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.\/. Харкiи

в m:pIIIC:' r,pl!тcpi·i роз110дiлу щшв;:�т1юго та 
1Iyn.:1iчнo1·0 права сфорыулював p1I:\1cью1ii 
юрl!ст У:1ы1iан: <,Публiч11с 1Ip;:iuo - цс те, 

що J\1a<:: на увюi благо ;�сржаш1 як нi.:rого, ;:i приват
нс нраuо - те, що J\l<lE: н<1 увазi i11терссн окрсм11х 
oci(i, iнд1шiд<1 як такого,> [ 1, с. 16]. €. Суханов 
також з;�з1Iачае, що у публiчному нравi в снлу 
його природи 11<1нують мстоди влади i 11iл:поряд
куuаш1я, влапrшх 11риписiв та заборо11, а JLЛЯ 
пр11в<1т1юго 11рагза, навпаюr, характерною <:: оз
н<1ю1 наданшr суб'ектам мож:тшостi здiikне1шя 
iнiнiативш,х юрид11чних дiй - саJ\юстi(шо1·0 в11-
кор1rстан11я право!:31rх засобiв з метою задово
лешrя власшrх нотрсб та iнтсресiв [2, с. 33-341. 

У суч.1с11iй Yкpa·ilii 11р<1п1ення вiд:--ювиться 
вiд вссбiчного контролю з боку державн як ат
рибута aд:--riнicтpaTl!BI!O-KOJ\!a!!Д\!O.i CIICTCI\III, 
розрахунок на саl\tорсгулювання суснiльства 
нризвсл11 до зш1же1шя значешrя суспiлr,11их 
iнтерссiв та гiпертрофi"i iнтсрссiгз нр11ватних. 
С1юдiв.11шя на стихiй11у ринкову саморегу
ляцiю зу:-.ювило зн11жсш1я рiвня со11iалыюго 
захпсту нзсслс1шя. 

Зрозумiло, що кар;ошалr,11е 11сретвореш1я 
CIICТC;\lИ права як OJ(JII! 3 ваЖ.'IIШ!IХ на11рю1iв 11ра
вово"i рсфор;\11! l\lae вiдбуват11ся 11а базi ч11шю·i 
Консп1туцi"i Укра"iшr i персдб.1чат11 я1, пiдт1щсн
ня ролi правопюрчо1·0 i 1lравозастосо13чоп) про
l{ссiв у ж11ттедiялыюстi суснi.'п,ства i функцiону
ваш1i 11ержав11, так i пос11лсш1я контролю гро
:\I;щськостi за l\l!J\fll 11роцссаl\111, ;1олсржаш1я 
111т1щн11у со11iаль1ю·i спр.1вс;и111востi. Досвiд 
розвитку правоэнавства вi,'\Эн.1чаеться зн'язкоl\! 
11ублiчного тzi 11р11ватного 11рава. Про цей зв'я:юк 
за:шачают�, у сво"iх нраш1х вiдо:-.1i вчснi право
знавцi. ToJ\1y проб:1сJ\1а дос:1iдження публiч1111х 
iнтерссiн мае об'скгшшi нр11ч111111 та 11ривсртас 
ув;�гу як учсних IOJ)!lCTi!3-ГOCIIOJ,ilj)IIIII<iB, так i 
щшiлiстiв, а ca:-.rc В. I\Iа:-.1\·това. Г. Зна:-.1снського, 
В. Хахулiна, А. Пилш1енк�, В. Шсрб1ш11, €. Суха
нова, О. Пiдопршорп, В. Сс:1iванова, Н. Дiдсшщ 
IO. Т11х0I\111рова, А. Ссргсею, Ю. То:1стого, I. По
кровського т.1 iн. У роботах з;�значсш1х вчс1111х 
висвiтлюються проб.1rе1\111 нублiчш1х iнтсрссiв та 
юaEJ\IOJli"i публiчш1х та приватшrх зас.1:1. О;щ;�к 
вони нс лр11дiляють увагу лослiджсшrю 111па11ь, 
!IОВ 1ЯЗа!П!Х З публiЧIIШ!I! iнтсреСа:\Ш )' га"·rузj 
обiгу лiкарсьюrх засобiв. 

