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Определение коэффициента сезонности для ле-
карственных средств разных фармакотерапев-
тических групп. Рассмотрено влияние сезонности
на общий спрос на лекарственные средства у насе-
ления. Рассчитан коэффициент сезонности для 27
лекарственных средств восьми фармакотерапевти-
ческих групп. Предложено использование величи-
ны Δ, представляющей величину интервала
Ксmax…Kсmin как характеристику степени зави-
симости объемов продаж от времени года.

A.I. Sivko, I.N. Kirichenko, O.V. Oksanich. The
season`s coefficient determination for various
pharmacotherapygroups of drugs. The influence of
season on the net custom demand of drugs was studied
and the season`s coefficient for 27 drugs of eight
pharmacotherapy groups was determined. The value
D,  as  interval  between Kсmax…Kсmin was suggested
for characterization of sale capacity dependence upon
season.

Керівництву аптек в особі їх завідувачів або маркетологів при вирішенні проблеми форму-
вання товарних запасів постійно доводиться проводити визначення потрібної кількості лікарсь-
ких засобів (ЛЗ), яка б відповідала попиту споживачів. Виникає необхідність урахування сезон-
них коливань у попиті на ЛЗ як специфічної дії, так і широкого спектру дії [1, 2]. При цьому
треба приймати до уваги сезонний вплив на кількість відвідань аптек населенням [3]. Відомо,
що загальний попит на ЛЗ підлягає сезонним коливанням, і закономірності цих коливань та їх
величина для українського фармацевтичного ринку добре вивчені і охарактеризовані [4,5]. Ре-
зультати досліджень показали, що різниця споживчого попиту на ЛЗ між 1-м і 4-м та 2-м і 3-м
кварталами складає біля 8,5 млн. USD [5]. Це є наслідком того, що попит на лікарські препара-
ти (ЛП) зростає в осінньо-зимовий період і зменшується у весняно-літній період кожного року.

Урахування потреби населення у ЛЗ, споживання яких коливається в значній мірі від пори
року, на рівні окремих аптек або їх об’єднань є досить складною справою. Кожна аптека, вирі-
шуючи проблему створення своїх товарних запасів, виходить з принципу отримання заплано-
ваного прибутку. Зрозуміло, що у кожному разі керівництво аптеки повинно розраховувати оп-
тимальний розмір запасів, який може забезпечити безперебійний продаж фармацевтичних то-
варів з мінімальними витратами.

Відповідно до існуючих вимог розрахунок потреб у ЛП, споживання яких залежить від пе-
ріоду року, аптека повинна здійснювати з урахуванням закономірностей сезонних змін у їх
споживанні [1]. Коефіцієнт (індекс) сезонних коливань визначається за формулою

С= ф

сер.

Р
Р

, (1)

де Рф — фактичні витрати за місяць (квартал),
Рсер. — середні витрати за період аналізу (місяць, квартал).
В зв’язку з тим,  що в літературі відсутня характеристика чисельних величин цього коефі-

цієнта для ЛЗ різних фармакотерапевтичних груп, була проведена дана робота.
Об’єктами дослідження були дані з обсягу продажів (ОП) впродовж року лікарських пре-

паратів, вибраних для дослідження шістьома аптеками, які знаходилися в різних районах м.
Одеси і мали однаковий асортимент ліків. Це дозволило виключити вплив на отримані дані мі-
сця розташування аптеки. Дані по ОП у його натуральному виразі підраховувалися як сумарні
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по цих аптеках. Розрахунки велись для 27-ми ЛП, які згідно з класифікацією [6] були представ-
никами восьми фармакотерапевтичних груп :

— протиалергійні: діазолін, кларитин, беконазе;
— противірусні: аміксін, циклоферон, інтерферон;
— противиразкові: ранітидін, омепрозол, фосфалюгель, маолокс, ренітек;
— протигрибкові: нітрофунгін, мікосептин, нізорал, клотримазол;
— протиглистові: пірантел, вермокс, декаріс;
— протидіарейні: лоперамід, імодіум, ніфуроксазид;
— седативні: персен, ново-пасит, фітовіт;
— вітаміни: мульти-табс, квадевіт, вітрум.
Формула (1) ґрунтується на місячних та середньомісячних витратах аптекою того чи іншо-

го препарату . Під витратою останнього можна розуміти як його реалізацію, так і втрату за ра-
хунок передачі в контрольно-аналітичну лабораторію, повернення постачальнику, знищення і
т.п.

