О. Дейнега
До питання про визначення поняття, ознак ринку лікарських засобів і
конкуренції на ньому.
Ринок лікарських засобів є істотним компонентом товарного ринку і одночасно
важливою складовою сфери охорони здоров'я. Метою дослідження є позначення ряду
ознак ринку лікарських засобів і конкуренції на даному ринку з метою подальшого
визначення даних юридичних категорій («ринок лікарських засобів» та «конкуренція на
ринку лікарських засобів»).
Перш за все, в статті автор аналізує державну політику регулювання сфери охорони
здоров'я. При цьому виділяє ефективність функціонування ринку лікарських засобів, як
один із суттєвих показників якісного регулювання зазначеної сфери.
У статті наведено аналіз ознак ринку лікарських засобів, при цьому вказані ознаки,
що відображають погляди на даний ринок, як споживачів, так і виробників. Так, з точки
зору споживача, ознаками ринку лікарських засобів є вимушеність попиту, вплив реклами
на попит, цінова диференціація та ін. З точки зору виробника - ознаками ринку лікарських
засобів є обов'язковість ліцензування діяльності, значна кількість проявів недобросовісної
конкуренції та ін. Далі в тексті наведено авторське визначення «ринку лікарських
засобів».
У свою чергу, визначальним фактором успішного функціонування ринку
лікарських засобів, як зазначає автор, є конкуренція товаровиробників на даному ринку.
Аналізуючи норми чинного законодавства та положення доктрини, автор виділяє
такі ознаки конкуренції на ринку лікарських засобів: соціальна спрямованість конкуренції,
наявність ознак цінової і нецінової конкуренції, взаємозамінність лікарських засобів та ін.
На підставі зазначених критеріїв дослідник наводить авторське визначення «конкуренції
на ринку лікарських засобів» .
Ключові слова: державна політика, охорона здоров'я, ринок лікарських засобів,
конкуренція.

А. Дейнега
К вопросу об определении понятия, признаков рынка лекарственных средств
и конкуренции на нем.
Рынок лекарственных средств является существенным компонентом товарного
рынка и одновременно важной составляющей сферы здравоохранения. Целью
исследования является обозначения ряда признаков рынка лекарственных средств и
конкуренции на данном рынке с целью дальнейшего определения данных юридических
категорий («рынок лекарственных средств» и «конкуренция на рынке лекарственных
средств»).
Прежде всего, в статье автор анализирует государственную политику
регулирования сферы здравоохранения. При этом выделяет эффективность
функционирования рынка лекарственных средств, как один из существенных показателей
качественного регулирования указанной сферы.

В статье приведен анализ признаков рынка лекарственных средств, при этом
указанные признаки, отражающие взгляды на данный рынок, как потребителей, так и
производителей. Так, с точки зрения потребителя, признаками рынка лекарственных
средств является вынужденность спроса, влияние рекламы на спрос, ценовая
дифференциация и др. С точки зрения производителя - признаками рынка лекарственных
средств является обязательность лицензирования деятельности, значительное количество
проявлений недобросовестной конкуренции и др. Далее в тексте приведены авторское
определение «рынка лекарственных средств».
В свою очередь, определяющим фактором успешного функционирования рынка
лекарственных средств, как отмечает автор, является конкуренция товаропроизводителей
на данном рынке.
Анализируя нормы действующего законодательства и положения доктрины, автор
выделяет следующие признаки конкуренции на рынке лекарственных средств: социальная
направленность конкуренции, наличие признаков ценовой и неценовой конкуренции,
взаимозаменяемость лекарственных средств и др. На основании указанных критериев
исследователь приводит авторское определение «конкуренции на рынке лекарственных
средств».
Ключевые
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