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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Թեմայի արդիականությունը: Դեղերը, բժշկական նշանակության 
ապրանքները (ԲՆԱ) և հարդեղագործական ապրանքները (ՀԴԱ), առանց որոնց 
դժվար է պատկերացնել բժշկական օգնությունը, սպառողական շուկայի 
ամենապահանջված ապրանքների տեսակներից են: 

Գրականության վերլուծությունը ցույց է տվել, որ Հայաստանի համար բնորոշ 
են համաշխարհային դեղագործական շուկայի զարգացման միտումները: ՀՀ 
դեղագործական շուկան (ԴՇ) ունի աճի զգալի ներունակ հնարավորություններ, բայց 
նաև` բազմաթիվ հիմնախնդիրներ (բնակչության դեղորայքային ապահովումը, 
դեղերի ֆինանսական կամ ֆիզիկական մատչելիությունը, կեղծ դեղերի 
բացահայտումը, դեղատնային հիմնարկների անհավասարաչափ բաշխումը և այլն), 
որոնք բավականաչափ ուսումնասիրված չեն:  

Սուր մրցակցության պայմաններում դեղագործական տեղեկատվա-
խորհրդատվական ծառայության (ԴՏԽԾ-ի) զարգացման միտումները, սպառողների 
բարձր սեգմենտավորումը, առողջության նկատմամբ բնակչության աշխարհայացքի 
փոփոխությունները, ինքնաբուժմամբ զբաղվելը նպաստում են սպառողների 
սպասարկման նոր, առավել արդյունավետ եղանակներ փնտրելուն: Դեղատնային 
հիմնարկներում դեղատնային պատշաճ գործունեության (ԴՊԳ կամ GPP - Good 
Pharmacy Practice) ներդրումը ենթադրում է «դեպի սպառողը» կողմնորոշման 
սկզբունքի կիրառում: Սպառողների վարքը (դեղագործական արտադրանքի 
ընտրության վրա ազդող գործոնները, սպառողական նախընտրությունները, դեղերի 
պահանջարկը և այլ բաղադրիչներ) ԴՇ-ում նպատակահարմար է դիտարկել 
մարկետինգային մոտեցման տեսանկյունից, քանի որ այն համարվում է բոլոր 
սուբյեկտների փոխհարաբերությունները բնութագրող առավել կիրառելի և 
ժամանակակից եղանակ:  

Դեղագործական գիտությունը և պրակտիկան սպառողական վարքի (ՍՎ-ի) 
հայեցակետերի ուսումնասիրության որոշակի փորձ են կուտակել: ՍՎ-ի 
վերլուծության սկզբունքները ներկայացված են Kotler Ph. (2012), Harris L.C. (2006), 
Barton S. (2007), Blackwell R.D. (2001), Miniard P.W. (2001), Engel J.F. (2001), Berkman H. 
W.(1986) և այլ հեղինակների գիտական աշխատություններում, որտեղ նրանք 
անդրադարձել են շուկաների հետազոտման մոդելներին, բրենդներն ընտրելիս 
նախապատվություններին և այլ հարցերի:  

Սակայն վերոհիշյալ աշխատանքները չեն կարող միանշանակ տարածվել ՀՀ 
ԴՇ-ում առկա ՍՎ-ին վերաբերող խնդիրների վրա: Այդ իսկ պատճառով 
արտասահմանյան գիտական գրականությունը և գործնական վերլուծություններն 
ուսումնասիրելուց հետո հեղինակի առջև խնդիր դրվեց նախ հետազոտել ՀՀ ԴՇ-ի 
առանձնահատկությունները, դեղագործական արտադրանք սպառողների վարքը, 
այնուհետև` մշակել գործնական կարևոր նշանակություն ունեցող սպառողական վար-
քագծի մենեջմենթի հայեցակարգը և մոդելը: 

Նպատակը և խնդիրները: Հետազոտության հիմնական նպատակն է 
Հայաստանի Հանրապետության դեղագործական շուկայի (մասնավորապես` 
մանրածախ դեղագործական կազմակերպությունների) զարգացման 
առանձնահատկությունների բացահայտումը, բնակչության դեղորայքային 
ապահովման և որակյալ դեղագործական սպասարկման կազմակերպման 
կատարելագործման մարկետինգային ուսումնասիրությունների վրա հիմնված 
մոտեցումների մշակումը` հաշվի առնելով Հայաստանի դեղագործական 
շուկայում ՍՎ-ի առանձնահատկությունները և դետերմինանտները: 
Առաջադրված նպատակին հասնելու համար ատենախոսությունում դրվել և 
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լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 
1. ուսումնասիրել և ընդհանրացնել ԴՇ-ի տնտեսագիտական ու 

մարկետինգային բնութագրերը, հիմնավորել վերլուծությունների ու 
հետազոտությունների մեթոդաբանական ու վիճակագրական հիմքերը, 

2. վերլուծել համաշխարհային դեղագործական շուկայի զարգացման հիմնական 
միտումները և ՀՀ ԴՇ-ի առանձնահատկությունները, 

3. ուսումնասիրել Հայաստանի դեղատնային հիմնարկների (ԴՀ-ների) 
առանձնահատկություններն ու գնահատել դեղերի ֆիզիկական և 
տնտեսական (ֆինանսական) մատչելիությունը, 

4. բացահայտել ՍՎ-ի ձևավորման ժամանակակից փուլի հիմնախնդիրները և 
ռազմավարությունը, 

5. վերլուծել սպառողի կողմից դեղերի և դեղատնային կազմակերպության 
ընտրության վրա ազդող գործոնները, 

6. գնահատել ԴՇ-ում մարկետինգային տեխնոլոգիաների արդյունավետությունը և 
դեղագործական արտադրանք սպառողների ստացած տեղեկատվության 
ազդեցությունը (գովազգ, տեղեկատվական նյութեր, առևտրային ներկայացում և 
այլն),  

7. ուսումնասիրել դեղագործական աշխատակիցների գործունեությունը, 
բավարարվածության աստիճանն իրենց աշխատանքից և դրա ազդեցությունը 
ՍՎ-ի վրա, 

8. բացահայտել և հետազոտել այն գործոնները, որոնք ազդում են առանց 
դեղատոմսի տրվող (ԱԴՏ) դեղեր գնելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու 
վրա, 

9. ուսումնասիրել և բացահայտել ԴՀ-ների հաճախորդների լոյալության վրա 
ազդող գործոններն ու դրանց կառավարման առանձնահատկությունները, 