Як�до характсрн:зувати галузь обi1·у лiкар
сьюrх засобiв на гючатковоJ\!у стапi й формуван-
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вя у нсзалсж11iii Yкpa"i11i, то слiд в11з1�ач1пи такi 
особлнностi: n11сок1тй piвeIII> тcx11it11101·0 i 1'10-
р.1лыrого в11користання ос110ш111х фо1щiв, якиii 
ста1юв11в 11а багатьох !li/L!IJ)l!Cl\tcтвax 70-80 %, 
та Jн.1ч1шй рiвснь руч11о"i 11р.1цi -· 40 % i 6iт,шс; 
нс/\оско11алiст1, сучасно·i нор:--1;п1ш1ю·i баJ11, 1\lала 
кiлы,iсп, фахiвцiв i фipl\1 з маркетшrгу, конса:1-
тшrгу, валiдацi"i та ссрт11фiканi"i, що 11развсло до 
роэробю1 i впроваджс11ня в життя !lросктiв J\I0-
;\cp11iз�щi1 ш1роб111щтв, якi 11е вiдповiдатr сучас-
1111:-.1 в11J\юг<1:-.1, :закупiвлi тсхнологiчного обл.1;(
н.11шя, до якого неыас ссрпrфiкатiв вiдповiд
ностi; не:Lостатнiй рiвень галуэево"i науки, зу
мовлеl!lrЙ вiдсутнiстю коордшr,щi"i 11ауков11х до
слiюкень; лефiщп виро6111щтв.1 ж1птсво важ
ливr1х лiкарсышх засобiв; вi;1сут11iсть пiдпр11-
Е::i\1ств, якi пращовали в снстсмi мiжнарол.шrх 
ст.11rдартiв якостi; всдостат11Ш рiвень лержавно·i 
полiтик11 11ротекцiонiзму що;\о вiтсшзняного в1r
роб1шка; вiдсутнiсть пrучко"i спстсl\!И цiноутно
рення i 11ауков11х 11iдходiн до :--1аркспшгу та рек-
11аы11, нсдостатнiJ'i розmпок страт<;I'iчного пла-
11ува11ня в дiялыrостi фармащ:вл1,1ш1х пiщ1р11-
01ств [З, с. 708-7101. 

У тi час11, э точк11 зору О. Пiдо11р111,ор11, i ви
l!lп,ла 11собхi;щiсть створсшrя в Укра111i с11стс:--111 
стратсгiчного державного управлi1111я. Суб'ск
пш11а i об'екпшна пр11рода права, зазначас 
О. Пiдопрнгора, зуыовлена наявнiстю в coцia.:rr,
нii'I дiйсностi взао10пов'язаш1х принатвнх i 
публiчн1rх iнтсрссiв, взаемодiя яю1х (при всiх "ix 
особmшостях) i визначае 1(iлiснiсть будь-яко"i 
с11стсм11 права, складов1ш11 яко"i Е: норми так 
зва1шх пiдс11сп:'J\! пр1шатного i 11ублiчнот пра
ю [ 4, с. 78 ]. Але втруча11ня дсржавш1х органiв у 
гос1ю;1,арську ;1.iяльнiсть пi;щрrrнщiв, нinкрес
·'1юють А. Пшшпснко та В. Щербин;�, не ;\с)]jус-
1<асгься, якщо вона нс :зачir1зс передб,1че1шх за
ко1ю;1.1вство1\1 Украi"ни прав дсржаuвих оргзнiв
контролю за дi,еrыriстю 11iдпр11емцiв. Дсржав11i
орга1-ш i службовi особи можуть давап1 пiл.при
ощям вк.1зiuк11 вiдповiщю до свое"i коi\шстс�щй,
в11значс1ю"i законодавством [5, с. 12].

