у разі, коли
протягом періоду продажу ЛП
не відбувалося його постачан-
ня до аптечного закладу, мак-
симальний залишок препарату

Таблиця 1
Величини К1 і К2 залежно
від початкової кількості
упаковок препарату Z

 Зп, уп. К1 К2

200 -0,35 0,55
300 0,10 0,70
400 0,33 0,78
500 0,46 0,82

Таблиця 2
Величини К1 і К2 залежно
від початкової кількості
упаковок препарату Х

 Зп, уп. К1 К2

25 0,12 0,28
30 0,27 0,40
35 0,37 0,49
40 0,45 0,55
45 0,51 0,60
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без ризику списання можна роз-
рахувати за такою формулою:

Зmax = Vc ⋅ ЗСПп      (3),

де Vс  — середньомісячна
швидкість реалізації;

ЗСПп — залишок строку при-
датності ЛП, що знаходився в
аптеці на початку досліджува-
ного періоду.

Якщо протягом цього періо-
ду відбувалося постачання ЛП
до аптеки, то цю величину слід
підраховувати за рівнянням:

другого та подальших надхо-
джень до аптеки.

Розрахунок імовірного за-
лишку ЛП, що має ризик спи-
сання через перевищення стро-
ку придатності, у загальному
випадку має вигляд: Зрс = Зп -
- Зmax, де Зп — залишок пре-
парату, наявний в аптеці на по-
чатку періоду.
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