10. առաջարկել դեղագործական հոգածության և բնակչության դեղորայքային 
ապահովման բարելավման ուղիներ, 

11. մշակել դեղագործական արտադրանք սպառողների վարքի մոդել և ԴՀ-ների 
հաճախորդների մենեջմենթի մոտեցումներ: 

Հետազոտության գիտական արդյունքները և նորույթը: Հետազոտության 
ընթացքում ձեռք են բերվել որոշակի արդյունքներ, որոնցից գիտական նորույթ են. 
 միջառարկայական մոտեցման հիման վրա ՀՀ ԴՇ-ում առաջին անգամ կատարվել 

է ՍՎ-ի և դրա վրա ազդող գործոնների համալիր ուսումնասիրություն,  
 հետազոտվել է ՀՀ դեղագործական շուկան և տրվել է Հայաստանի բնակչության 

դեղերով ապահովման իրական գնահատականը, 
 բացահայտվել է ԴՀ-ի միջավայրի ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը ՍՎ-ի 

վրա, 
 մոտիվացիայի ժամանակակից տեսությունների վրա հիմնված մոտեցմամբ 

ուսումնասիրվել է դեղագործական ոլորտի աշխատակիցների գործունեությունը, 
որոշվել է նրանց` իրենց արհեստավարժ աշխատանքից բավարարվածության 
աստիճանը և դրա կապը` հաճախորդներին ցուցաբերած դեղագործական 
հոգածության մակարդակի հետ, 

 նկարագրվել են դեղերի վերջնական սպառողների վարքի մոդելները, բացահայտվել 
են ՀՀ ԴՀ-ների հաճախորդների լոյալության վրա ազդող հիմնական գործոնները, 

 մշակվել են ՀՀ ԴՇ-ում ՍՎ-ի մենեջմենթի մոտեցումները, որտեղ հաշվի են առնվել 
բազմաթիվ դետերմինանտներ (դեղերի մատչելիությունը, սպառողների 
բավարարվածությունը, նրանց հոգեֆիզիոլոգիական հատկանիշները և այլն): 

Վերոնշյալ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում նախկինում ամբողջական և 
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համակարգված հետազոտության չեն ենթարկվել: 
Հետազոտության գործնական նշանակությունը և արդյունքների ներդրումը: Սույն 

աշխատանքի արդյունքները թույլ կտան օպտիմալացնել դեղագործական ոլորտի այն 
մասնագետների գործունեությունը, որոնք աշխատում են անմիջապես բնակչության 
հետ, բարձրացնել նրանց կողմից տրվող ԴՏԽԾ-ի որակն ու անվտանգությունը, 
բարելավել բնակչության դեղորայքային ապահովումը, իսկ ԴՀ-ների ղեկավարների 
տեսանկյունից` դեղագործական բիզնեսը վարել առավել արդյունավետ:  

Սույն հետազոտության արդյունքների հիման վրա կատարված առաջարկու-
թյուններն ու եզրակացությունները տպագրվել են «Սպառողական վարքը ԴՇ-ում» 
ուսումնամեթոդական ձեռնարկում: Վերջինիս դրույթները ներդնելու և դրական 
արդյունքներ ստանալու մասին են վկայում ԵՊԲՀ-ի և Հայաստանի ավելի քան 200 ԴՀ-
ների ղեկավարների կողմից տրված ներդրման ակտերը, ինչպես նաև ՀՀ մտավոր 
սեփականության գործակալության կողմից տրված գյուտի արտոնագիրը, որոնք 
զետեղված են ատենախոսական աշխատանքի «Հավելված» բաժնում: 

Ստացված արդյունքների փորձաքննությունը: Հետազոտությունների 
արդյունքները ներկայացվել և քննարկվել են մի շարք գիտական նիստերում և 
համաժողովներում. ՀՀ ՖԷՆ Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտում 
(2003-2007թթ.), «Человек и лекарство» XI համագումարում (Մոսկվա, 2004թ.), 
Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանում (2008թ.), ԵՊԲՀ-ում (2011-
2016թթ.), ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային ինստիտուտում (2008թ.), «WHO 
Collaborating Centre for Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Policies» 
գիտաժողովում (Վիեննա, 2011թ.), Հայաստանի 3–րդ միջազգային բժշկական 
համագումարում (2011թ.), ՀՊՄՀ-ում (2012թ.), «Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից 
տեսակետները բժշկության մեջ» 6-րդ միջազգային գիտաժողովում (Դիլիջան, 2013թ.), 
Դեղագործության մրցունակության 5-րդ միջազգային համաժողովում (2013թ.), 
«Դեղագործական գիտությունները` XXI դարում» 2-րդ միջազգային գիտաժողովում 
(Թբիլիսի, 2014թ.), «Կուրսկի պետական բժշկական համալսարանի գիտաժողովում» 
(Կուրսկ, 2014թ.), The Caucasus Healthcare infrastructure and investment Summit» 
համաժողովում (Թբիլիսի, 2014թ.), ՌՖ Գիտությունների Ակադեմիայի 
Միջտարածաշրջանային Խորհրդի «Գիտության հիմնախնդիրները» IX միջազգային 
գիտաժողովում (Մոսկվա-Չելյաբինսկ, 2014թ.), ISPOR (International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes Research) միության եվրոպական կոնգրեսում 
(Ամստերդամ, 2014թ.) «XXI դարի գիտության արդիական հիմնախնդիրները» 6-րդ 
միջազգային գիտաժողովում (Մոսկվա, 2016թ.): Ատենախոսության նախնական 
փորձաքննությունը կատարվել է 07.12.2016թ. ԵՊԲՀ Գիտակոորդինացիոն խորհրդի 
նիստում: 

Տպագրված աշխատանքներ: Ատենախոսության թեմայով տպագրվել է 31 
գիտական աշխատանք` 23 հոդված (16-ը առանց համահեղինակների), 8 թեզիս, 1 
գյուտ, 1 հավաքական մենագրություն և 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ (115 էջ): 
Աշխատանքներից 8-ը ցիտվում են «Scopus», «Web of Science», «PubMed» և «РИНЦ» 
շտեմարաններում: 

Ատենախոսության կառուցվածքը: Աշխատանքը կազմված է ներածությունից, 7 
գլուխներից, եզրակացությունից և առաջարկություններից, որոնք շարադրված են 
մեքենագրված տեքստի 300 էջերի վրա, 60 աղյուսակներից, 45 գծանկարներից և 37 
հավելվածներից: Գրականության ցանկը ներառում է 308 գիտական աղբյուր: 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 Որպես հետազոտության մեթոդաբանական կառուցվածքային տարրեր 

դիտարկվել են. 