В. Луць також зазначае, що, проголошуючн 
свободу нiдпр1101111щы<о1 дiялыюстi, закон ра
зол1 з ТШ,! BCTaIIOBЛIOE: й IICВ!Ii 06.,1сжсш1я (мсжi) 
П з;1Шснен11я. Цс, r10-нср111е, стосу<::п,ся кола cy-
t::., . . . и • • о ектш, як1 ;\Южуть зд111с11юват11 ту чн шшу д1я-
ль11iсть, i, по-друге, перслiку в!!;\iв дiялыюстi, 
якi, з ог.'1я;1.у на шкiд.111в11(1 в11л1ш на здоров'я 
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люд1ши, довкiлля ziбo загрозу без11ецi держави 
потребуют�, снецiz�лыюго дозволу (лiцс11зi"i) [6, 
с. 10-11]. Результz�тт,1 I(ього стало те, що у 1ю
чатковiй редакцi"i Закону Украi:шr <,Про пiд
приt:мництно>:> персдбz�чалося 1шшс 11 в11дiв 
;1,iя.'1ыюстi, якi не можуть здiйс11юватнся без 
спецiz�лыюго лозволу (лiцснзii'). Згодом, з 
нр1rйняттяl\1 Закону Укра'i,ш <<Про лiцснзув�ш
ня 11свш1х вндiв господz�рськоi: лiяльностi» вiд 
О 1.06.2000 р., кiт,кiсть в11дiв дiя,·1ыюстi, якi по
трсбують лiцс11зува1шя, сягнула 60, серел 1шх 
в11робшщтво лiкарсышх засобiв, 01пова, роз
,>(рiбна торгiвля лiкс1рсью11ш1 засобами та роз
роблення, в11робн11цтво, в11готовлсння, зберi
га1шя, нерсвсзення, придбання, нерссш1а1111я, 
ВВСЗСШ!Я, В!1ВС:Jе1111я, вiдпуск, ЗНIIЩС\11\Я нарко
Т\!ЧНl!Х засобiв, 11с11хотрошшх рсчоюш i 11рс
курсорiв, що свiдч1пь про поснле,шя адl\!iнiст
рапшного в11л1шу держава нzi пiдпрнеl\ш1щьку 
J(iяльнiсть, у тому числi нов'язану з обi1·0,\1 лi
карсью1х зz�собiв. 

Ро:з"1ежува1111я нр11ватного i нуб:1iчного 
нрава с1шрасгься нzi те, що бсрет1,ся за основу в 
нраIЗовому рсгулюваннi сус11iлы111х вiщ10с11н: 
зах11ст нублiч1111х iнтсрссiв або захJ1ст iнтсрссiв 
пршзаТ!!J[Х осiб [1, с. 17]. IшII]ll\111 CЛOBa;\JI!, КJШ
тcpiel\l нриватного та нублiчного нрава служ11ть 
iнтсрсс: /(ЛЯ 11р11ютного псрсважнс значеш1я 
мають iнтсрсси окрсмих осiб, 'ix прz�вовс поло
ження тzi I\Iai"шoвi вi;1,1юс1111и, для нуб.'1iч11ого -
ос11овшrм11 t: дсржавнi iнтсрсси, правовс поло
жешrя л.сржав11, й органiв, 1юса;(ових осiб, рсгу
лювання вiдносин, що мz�ють суспiлы1ий iнтс
рес [7, с. 2]. 

Taю1I\I чшюl\1, peaлi"i ж1птя зуыовлюють 
riроблсми зах11сту нублiчних iнтсрссiв i пошук 
балансу мiж I!l!I\III i 11р11к1л111I\111 i1псрссаl\ш. 
Для 'ix в11рiше1111я 11собхiд110 спочатку m1з11ач11-
пr rюняття <,нублiчнi iнтсрсс11,:> i як во1111 в11ра
жс11i в правi. 