Вважаючи, що при розрахунках коефіцієнта сезонності треба приймати до уваги лише кі-
лькість ЛП, реалізованих аптекою населенню, ми використали наступну формулу:

Кс=
сер

ОП
ОП

 , (2)

де ОП — обсяг продажів ЛП певної групи у аналізованому місяці;
ОПсер — середньомісячний обсяг продажів цієї групи в аналізованому році
Дані щодо розподілу ОП вибраних ЛП за місяцями вказують на наявність залежності ве-

личини ОП від місяця року та описують її характер (див. рисунки 1...3).
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 Рис. 1. Розподіл ОП за місяцями року : вітамінів (1); протигрибкових ЛП (2); протидіарейних ЛП (3)

Найпростішим поясненням існування цієї залежності може бути сезонна динаміка відвіду-
вання аптек населенням. Вивчення її закономірностей показало, що крива має мінімум у липні
та дві частини, які характеризують зростання (з липня по грудень) та зменшення (з січня до ли-
пня) [3].

З отриманих даних тільки криві, що характеризують ОП протиглистових та седативних
ЛП, можна досить умовно пояснити впливом сезонної динаміки відвідування аптек населенням.

Форми отриманих кривих можна пояснити наступним чином.
Крива 1, що відображає залежність ОП вітамінів, має чіткий максимум з середини березня

до початку червня, пов’язаний з ефектом авітамінозу (див. рисунок 1). Зростання продажу про-
тигрибкових препаратів з березня до вересня з піком у червні пов’язане із зниженням імунітету
населення та з інтенсивним безпосереднім контактом людей із забрудненим навколишнім сере-
довищем у цю пору року (див. рисунок 1, крива 2).

Крива 3  того ж рисунка,  яка характеризує розподіл ОП протидіарейних ЛП,  містить мак-
симум, пік якого припадає на липень. Це можна пояснити тим, що ЛП цієї групи найбільш ефе-
ктивно використовуються при гострих кишкових інфекціях. Появу цих захворювань провокує
споживання великої кількості овочів, фруктів та зелені, що не завжди піддаються необхідній
термічній обробці.
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Крива, що характеризує ЛП, які вживають при лікуванні виразки шлунку та дванадцятипа-
лої кишки, має гострий пік у липні, існування якого може відповідати загостренню цих хвороб
саме в цей час (див. рисунок 2, крива 1).
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Рис. 2. Розподіл ОП за місяцями року: противиразкових (1); седативних (2); протиглистових ЛП (3)

Відомо, що ЛП седативної групи використовуються населенням під час депресій, стану
апатії та як загальнозаспокоюючі засоби. Оскільки люди підлягають впливу різноманітних
природних явищ, то навіть відсутність достатньої кількості сонячного світла та тепла в зимовий
період спричиняє відчуття страху і тривоги та призводить до підвищеного роздратування. Тому
максимальний ОП ліків цієї групи спостерігається у перші п’ять місяців року.  Пік з максиму-
мом у вересні відповідає, на наш погляд, відчуттям хвилювання та страху, пов’язаних з вступ-
ними іспитами і початком навчального року в вузах та школах (див. рисунок 2, крива 2).