1. հիմնական հետազոտությունները. դեղերի շրջանառություն, սպառողների 

վարք, մասնագետների գործունեություն, 

2. հետազոտության օբյեկտները. նորմատիվա-իրավական փաստաթղթեր, 

հարցաթերթիկներ, դեղագործական աշխատակիցներ, ԴՀ-ների հաճախորդներ, 

3. հետազոտության մեթոդները. համակարգային և տեղեկատվական 

մոտեցումներ, պատմական, տրամաբանական, տնտեսա-մաթեմատիկական 

մոդելավորման, փաստաթղթային և համեմատական վերլուծության, 

դեղատնտեսագիտական վերլուծության, կառուցվածքաբանական, 

սոցիոլոգիական, հոգեբանական և վիճակագրական եղանակներ (հարցաթերթիկ-

ներով հարցում, հարցազրույցի վարում, լուսանկարում, տեսաձայնագրում, 

անմիջական և ընտրողական դիտարկում): 

4. հետազոտության արդյունքները. տեսական և գործնական: 

Իրականացված հետազոտության ծրագիրը պատկերված է գծ. 1-ում: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծանկար 1. ՀՀ ԴՇ-ի և դեղագործական արտադրանք սպառողների վարքի 

հետազոտության ծրագիրը 

ՀՀ դեղագործական շուկայի, սպառողական վարքի ձևավորման և կառավարման 

առանձնահատկությունները 
 

I փուլ. Հետազոտությունների մեթոդաբանության մշակում 

II փուլ. ԴՇ-ի և ՍՎ-ի հետազոտություն 

III փուլ. Արդյունքների ընդհանրացում  

1.Հետազոտու-

թյան նպատակ-

ների և ուղղու-

թյունների 

որոշում 

2. Նախկինում 

չլուծված 

խնդիրների 

վերհանում 

3. Ուսումնա-

սիրության 

առարկան 

4. Մեթոդաբա-

նության 

հիմնավորում և 

մշակում 

6. Տեղեկություն-

ների հավաք 

7. Տեղեկա- 

տվության 

վերլուծություն 

5. Սկզբնաղ-

բյուրների 

ընտրություն 

8. Իրավիճակի 

նկարագրի 

կազմում 

9. Արդյունքներ 

և եզրակացու-

թյուններ 

10.Արդյունքների 

գործնական 

կիրառում 
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Իրականացված հետազոտություններն ըստ բնույթի հատույթային են, քանի 

որ նպատակը եղել է հետաքրքրող չափանիշների ներկա իրավիճակի 

բացահայտումը: Բացի այդ, այն կիրառվում է որպես արագ և հարմար 

կառուցվածք` սոցիալական դեղագործության իրավիճակը և առողջապահական 

ծրագրերի արդյունավետությունը գնահատելու համար: Իրականացվել է ԴՀ-ների 

աշխատակիցների և հաճախորդների հարցաթերթային հարցում` իրավիճակը 

տարբեր տեսանկյուններից և բազմակողմանիորեն գնահատելու համար: 

Հարցաթերթիկները մշակվել են ԱՀԿ-ի և գիտական գրականությունից վերցված 

ստանդարտ հարցաթերթիկների հիման վրա` 

(http://www.who.int/healthinfo/sistems/GenericIndividualQ.pdf?ua=1): 

ԴՀ-ների հաճախորդների պատահական անկրկնելի ընտրանքի չափը որոշվել է 

համակարգչային ծրագրի օգնությամբ (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm), ինչպես 

նաև` հետևյալ բանաձևով (հետազոտության ծավալը առավելագույնն է, երբ p=q=0,5). 
 

n = 
3 274 300 × 1,962 × 0,5 (1 – 0,5) 

= 384 
0,052 (3 274 300 – 1) + 1,962 × 0,5 (1 – 0,5) 

 

Հեղինակի կողմից իրականացվել է նաև ԴՀ-ի աշխատակիցների հարցում, 

որին մասնակցել է ՀՀ դեղատնային հիմնարկների 330 աշխատակից: Նրանց 

ընտրանքի ծավալը որոշվել է հետևյալ հաշվարկով. 
 

n = 
2336 × 1,962 × 0,5 (1 – 0,5) 

= 330 
0,052 × 2336 + 1,962 × 0,5 (1 – 0,5) 

 

Ընտրանքի համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ պաշտոնական 

հաղորդագրությունը:  

Բացի այդ, ԴՏԽԾ-ները, ԴՀ-ների հաճախորդների վարքը, մարկետինգային 

տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնասիրելու նպատակով ՀՀ մայրաքաղաքի և 

մարզերի ԴՀ-ներում կատարվել է 144 ժամ տեսաձայնագրություն, արտաքին և ներքին 

ձևավորման (The interior and exterior of the Pharmacy) 306 լուսանկար:  

Հավաքագրված տվյալները մուտքագրվել են SPSS 11.0 for Windows 7 և Eviews 8 

վիճակագրական-վերլուծական ծրագրերում և ենթարկվել հետագա վերլուծության:  

Հետազոտության էթիկական հարցերը: Աշխատանքը քննարկվել է ԵՊԲՀ-ի 

բիոէթիկայի կոմիտեի նիստում և ստացել դրական եզրակացություն: 
 

 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ  

ՀՀ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

 ՀՀ և արտերկրի դեղագործական շուկաների համեմատական բնութագիրը. 

Հայաստանին բնորոշ են համաշխարհային դեղագործական շուկայի զարգացման 

հիմնական միտումները, չնայած նրան, որ զարգացած երկրների շուկաների 

ծավալների համեմատ ՀՀ ԴՇ-ի ծավալը բավականին փոքր է: ՀՀ ԴՇ-ն ունի 

զարգացման իր առանձնահատկությունները, որոնք պայմանավորված են 

կազմակերպչական, իրավական և տնտեսական նոր պայմաններով, որտեղ և 

գործում են դեղագործական կազմակերպությունները: Պետք է նշել, որ վերջին 

տասնամյակում մեծ ջանքեր են ներդրվել իրավական դաշտի ստեղծման համար, 

սակայն այն դեռ բարեփոխումների կարիք ունի: Վերլուծությունը վկայում է, որ ՀՀ 

http://www.who.int/healthinfo/sistems/GenericIndividualQ.pdf?ua=1
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm)
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օրենսդրական դաշտում անբավարար են մշակված դեղորայքային ապահովման 

ռազմավարությունը և դրա ձևավորման մեթոդական մոտեցումները:  