Виходяч11 з навелсного, можна н11знач1rт11 у 
правовоыу вiд11оше1шi по11яття, ос1ют1i оз1шки 
публiч11ого i11mepecy у сферi обiгу лiкарськи:r за
собiв та види публiчних i11mepeciв у и,iй сферi. 
Категорiя <,i11терсе>:> е прс;щстом дослiюкснь 
багатьох наук: фiлософi"i, соцiологй, 11с11холшi1, 
сконоыiчно"i тeopi"i, нравознавствz�. Це 1юняття 
вiднос1пься до фундамснтz�лышх, його важко 
охошпи о;щiею загальною лсфiнiuiсю. Кожна 
наука вивчz�с фено:-.1сн iнтсресу та iioro окрсыi 
аспсктн эi сво·iх 1юз11нi�"1. 

Що стосуt:ться щхшоз11с1вства, то категорiя 
<<Публiчнвй ii-пcpec>> мае важ.11ше ;rсржавно
rrравовс :значсшrя. Саме ви:шачс1111я <,l!уо:1iч110-
го iнтсрссу>>, прв(шятого за оснопу. :-.1iп1пь 
уl\юву його ш1ражсrшя в правi. <<ПуG.с1iч11iсть,, 
псредбачаt: нрисутнiсть .дсржав11, во! л.iя:1ы1iпL 
якоi: ( <<пуб.'riчна дiялы1iсть>>) як за1·алыюсоцi
альrюго iнсппуту спряыована на благо суспi.,11,
ства [ 8, с. 95 J. Так, с11еаiалышI\1 Зако11оl\1 <,Про 
лiкарсы.:i засоби,:> та iншам11 закошшн загат,
но'i юр1к:tиюrй, нс111рнклад, Законом <,Про лi
цензування 11евних видiв господарсько·i дiяль-

ностi», визначено, що дiяльнiсть у сферi обiгу 
лiкz�рських эасобiв здiйсшосгься лише за наяв
ностi с:псцiального дозволу (лiцензi'i). Така ви
могz� снряl\lована перш за вес на забезпсчення 
здоров'я громадян, тоыу що для отримашrя спе
цiz�льного дозво.1у (лiцснзi'i) суб'ектам господа
рювання нсобхiтю дотриыуватися 11равил обi
гу лiкарських засобiв, що передбz�чають 'ix 
якiсне виробшщтво, ввезенJ-Iя лише зареестро
ван11х в Укра111i та якiсних лiкарських засобiв i 
вi/(пуск 11с1селс1шю зарсестрованих i якiсних 
лiкарських засобiв з J-1а.1ежн1ш тсрмiноы при
дz�тностi. 

Суб'екп1 госпо;rарювання у сфсрi обiгу 
лiкz�рсышх засобiв повшшi дотриыуватися 
стандартiв i тсхнiч1111х уыов, фармакопейннх 
статс�"!, аналiт11ч110-норшпивно·i документацii: i 
технiч1111х рег.'1:шс1пiв пiд час виробництва, 
транспортувашщ зберiгання та реалiзацi"i лi
карсышх засобiв, в iнтересах всього суспiльст
ва, тобто з метою забсзнечеrшя прав гроыадян 
на охорону здоров'я. Тому в окрсыих областях 
BiЛ.IIOCil!III рсгулюються ВИКЛЮЧJ-IО вcлiHIIЯI\I 
ед111ю1·0 пентру, зазначав I. Покровський, яю1м 
е дсржавнz� влада [9, с. 38]. 

Крiм того, на лумку А. Кряжкова можливий 
роз1юлiл нублiчних i11тсресiв на зовнiшнi та 
внутрiшнi l 8, с. 96]. Так, зовнiшнiм ско110"'1iч
нш1 iнтересам сус11iльства будуть вiдповiдати 
зz�ходи iз захисту внутрiшнього ринку вiд лi
карсышх засобiв iноземних внробникiв, с1нало
п1 яю1х виробляються в Y1,pa"iнi. А збсрежсння 
основ та розв1пок скономiки на пршщ1шах сво
бод11 сконсшiчно'i дiялыюстi, конкурснцii: у за
галыю:-.rу в11г.,1я;ti склал,ае в11утрiшнi скономiчнi 
i1rтcpcc11 суспi.:н,ства. 