Крива 3 рисунка 2 відображує розподіл продажів по місяцях для ліків групи протиглисто-
вих препаратів. Форму цієї кривої можна пояснити наступним чином. Інтервал з травня до ве-
ресня відповідає періоду відпусток та канікул більшості населення країни. Саме в цей час спо-
стерігається мінімум придбання ЛП цієї групи. Початок учбового року та повернення з відпус-
ток обумовлює в значній мірі проведення аналізів та початок боротьби з глистами і як резуль-
тат — зростання ОП аптеками цих ЛП.
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Рис. 3. Розподіл ОП за місяцями року: противірусних (1), протиалергійних ЛП (2)

Крива 1 рисунка 3 відображає наявність двох максимумів,  що припадають на березень та
вересень. Це відповідає підвищенню використання антивірусних препаратів для лікування та
профілактики вірусних захворювань ( ГРЗ та грипу в тому числі).

Зростання ОП аптеками протиалергійних препаратів в інтервалі березень —липень пояс-
нюється тим, що саме в цей період спостерігається масове цвітіння різноманітних рослин (див.
рисунок 3, крива 2). Другий пік кривої припадає на строк з початку жовтня до кінця грудня,
його можна пов’язувати з тим, що діазолін використовується як один з компонентів комплекс-
них препаратів при лікуванні простудних захворювань.

У подальшому, на підставі наведених даних за формулою (2) було розраховано величини
коефіцієнта сезонності (табл. 1) та проведено їх аналіз, заснований на визначенні мінімальних
та максимальних величин Кс і інтервалу його зміни Δ = Ксmax...Кcmin (табл. 2).
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Таблиця 1

Коефіцієнти сезонності продажу ЛП

МісяцьГрупа ЛП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Протиалергійні 0,50 1,10 1,48 1,38 1,28 1,19 1,15 1,07 0,59 0,95 0,81 0,45
Противірусні 1,14 1,41 1,51 0,34 0,73 0,73 0,87 1,0 1,28 1,20 0,80 0,93
Противиразкові 0,60 1,10 1,20 1,10 1,00 0,60 1,50 0,60 1,60 0,90 0,30 1,50
Протигрибкові 0,95 1,11 0,95 1,11 1,23 1,43 1,43 1,23 0,95 0,63 0,32 0,63
Протиглистові 2,43 1,42 1,42 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,61 1,42 1,63 1,83
Протидіарейні 0,96 0,64 0,32 0,32 0,48 1,92 2,08 1,76 1,28 1,12 0,64 0,48
Седативні 1,42 1,29 1,29 1,42 1,29 1,0 0,43 0,71 0,86 0,86 0,86 0,86
Вітаміни 0,88 0,64 3,0 1,93 1,50 0,85 0,85 0,21 0,43 0,64 0,64 0,21

Таблиця 2

Значення Кс для ЛП різних фармакотерапевтичних груп

Група ЛП Кcmax Ксmin Δ
Протиалергійні 1,48 0,45 1,03
Противірусні 1,41 0,45 0,90

Противиразкові 1,50 0,60 0,90
Протигрибкові 1,43 0,32 1,11
Протиглистові 2,43 0,20 2,23
 Протидіарейні 2,08 0,32 1,76

Седативні 1,42 0,43 0,99
Вітаміни 3,00 0,21 2,79

Привертає увагу той факт, що практично однакове значення Ксmax спостерігається для
п’ятьох груп ЛП ─ противірусних, противиразкових, протигрибкових, седативних та протиале-
ргійних. Для трьох з них ─ протиалергійних, противірусних та седативних — спостерігається і
однакова величина Кс min.

Характеризуючи інтервал зміни коефіцієнта сезонності, треба звернути увагу на той факт,
що ця величина має найбільше значення для вітамінів та протиглистових ЛП. В той же час ве-
личина Δ має значення, близьке до 1, для протиалергійних, противірусних, противиразкових,
протигрибкових та седативних препаратів.

На підставі наведених даних пропонується розглядати величину Δ як фактор, що характе-
ризує ступінь залежності ОП і,  відповідно попиту на ЛП від пори (місяця)  року.  Чим більша
його величина, тим більша ця залежність і навпаки.
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