Դեղերի գների մակարդակի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ԽՍՀՄ-ի 

փլուզումից հետո դեղերի գների ազատ արձակումը բերեց բնակչության 

գնողունակության և բուժական հիմնարկների վճարունակության նվազմանը: 

Ավելացված արժեքի հարկի (ԱԱՀ) ներդրումը հանգեցնում է դեղերի արժեքի 

բարձրացմանը, իսկ գների 20%-ով բարձրացումն անկասկած անդրադառնում է 

քաղաքացիների դեղորայքային ապահովման վրա: ԱԱՀ-ի ներդրման և դեղերի 

թանկացման կարևոր հետևանքներից մեկն էլ ստվերային ԴՇ-ի ծագումն ու 

զարգացումն է: 

Ներկայումս տեղական դեղարտադրողներն իրենց արտադրանքն 

արտահանում են հիմնականում ԱՊՀ երկրներ (սահմանակից պետություններից` 

միայն Վրաստան): ՀՀ ԴՇ-ն երկրի ցուցանիշների կայուն աճ ունեցող և զարգացող 

օղակներից մեկն է. տեղական դեղագործական արտադրությունը համարվում է 

հեռանկարային և մրցունակ: 

ՀՀ դեղագործական շուկայի գնահատումը` կապված հիմնական դեղերի 

առկայության և մատչելիության հետ. Հիմնվելով ԱՀԿ-ի ընդունած հայեցակարգի 

վրա, որի համաձայն առողջապահության գործող յուրաքանչյուր համակարգում 

պետք է առկա լինի հիմնական դեղերի բավարար քանակություն` անհրաժեշտ 

դեղաչափերով և դեղաձևերով, երաշխավորված որակով և համապատասխան 

ուղեկցող տեղեկատվությամբ, տվյալ երկրի բնակչության համար մատչելի 

գներով, մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանի շուկան` հիմնական դեղերի 

առկայության և մի շարք այլ ցուցանիշների տեսանկյունից: Տեղեկատվության 

աղբյուր են հանդիսացել Հայաստանում դեղերի չորս խոշորագույն ներկրողների 

2011թ. դեկտեմբեր ամսվա պատահականորեն ընտրված նույն օրվա 

գնացուցակները: Համեմատության համար կիրառվել են Հիմնական դեղերի 

ազգային ցանկը (ՀԴԱՑ), Անատոմիական-Բուժական-Քիմիական (ATC-

Anatomical-Therapeutic-Chemical) խմբերը և ենթախմբերը, դեղագործական 

ստանդարտ ցուցակները (USPDI - United States Pharmacopedia Drug Information):  

Պարզվել է, որ ՀՀ ամենախոշոր մեծածախ կազմակերպությունները դեղերը 

ներկրում են հիմնականում 42 արտասահմանյան ընկերություններից. առաջա-

տար դիրքերը զբաղեցնում են Գերմանիան և Ուկրաինան (8,2-ական %), 

Ռուսաստանը (7,7%), Սլովենիան (6,7%), Բելառուսը (6,2%), Հունգարիան (5,9%): 

Տեղական արտադրողներից առաջին հորիզոնականում «Արփիմեդ» ՍՊԸ-ն է 

(6,1%), այնուհետև «Լիկվորը» (2%): Մյուս արտադրողները չեն գերազանցում  

1%-ը:  

Դեղերի 936 անվանումները բաժանվել են 18 խմբերի: Ինչպես և սպասվում 

էր, հայտնի բրենդների (21,8%) համեմատ ջեներիկները գերակշռում էին (76,8%), 

իսկ 1,4%-ի համար ճշգրիտ սահմանազատումը բացակայում է: Հակավարակիչ 

դեղերը կազմել են 28,2%, սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունների 

դեղերը` 14,4%, նյարդային համակարգինը` 9,5% (աղ. 1): 

Հիմնական դեղերի ցանկից ամենաշատ ներմուծվող դեղը Դիկլոֆենակն է, 

այնուհետև` Ցեֆտրիաքսոնը (ներարկումների համար փոշու ձևով)` տարբեր 

դեղաչափերով և ֆիրմային անվանումներով: Ցեֆտրիաքսոնը ներկրվում է 
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Հնդկաստանից, Բելառուսից, Վրաստանից, Շվեյցարիայից, Ուկրաինայից, 

Եգիպտոսից, Սիրիայից, Ռուսաստանից, Հունաստանից, Ռումինիայից, 

Կորեայից, Չինաստանից, Իսպանիայից և Ավստրիայից, ինչպես նաև 

արտադրվում է ՀՀ-ում:  

Սակայն ՀԴԱՑ-ում նշված 0,25գ դեղաչափով Ցեֆտրիաքսոն ոչ մի 

գնացուցակում չի հայտնաբերվել:  

 Աղյուսակ 1. 

Դեղերի տեսակավորումը ըստ դեղաբանական խմբերի 
Խմբեր Տոկոս 

Արյան և արյունաստեղծ օրգաններ 1.7% 

Սիրտ-անոթային համակարգ  14.4% 

Մաշկաբանական միջոցներ 6.2% 

Միզա-սեռական համակարգ և սեռական հորմոններ  2.2% 

Համակարգային հորմոնալ միջոցներ 2.9% 

Համակարգային կիրառման համար հակավարակիչ միջոցներ 28.2% 

Հակաուռուցքային և իմունամոդուլավորող միջոցներ 2.9% 

Հենաշարժ համակարգ 9.4% 

Նյարդային համակարգ 9.5% 

Հակաճիճվային միջոցներ 2.1% 

Շնչառական միջոցներ 2.7% 

Պատվաստանյութեր  0.2% 

Վիտամիններ և հանքանյութեր 4.3% 

Համակարգային ազդեցության հակահիստամինային միջոցներ 1.5% 

Շաքարախտի ժամանակ օգտագործվող դեղեր 1.5% 

Ստամոքս-աղիքային համակարգ  4.6% 

Ակնաբուժական միջոցներ 4.3% 
Տարբեր 1.4% 

 

Համեմատական վերլուծության ենք ենթարկել նաև միևնույն ակտիվ 

նյութով, նույն դեղաձևով և դեղաչափով ջեներիկ դեղերի գնային արժեքները: 

Միևնույն բաղադրանյութերով և դեղաչափով ջեներիկների միջև գնային 

տարբերությունների միջինը կազմում էր մոտ 1500 դրամ: Մենք հայտնաբերել ենք 

ՀԴԱՑ-ի անվանումների ընդամենը 54%-ը, իսկ գնացուցակների դեղերի 14,1%-ի 

դեղաչափերը չէին համապատասխանում ՀԴԱՑ-ի կողմից պահանջվող 

դեղաչափերին: Կարելի է եզրակացնել, որ ընդհանուր առմամբ ՀՀ ԴՇ-ի 

մատակարարումը ՀԴԱՑ-ի դեղերով չի համապատասխանում ԱՀԿ-ի 

պահանջներին, շուկան հագեցած է ջեներիկներով: Այս պայմաններում 

արդիական է դառնում օրիգինալ և ջեներիկ դեղերի ծախս-արդյունավետության 

(cost-effective) դեղատնտեսագիտական վերլուծությունը: 

ՀՀ դեղատնային հիմնարկների առանձնահատկությունները. Դեղատնային 

ցանցի զարգացումը ՀՀ-ում պայմանավորված է բազմաթիվ հանգամանքներով. 