I11ш1ш11 слова:-,.111, публiчнi iнтереси охоп
люють m111rc тi 11отреби, вiд яких :3алсжить iсну
ва1111я та розтпок суспiльства. Держава повин
на 06"1сжуватн свое втручашrя сферою публiч-
1111х irпcpcciв. 

Але в буль-якiй галузi публiчного права, за
эначаюп, А. Сергеев та IO. Толстой, с привz�тно
правовi слсыснти. Самс так, у будь-якiй галузi 
пр11вапю1·0 права t: 11ублiчно-правовi норми, що 
забс:шечують зах11ст суспiль1111х iнтсресiв [ 1, 
с. 17 J. Напри клад, у багатьох cфcpzix державноi: 
;(iнлыюстi ( оборона, пi;прю1ка суспi.1ыюго 110-
рядку) присутнiсть пуб:1iч11ого iнтерссу очс
виднz�, ocкi.'II,КJ! з..1i(rс11сн11н зазначено'i лiяль
ностi дсржав11ю111 органа\111 е наслiлкоы функ
цi'i та зав,1ання ;tержав11. А"1с в деяких випадках, 
передусi_,1 у сфРрi 06i1y лi]{арсыш:х засобiв, цей 
rlJJOШ'C ui."IЫLL !IJJUX06aJШй, mо.му ycвiUOAtЛeНJ-tЯ 
пуб:,iч11ыГJ iumcpecy а6о йога виявлетtя в cyc
ni:1•�r1:1x ,,f1�1;mcz11шx, в якi .мае 1m.мip втручатися 
L't',!')i(o,ю. Е uбов'я:з]{овою улювою. 

Фор:-.1уван11я рИ!!КОВО'i eKOHOI\liIOI, пiдкрсс
:шк IO. Тихомнров, супроводжувалося нiгiлiс
л1ч1111,ч ставлс1шяы до державного управлiння 
та рl'гулювання. Стихiйна ршшовz� саыорсгу
:1я](iя i на сучас11оыу стапi розглядz�еться деяю1-
.\111 економiстаыи та держашшми структурами 
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як цiлком достатня, хоча розрив господарських 
зв'язкiв та зпижешrя обсягiв виробництва псре
ковують в iншому [7, с. 57]. 

Суспiльнс значе1111я 110,:�:iбних явищ, тобто 
публiчна заiнтересовавiсть у них, може збiль
шунатися або змсншуватися за рiзних умов. Як 
пршо1ад 1\южш1 навести вiдсутнiсть державного 
контролю за обiго:-.1 лiкарських засобiв на пер
шому етавi розбудовн украiнськоi' держанностi, 
алс у :ш'язку з погiршсш1ям якостi, достуrшостi 
лiкарських засобiв на ринку Украi'ни регулю
вання обiгу лiкарських засобiн на ринку Украiни 
стало одню1 iз найважливiших завдань. 

Публiчпi iнтсрсси, вираженi у системi як 
публiчвого, так i приватного права, тiсно пов'я
занi, i i'x розмежування пенною мiрою умовне. 
Прикладом ест. 3 Закону УкраТ1111 <<Про лiцсн
зування псвних вндiв господарськоi дiялыюс
тi,>, в якiй проголошено, що осношшм11 принци
паl\ш дсржавно'i нолiтики у сферi лiценэування 
е: забезпечеиия рiвностi прав, зако1m1L1: iumepeciu 
ycix суб'вктiв господарювття, захист прав, эа
кощtи.r: iumepeciв, життя та эдоров'я гршшияи 
тощо. 