առողջապահության գծով բյուջետային միջոցների ոչ բավարար 
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հատկացումներով, մի շարք հիվանդությունների երիտասարդացմամբ, 

սոցիալական բնույթի հիվանդացության աճով և այլն: Առողջապահության 

բնագավառ ուղղվող ՀՆԱ-ի 2-%-անոց մասնահանումը բավարարում է 

համակարգի ֆինանսական պահանջմունքի միայն մոտ 30%-ը ծածկելուն, 

մնացածը հատուցվում է բնակչության վճարումների հաշվին, իսկ բնակչության 

հիմնական մասը գրեթե չունի սոցիալական պաշտպանվածություն, այդ թվում՝ 

պարտադիր բուժապահովագրություն: 

ՀՀ-ում գործում են 109 դեղատուն և 1721 դեղատնային կրպակ (2015թ.): ՀՀ 

ԴՇ-ի յուրահատկություններից է ԴՀ-ների անհավասարաչափ բաշխումը, որը 

բացասաբար է անդրադառնում բնակչությանը դեղերով քաղաքակիրթ 

ապահովելու գործընթացի վրա: Դեղատնային ցանցերից առավել խոշորները 

չորսն են («Ալֆա Ֆարմ», «Նատալի Ֆարմ», «Գեդեոն Ռիխտեր», «Էսկուլապ»), 

որոնք պատկանում են համանուն մեծածախ ընկերություններին: Յուրաքանչյուր 

մեծածախ ֆիրմա ունի առնվազն մեկ դեղատնային կազմակերպություն, իսկ 

խոշորները («Նատալի ֆարմ», «Ալֆա Ֆարմ»)` 100-ից ավելի: Վերջիններիս 

դեղատնային ցանցերն արդեն դուրս են եկել մայրաքաղաքի սահմաններից. 

«Ալֆա Ֆարմ»-ի ԴՀ-ները գործում են 11, իսկ «Նատալի ֆարմ»-ի ԴՀ-ները` 8 

մարզերում:  

 Ելնելով վերոնշյալից, նպատակահարմար ենք գտնում պետության կողմից 

ձեռնարկել օրենսդրական կարգավորիչ միջոցառումներ, որոնք կկանխեն մանրածախ 

ԴՇ-ի մենաշնորհման և մեծածախ կազմակերպությունների սեփականությունը 

դառնալու վտանգը, քանի որ այդ դեպքում չի գործի շուկայի հիմնական կարգավորիչ 

ուժը` մրցակցությունը: Դա կարող է հանգեցնել դեղորայքի որոշ անվանումների 

դեֆիցիտի (պակասորդի), գների աճի, իսկ վերջնարդյունքում` շուկայի դեգրադացման:  

Հայաստանի դեղագործական շուկայի զարգացման միտումները. 

Անկախանալուց հետո ՀՀ ԴՇ-ում կատարվող փոփոխությունները 

պայմանավորված են շուկայական տնտեսությանը անցում կատարելով 

(սեփականության ձևերի փոփոխությամբ, գների ազատականացմամբ, 

համաշխարհային տնտեսությանը ակտիվ ինտեգրմամբ):  

Ըստ 2012թ. վիճակագրական տվյալների, ՀՀ ԴՇ-ն ներկայացնում են 377 

(90,8%) արտասահմանյան և 38 (9,2%) տեղական արտադրողներ:  

Ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 94 380 903 ԱՄՆ դոլար, որից 94,3%-ն 

ապահովվել է ԱՊՀ երկրներից, Եվրոպայից, ԱՄՆ-ից, Կանադայից, Ասիայի 

երկրներից ներկրման շնորհիվ (գծ. 2): 

Դեղերի ճնշող մեծամասնությունը ՀՀ է ներմուծվում աշխարհի տարբեր 

երկրներից, որոնցից 10 առաջատարները ներկայացված են գծ.3-ում: Իսկ դեղերի 

շարքում ՀՀ ԴՇ-ում առավել զգալի ապրանքաշրջանառությամբ (դրամային 

արտահայտությամբ, այլ ոչ թե վաճառված միավորների քանակով) առաջատար 

դիրք են զբաղեցնում «Նոլիպրել», «Կոնկոր» և «Նիմեսիլ» բրենդային 

անվանումներով դեղերը: 
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Գծանկար 2. ՀՀ դեղագործական շուկայի տոկոսային կազմը (2012թ.) 
 

2012թ. Հայաստանում դեղերի արտադրություն են իրականացնում 19 

լիցենզավորված մասնավոր սեփականություն հանդիսացող ընկերություններ: 

Դրանք հիմնականում մասնագիտացված են ջեներիկների արտադրության մեջ, 

չնայած մի քանիսը («Լիկվոր», «Արփիմեդ» և «Վիտամաքս-Ե») առաջարկում են 

բրենդային արտադրանք, որը պահանջված է ինչպես տեղական, այնպես էլ 

արտասահմանյան շուկայում: 

 
 

 
 

Գծանկար 3. ՀՀ ԴՇ-ում առաջատար դեղարտադրող երկրները (2012թ.) 
 

Հայրենական դեղերի անվանացանկն ընդլայնելու նպատակով ՀՀ-ում 

անհրաժեշտ է իրագործել դեղագործական արտադրության զարգացման ծրագիր:  
 

ՏԵՍԱԿԱՆՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ԴՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ 
 

Դեղատնային հիմնարկի ապրանքային տեսականու մեջ օրիգինալ և ջեներիկ 

դեղերի հարաբերակցության ազդեցությունը սպառողական վարքի վրա. 

Տեսականու կառուցվածքով ԱՊՀ երկրների դեղագործական շուկաները 

դիրքավորված են որպես ջեներիկային. և՛ հայրենական, և՛ արտասահմանյան 

դեղերի ընդհանուր ծավալում ջեներիկների մասնաբաժինը հասնում է մինչև 

90%-ի: ԱՀԿ-ի, ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի և այլ միջազգային կազմակերպությունների 
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ներկայացուցիչները նշել են, որ ԱՊՀ երկրների մասնագետների 

մեծամասնությունը չի պատկերացնում օրիգինալ և ջեներիկ միջև եղած 

տարբերությունը:  

Ըստ հեղինակի հետազոտության` ԴՀ-ների աշխատակիցների 90%-ը 

սպառողներին խորհուրդ է տալիս կիրառել ջեներիկները` նույնիսկ ԴՀ-ում 

«վաճառքի առաջնորդ» հանդիսացող օրիգինալ դեղերի առկայության դեպքում: 

Այդպիսի վարքի հոգեբանական հիմունքների վերլուծությունն ի հայտ բերեց 

հետևյալ պատճառները. 1. սպառողի կողմից դեղի անկախ ընտրության 

խախտում (հաճախ աշխատակիցը սպառողի փոխարեն է եզրակացնում, որ 

օրիգինալ դեղը թանկ է), 2. օրիգինալի և ջեներիկի արդյունավետության 

հավասարության վերաբերյալ սխալ կարծիք: Դեղի առավելությունները պետք է 

դիտարկել «ծախս-արդյունավետություն» դեղատնտեսագիտական 

տեսանկյունից, որն արտահայտվում է, օրինակ` դեղի արագ ներծծմամբ, ինչն 

ապահովում է ազդող նյութի բարձր խտությունը արյան մեջ, դեղի արագ 

ազդեցությամբ, բարձր արդյունավետությամբ, հետևաբար` բուժման տևողության 

կրճատմամբ և բուժման կուրսի ընթացքում դեղի քանակի նվազեցմամբ: 

ԴՀ-ի ապրանքատեսականու կազմի մոդելավորումը. ՀՀ-ում գրանցված է 

դեղերի մոտ 4800 անվանում (2017թ.), սակայն յուրաքանչյուր ԴՀ-ի տեսականի 

բաղկացած է առավելագույնը հազար անվանումից: ԴՀ-ների համար արդիական 

խնդիր է տեսականու քաղաքականության յուրացումը և դեղերի անվանացանկի 

ընդլայնումը: Առանց մարկետինգային հետազոտությունների դժվար է պատ-

կերացնել ԴՀ-ի տեսականու քաղաքականության վարումը և իրական 

տեսականու կառուցվածքը: ՀՀ տարբեր ԴՀ-ների անվանացանկերի և 

եկամտաբերության վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ դեղատնային 

կազմակերպությունում պետք է առկա լինեն դեղերի բոլոր դեղաբանական 

խմբերը, բայց յուրաքանչյուր խմբում` տարբեր քանակությամբ (աղ.2):  

Աղյուսակ 2. 

Դեղերի վաճառքից առաջացած եկամուտը  

 
Խումբ Դեղերի տեսականին Եկամուտ, % 

1 Հակաբիոտիկներ, ինսուլիններ, հակաշաքարախտային, 
հակաասթմատիկ դեղեր, տրանկվիլիզատորներ, հիպոլի-
պիդեմիկներ, վիտամիններ 

3
0 

    

2 Հակախոցային, հակաանգինալ, հակագերճնշումային, 
սեդատիվ, հակապարկինսոնային, ջերմիջեցնող, 
հակառևմատիկ, ցավազրկող դեղեր, մարսողական 
ֆերմենտներ, հակասնկայիններ, հակաագրեգանտներ 40 

3 Սպազմալիտիկներ, նոոտրոպներ, հակաթիրեոիդային, 
հակաէպիլեպտիկ, հակաալերգիկ, հակաբակտերիալ 
դեղեր, էքսպեկտորանտներ 50 

4 Հակաառիթմիկ, հակամակաբուծային, 
հակագլաուկոմային, հակահազային, հակավեներական 
դեղեր, օրալ հակաբեղմնավորիչներ, միզամուղներ  60 

5 Սրտային գլիկոզիդներ, հակավիրուսային, 
հակակատարակտային դեղեր, լուծողականներ 70 

 

 

Կարևոր է յուրաքանչյուր խմբի օպտիմալ հարաբերակցության 

սահմանումը: Եթե 1-ին խմբի դեղերի շահութաբերությունը նվազում է` 
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հաճախորդների 50%-ի բավարարումից հետո, ապա 5-րդինը պահպանվում է 

տեսականու ընդլայնման ողջ ընթացքում. դրանց փոխարինումը այլ դեղերով 

գրեթե անհնար է: 

Ապրանքային քաղաքականության օպտիմալացումն ապահովում է 

մանրածախ դեղագործական կազմակերպությունների գոյատևումը` մրցակցային 

պայմաններում: 

Սպառողների կողմից դեղաբույսերի և բուսական ծագմամբ դեղերի 

ընտրության վրա ազդող գործոնները. Ըստ ԱՀԿ-ի 2011թ. տվյալների, տարեկան 

ֆարմակոթերապիայի բարդություններից աշխարհում մահանում է մոտ 1 մլն մարդ: 

Պատճառը միայն սինթետիկ դեղերը չեն: Հաշվի առնելով եվրոպական շուկայում 

բուսական ծագման դեղերի շրջանառության աճը` Եվրախորհրդարանը և 

Եվրախորհուրդը մշակել են օրենք` փորձելով կարգավորել ֆիտոթերապիայում 

կիրառվող այն դեղերի շրջանառությունը, որոնք չունեն անվտանգությունը և 

արդյունավետությունը հաստատող լուրջ կլինիկական տվյալներ:  

Մեր կողմից իրականացվել է ԴՀ-ում բուսական ծագմամբ դեղեր ձեռք բերող 

սպառողների վարքի ուսումնասիրություն: Բուսական ծագմամբ դեղեր գնողների 

78,8%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են (աղ.3):  
 

Աղյուսակ 3. 

ԴՀ-ում դեղաբուսական ծագմամբ դեղեր ձեռք բերող գնորդների սեռը 

 

Սեռը Դեպքերի թիվը Տոկոսը 

Իգական 328 78,8 

Արական 88 21,2 

Ընդհանուր 416 100,0 
 

  

Բուսական ծագմամբ դեղեր ձեռք բերելու և գնորդների տարիքի միջև կապը 

մոդելավորվել է: Հաշվարկային արդյունքները վկայում են, որ բուսական 

ծագմամբ դեղերի գնման հանգամանքը կախված չէ գնորդների տարիքից (աղ.4):  
 

Աղյուսակ 4. 