Tt, як виражаються нублiчнi iнтсрес11 у 
правi, вiдображено в iерархiчнiй розбу.1,овi сие
теми норматшшо-правовнх актiв. Косппуцiя 
Украi'1ш вiдiграе основву роль у ввзначсннi 
публiч1ю1·0 iнтерссу. Бона закрiнлюе базовi 
пршщипи конституцiйного устрою, що уособ
люють у нормативному виглядi цi iнтерсси. За
снований нею владний баланс через розмежу
вання предметiв ведения та повноважень 
вiдповiдних конституцiйних органiв, а також 
розмежування повноважснь органiв дсржавноi 
виконавчоi владн та органiв мiсцсвого самовря
дувашrя поклнканi створити мiщшй фундаl\1ент 
для формування систеl\ш органiв влади, що за
безнсчують рсалiзацiю iнтерссiв суспiльства. 
Iншими словами, Конституцiя Украi'ни (ст. 49) 
бсре пiд свiй захист право гром:щяшша на охо
рсшу здоров'я та захищае права спож11вачiв i 
пш визнае право громадян на достуrшi та 
якkнi лiкарськi засоб11. Таким чшюм, обiг до
стушшх та якiсшrх .'Iiкарськнх засобiв вi;{
повiдае вуо.'1iчшш iнтсреса:-.1. Посягання на 
здоров'я громадян ш:1яхо:-.111а;�а1111я :-.юж:11шостi 
рсалiзацii суб'ект..ш11 гос1ю.1арюнан11я нс
якiсних або фальснфiкован11х :1il"(apc1,ю1x зз
собiв € порушенням зако1юJ.авства. шо ,:ожt: 
потяпи за собою настання 11сснршп.111вах юри
дичних 11аслiд1<iв у внr.1ядi кр11чi:1а:1ы,01. 
адмiнiстратнвно'i або цнвiлыю-нра1ю1ю'i вi:н:о
вiдальностi. При цьому слiд зазн<1ч1п11. що пр:i
во на якiснi лiкарськi засоби конкрепю'i особн. 
нотрсби, якi особа задовольняе за 1х :юпо:-.югою. 
нс становить публiчпого iвтсрссу. В uШ якостi 
виступае сама снстсма, що забезпечуе право на 
якiснi та достуннi лiки, на охорону здоров ·я, яка 
прийнята суспiльством та закрiплена Консп,
туцitю, П стабiльнiсть. Приватний iнтерес спо
живача i суб'екта господарювання iснуе саl\!0-
стШно та може бути рсалiзований його носiем 
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за бачснням. Але в цьому суб'ект господарю
вавпя не може бути новнiстю вiльним: визна
чення мiрн економiчноi' свободи, мiри дозволу 
також зумовлюеться нублiчним iнтсресом, ос
кiльки реалiзацiя приватного iнтерссу не по
винна порушувати iнтереси суспiльства. 

Консппуцiйне право 11ривапю1 власностi 
мае закошri обмеження, встановленi в iнтерссах 
усього суспiльства (публiчний iнтерес). Напрн
клад, виробшщтво, ввезсння, збсрiгання та 
реалiэацiя лiкарських засобiв здiйснюеться 
суб'ектом господарювашrя эа умови дотриман
ня спецiальних вимог, спря:-.юва1шх на эабезпс
чення населсння нкiснш,111 лiкарсью,ми эасоба
ми з метою 11сдо11ущсн11я 11орушсння законих 
прав та iнтсресiв iнпшх oci6 - сноживачiв. 
Дсякi об't::кт11 нрава в:1ас11остi в11лучс11i з обiгу, 
на11р11кла;1, фа.'1ьс11фi1-.:ованi лiкарськi засоби, 
або обl\1сжснi в обiгу, 11апр11к.r�ад, лiкарськi засо
би, що :-.1iстять наркот11чнi эасоби, психотропнi 
рсчов111111 та прскурсор][, оскiльк11 цс необхiдно 
.1:1я за6сз11ечсння сус11i.-1ыюго норя;1ку, безпеки 
дсржавн та rроыадян i вiдновiда€ публiчним 
iнтсресам. 