Կախյալ փոփոխական – ԴՀ-ում ձեռք բերվող բուսական ծագմամբ դեղերի գնում 

 

Փոփոխական Գործակից 
Ստանդարտ 

սխալ 
t-վիճակագրություն Հավանականություն 

Գնորդների 

տարիք 
-6.885714 8.797541 -0.782686 0.4776 

Ազատ անդամ 57.60000 34.26150 1.681187 0.1680 

R2 = 0.13 
 
 

Տվյալների դիտարկումը բացահայտեց բուսական դեղերով բավա-

րարվածության մակարդակի որոշակի պայմանավորվածություն` սինթետիկ 

դեղերի համեմատությամբ` առավել արդյունավետությամբ, գնային 

մատչելիությամբ և անվտանգությամբ: Ըստ հարցման տվյալների, որքան բարձր է 

հարցվողների կրթության մակարդակը, այնքան բարձր է բավարարվածությունը 

վերոնշյալ չափանիշներով: Հետաքրքիր է այն փաստը, որ բուհերի ուսանողները 
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ցույց են տվել դեղերի գնային մատչելիությամբ բավարարվածության 

ամենաբարձր մակարդակը (53,3%-ը), որի համեմատությամբ միջնակարգ և 

բարձրագույն կրթությամբ անձանց ցուցանիշները զգալի զիջում են 

(համապատասխանաբար` 33,3% և 24,5%) (գծ.4): 
 

 
 

Գծանկար 4. Հաճախորդների բավարարվածությունը` 

բուսական ծագում ունեցող դեղերից 
 

Պարզվել է, որ դեղերի գնային մատչելիությամբ ամենաբավարարվածները 

բուհերի ուսանողներն են: Նման արդյունքների ստացումը հիմք ծառայեց լրացուցիչ 

փորձաստուգում իրականացնելու համար, և մենք տվյալ հետազոտությունն 

առավել հավաստի դարձնելու համար մաթեմատիկական մոդելավորմամբ 

պարզաբանել ենք բուսական ծագմամբ դեղերի նկատմամբ 

բավարարվածությունը: 

Բժշկի դերը, որպես դեղերի ընտրության վրա ազդող գործոն, ամենացածրն 

է միջնակարգ կրթություն ունեցողների և ամենաբարձրը` բարձրագույն 

կրթություն ունեցողների շրջանում: Սոցիալական միջավայրի (ընկերներ, 

հարազատներ, հարևաններ) ազդեցությունը ամենաբարձրն է միջնակարգ 

կրթություն ունեցող հարցվողների մոտ, իսկ ամենացածրը` բարձրագույն 

կրթություն ունեցողների մոտ: Բարձրագույն կրթություն ունեցող հարցվողներն 

ունեն վստահության ամենաբարձր ցուցանիշը` բուսական դեղերի գովազդի հարցում, 

իսկ միջնակարգ ու թերի բարձրագույն կրթություն ունեցողները համեմատաբար քիչ են 

ենթարկվում այդ ազդեցությանը: ԴՏԽԾ-ին ամենաբարձր նախապատվությունը տալիս 

են բուհերի ուսանողները (գծ. 5): 
 

 
 

 

Գծանկար 5. Սպառողի կրթության մակարդակի և տեղեկատվության աղբյուրի 

ազդեցությունը` բուսական ծագում ունեցող դեղ ձեռք բերելիս 
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Կան սպառողներ, որոնք դեղաբույսերը և բուսական դեղերը դիտում են որպես 

«երկրորդային» ընտրություն` հիվանդության բուժման ժամանակ: Սակայն մեր 

դիտարկումներից բխում է այն եզրակացությունը, որ որոշ դեպքերում մարդիկ կարող 

են վերջինններս համարել նույնիսկ առաջին ընտրության տարբերակ, ավելին` որպես 

միակ ընտրություն:  
 

 

ՀՀ ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՈՐՈՇ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԱՅԻՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ 
 

Ատենախոսության մեջ հեղինակը քննության է առել նաև այնպիսի 
հիմնահարցեր, ինչպիսիք են` ծառայությունների մարկետինգի կիրառման 
առանձնահատկությունները, ԴՀ-ի մթնոլորտի, տեղեկատվական նյութերի և 
գովազդի դերը: 

Ստեղծելով ժամանակակից ինտերիեր` դեղատնային հիմնարկը պետք է հաշվի 

առնի և′ տեսաէկոլոգիայի պահանջները (Videoecology` լատ. video – տեսնել, հուն. 

logos - գիտություն բառերից), և′ մրցակցության պահանջը` ստեղծել 

յուրահատուկ, ֆիրմային ոճ: Կատարված հետազոտության արդյունքները ցույց 

են տվել, որ եթե գնումից հրաժարվելու պատճառների ցանկից բացառենք 

այնպիսի գործոնները, ինչպիսիք են գինը և որակը, ապա գնումից հրաժարվելու 

ամենազգալի պատճառներից են դեղագործական աշխատակցի անփութությունը 

և զբաղված լինելը (37%), ինչպես նաև ապրանքների մասին տեղեկանալու, դրանք 

զննելու հնարավորության բացակայությունը (46 %): 
Անց է կացվել հարցում այն դեղագետների շրջանում, որոնք դեղեր են բաց 

թողնում հաճախորդներին: Որոշվել է գնորդների կողմից պլանավորված 
(նախատեսված) և չպլանավորված (իմպուլսիվ, «կախյալ») գնումների 
հարաբերակցությունը: 

 

ԴԵՂԱՏՆԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ` 

ՈՐՊԵՍ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆ 
 

Այս վերնագրի ներքո հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել են ԴՀԴԱ-ի և 

սպառողների շփման հոգեբանական ասպեկտները, դեղերի և ՀԴԱ-ի ներկայացումը 

(presentation)` դեղագործական աշխատակիցների կողմից և այլ հարցեր: 

Դեղագործական աշխատակիցների իրազեկվածության մակարդակը կեղծված 

դեղերի բացահայտման գործում. Ըստ ԱՀԿ-ի Բժշկական արտադրանքի 

հակակեղծիքային աշխատանքային խմբի (WHO Medical Products Anti-Counterfeiting 

Taskforce) տվյալների` այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն, Եվրամիությունը, 

Ճապոնիան, կեղծված դեղերը կազմում են մինչև 1%, իսկ Ասիայի և Աֆրիկայի 

երկրներում` 30%: 2009-ին կեղծված դեղերը կազմել են համաշխարհային ԴՇ-ի 

մոտ 5-7%-ը (հասույթը` 32 մլրդ ԱՄՆ դոլար):  

Իրականացվել է հետազոտական աշխատանք` վերոնշյալ հիմնախնդրի մասին 

ՀՀ ԴՀԴԱ-ի իրազեկված լինելու վերաբերյալ (2012թ.): Հարցվողների 

ժողովրդագրական պատկերը` ըստ տարիքի և մասնագիտական կրթության, 

ներկայացված է 5 և 6 աղյուսակներում: Հեղինակը դեղագետների առավել բարձր 

իրազեկվածությունը կապում է նրանց հիմնական կրթության և շարունակական 

մասնագիտական զարգացման հետ: 

http://www.videoecology.com/eng.html
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Աղյուսակ 5. 