Вiдокремленi нами публiчнi iнтерсси в га
лузi обiгу лiкарських засобiв, що визнанi дер
жавою та забезпеченi правоl\I, i механiзми 'ix ре
алiзацii' представленi у вшлядi таблицi. 

Крiм того, особливим видом публiчних iн
тсрссiв можна визнати забсзпеченвя нацiональ
но'i безпеки. Вiн конкретизуеться пiдтримкою 
нацiоналыюго товаровиробннка з метшо забсзпс
чсш1я можливостi самостiйно виробляти житте- · 
во нсобхiднi лiкарськi засоби у випадку надзви
чайних ситуаuiй, створсш1я системи державних 
рсзервiн лiкарськнх засобiв та використання 
державного замовлсшrя на 'ix виробництво 
11ацiо11алышм товаровиробником. 

Таким чином, держава в особi органiв, на 
якi накладено фушщii' регулювання обiгу лi
карських засобiв, всту11аючн у взаемовiдвосишr 
iз сус11iльством, 11ри дотриi11ан11i нр1rватних 
iнтерссiв повшша забсзнсчувати дотрнмання 
лсржавних iнтсрссiн, що охороняються право
вими актаl\111, ш;шхоы 06:-.1сжсн11я своrо втру
чання сферою 11уС,_-1iчного в11знання та забезне
че1111я права спожнвачiв (нацiентiв) на якiснi та 
сфс�-.:т1ш11i :1iкарськi эасобн при всебiчнiй сво-
60:1i пi:mр1101шщько1 дiяльностi; визнання та 
з�1uсзш:чен11я права на iснування антечних за
;�_�адiв всiх фор:-.1 вл:асностi та захист 'ix iнтересiв 
:�рн дотр1ша1111i ними спецiальних обмежень э 
:-.�стою :шбезпечсння безпсчного обiгу лiкарських 
засо6iв ш:1яхоl\1 отримання с11ецiал1,них дозволiв 
1ш нроваджсння зазначеного виду дiяльностi; 
внзшшня та забсз11ечснн:я нрава на доступнiсть 
.1iкарських засобiв при ыiнiмалыюму втручаннi 
держави у нроцсс формування цiн. 

Отжс, публiчнi iнтереси в галузi обiгу лi
карських эасобiв з метою забсз11ечешrя су
снiлыюго порядку, бсзпскн J�ержави та грома
дян вираженi в правi у виглядi законодавчих 
обмежень шляхом: отримання спецiалышх 
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Публiчнi iнтереси в галузi oбiry лiкарських засобiв, 
що визнанi державою та забезпеченi правом, i механiзми та засоби ix реалiзацii 

Загальнi публiчнi iнтереси 
Конкретизованi 

публiчнi iнтереси 
Механiзми реалiзацi'i 
публiчних iнтересiв 

Правовi Забезпечення регу
лювання ринку лi
карських засобiв 

Забезпечення реалiзацi'i Визначення порядку надання спецiальних 
права на пiдпривмницьку дозволiв на впровадження зазначеного виду 
дiяльнiсть у галузi обiгу дiяльностi; 
лiкарських засобiв; створення державного резерву лiкарських 
забезпечення можливос- засобiв; 
тей державно-правового стимулювання виробникiв лiкарських засобiв; 
впливу на змiст та форми надання рекомендованих моделей вiд
ринкових процесiв у галузi повiдних правовiдносин 
обiгу лiкарських засобiв 

Соцiальнi Забезпечення до- Захист прав споживачiв Забезпечення ефективноi медичноi допо-
тримання консти- (пацiвнтiв); моги при застосуваннi лiкарських засобiв; 
туцiйних прав гро- забезпечення доступностi забезпечення якостi та ефективностi лi-
мадян на охорону лiкарських засобiв карських засобiв; 
здоров'я забезпечення безпеки лiкарських засобiв; 

забезпечення свовчасноi та правдивоi iн
формацi"i щодо якостi, ефективностi та без
пеки лiкарських засобiв; 
забезпечення державного замовлення лi
карських засобiв; 
забезпечення обсягу виробництва лiкарських 
засобiв; 
забезпечення державного регулювання цiн на 
життвво необхiднi лiкарськi засоби вiдповiдно 
до перелiку, затвердженого МОЗ Укра'iни 

Економiчнi Забезпечення захи- Незалежнiсть вiд iнозем- Забезпечення державного iнвестування га-
сту нацiонального них товаровиробникiв; лузi; 
товаровиробника гарантГi та компенсацi'i для застосування змiшаноi цiново'i полiтики; 

нацiональних товарови- забезпечення вiдповiдноi податковоi полiтики; 
робникiв забезпечення вiдповiдно'i експортно-iм

портноi полiтики. 

дозволiв на провадженвя дiялыюстi, пов'язано1 
з обiгом лiкарських засобiв; обмсження щодо 
суб'Ектного складу залсжно вiн фармакологiч
них властивостсй лiкарських засобiв; обмсжен
ня обiгу окрс:-шх грун лiкарських засобiв (рс
цсптурних та ковтрольованих речовин); внлу
чешrя з обiгу фальсифiковшшх, нсзарсестрова
них, субстандартних та нсякiсних лiкарсышх 
засобiв. 

Зауважимо, що внзначсшrя нублiчшrх 
iнтерссiв у сфсрi обiгу лiкарсышх засобiв доз
волить створити :-1сх,шiзм захнсту публiч1шх 
iптересiв у сферi обiгу лiю1рських засобiв, 
яю1й здiйсшоеться, 110-нсрше, пря�,ш:-ш засо
бами шляхоы стандартизацi'i, сертнфiкацН, 
лiцснзування, державного регулювання окрс
l\lИХ умов договiрних вiдноснн через ;(сржавне 
за:-ювлевня лiкарськнх эасобiв та контроль за 
Ух обiгом; rro-;ipyгc, 11епрямтши :1асоба:-.ш, ш.·1я
хом проваджсння врirшоважено'i державноI 
цiновоУ полiтик11, виважено'i державно'i нодат
ково'i полiтшш та дсржавно'i скспортно
i:шrортноI полiтик11. 

Лiтература 

1. Гражданское право/ Под ред. А. П. Сергеева, 
Ю. К Толстого. - М., 2001. - Т. 1. - 632 с. 

2. Гра.ждаиское право: В 2 т.  /Отв.ред. Е. А. Су
ханоn. - М., 2000. - Т. 1. - 816 с. 

3. /сторiя фарыацii' Украi'нн / Под ред. Р. В. Бо
гатнрьовоi', Ю. П. С11iженко, В. П. Черних. - К., 
1999. - С. 799. 

4. Пiдопригора О. Роз:чежува1шя i вза€l\ЮJ\iя 
пуб.1iчного i приnапюго нрава як l\1етодологiчна 
проблс:-.1а вiтчизвяного правознавства // Вiсник Ака
демii' правоuих наук Укра'i1111. - 2002. - No 4 (31). -
С. 77-86. 

5. Пuлuпе11ко А. Я., IПербzша В. С. Освови гос
подарського права Укра'i1111. - К., 1995. - 204 с. 

6. Луць В. В. Контракп1 у пiдпр1I€l\1IШЦ1,1<iй 
лiялыюстi. - К., 1999. - 560 с. 

7. Тихо.11uров 10. А. Публичное право. - М., 
1995. - 496 с. 

8. R.jJЯJ1cкoв А. В. Публичный интерес: понятие, 
в11ды II защ11та // Государство и право. - 1999. -
№ 10. - С. 91-99. 

9. Покровский И. А. Основные проблеыы граж
данского права. - М., 1998. - 353 с. 

-
-