Հարցված դեղագործական աշխատակիցների տարիքը 
 

 

Տարիք Դեպքերի թիվը Տոկոսը 

Մինչև 25 տարեկան 180 43.9 

26-40 142 34.6 

41-55 72 17.6 

56 և բարձր 16 3.9 

Ընդհանուր 410 100.0 
 

Աղյուսակ 6. 

Հարցված դեղագործական աշխատակիցների կրթության մակարդակը 
 

Կրթություն Դեպքերի թիվ Տոկոս 

դեղագետներ 216 52.7 

դեղագործներ 194 47.3 

Ընդհանուր 410 100.0 
 
 

«Առավել հաճախ կեղծվող դեղերի դեղաբանական խմբերի» մասին հարցին 

իրենց սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնելիս դեղագործների պատասխանների ընդհանուր 

ձևն ավելի միասնական է ստացվել` դեղագետների համեմատ (գծ.6): 

Կեղծված դեղերի հայտնաբերման չափանիշներից ընտրվել են չորս հիմնականները 

(գծ.7): Տվյալները վկայում են, որ դեղագետներն ավելի բարձր նշանակություն են 

տալիս դեղի փաթեթավորմանը` որպես կեղծ դեղի հայտնաբերման գործոնի, իսկ 

դեղագործներն առավել կարևոր ազդանշան են համարում դեղի 

արդյունավետությունը: 
 

 
 
 

Գծանկար 6. Ըստ ԴՀԴԱ-ի առավել շատ կեղծվող դեղերի դեղաբանական խմբերը 
 
 

 
Գծանկար 7. Ըստ ԴՀԴԱ-ի` դեղերի կեղծ լինելը հայտնաբերելու չափանիշները 
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Հետաքրքրական է հարցվողների կարծիքն այն գործոնների մասին, որոնք, ըստ 

նրանց, նպաստում են դեղերի կեղծմանը (գծ.8): Գծ.8-ում ներկայացված տվյալները 

ցույց են տալիս դեղագործների և դեղագետների կարծիքների նմանությունը` 

միայն այն տարբերությամբ, որ դեղագործների տոկոսային մասնակցությունը 

համեմատաբար ցածր է եղել: Դեղագործական աշխատակիցներն ամենաթույլ 

օղակ են համարում ներմուծման անբավարար հսկողությունը, որը երևում է  

գծ.8-ում:  
 

 
 

Գծանկար 8. Դեղերի կեղծմանը նպաստող գործոններ 
(1) դեղագործական աշխատողների անբավարար իրազեկվածությունը, (2) դեղագործական 

արտադրությունը և շուկան կարգավորող պետական մարմինների աշխատանքի 

թերությունները, (3) ներմուծման անբավարար հսկողությունը, (4) հայտնաբերված 

կեղծիքների դեպքում ոչ խիստ պատժամիջոցները, (5) դեղերի բարձր պահանջարկը, որը 

հաճախ գերազանցում է առաջարկին 

 
Ի դեպ, այս ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է եղել նաև 

բացահայտել դեղագործական աշխատակիցների իրազեկվածության 
մակարդակը այն մասին, թե ուր պետք է դիմել կեղծված դեղերի կասկածի 
դեպքում: Տարբերակների համարակալումը նշված է գծ.9-ում:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Գծանկար 9. Կեղծ դեղի կասկածի դեպքում հիմնախնդրի հասցեավորումը 
(1) կդիմեմ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն, (2) կդիմեմ 

ԴՀ-ի ղեկավարին, (3) կդիմեմ ՀՀ ԱՆ, (4) կդիմեմ մեծածախ դեղագործական ընկերություն, որն 

առաքել է այդ դեղը, (5) չգիտեմ 
 

Դեղագործների թիվը, ովքեր այդ հարցին «չգիտեմ» պատասխանն են տվել, 

6,3%-ով գերազանցել է դեղագետներին: Սխալ պատասխանների թվում 

«տեղեկացնել ԴՀ-ի ղեկավարին» ցանկությունը գերակշռում է դեղագետների մոտ: 

Ճիշտ պատասխանների մասնաբաժինը դեղագետների մոտ կրկնակի անգամ 
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բարձր է` դեղագործների համեմատ, իսկ «չգիտեմ» պատասխան տված 

դեղագործների թիվը գրեթե կրկնակի բարձր է, քան դեղագետներինը (գծ. 10 և 11): 

 
 

Գծանկար 10. Կեղծ դեղի կասկածի դեպքում հիմնախնդրի հասցեավորումը` 

դեղագետների կողմից 
 

 
Գծանկար 11. Կեղծ դեղի կասկածի դեպքում հիմնախնդրի հասցեավորումը` 

դեղագործների կողմից 
 

Աշխատանքային փորձը, որն անուղղակիորեն կախված է տարիքից, կարևոր 

գործոն է` իրազեկվածության մակարդակի գնահատման համար: Այդ պատճառով 

ուսումնասիրվել են նաև պատասխանները` ըստ տարիքային խմբերի: Ճիշտ 

պատասխանների տոկոսը այն հարցին, թե ում պետք է դիմել կեղծված դեղի 

կասկածի դեպքում արդյունքը կազմել է հարցվողների ընդհանուր թվի 28,3%-ը, 

որը բավականին ցածր է, քան այն նվազագույն շեմը (50%), որը հեղինակն 

ակնկալում էր ստանալ: 

 Դեղագործական աշխատակիցների շրջանում անցկացված սոցիոլոգիական 

հետազոտությունը. Ուսումնասիրության համար դեղագործական աշխատողների 

բոլոր մոտիվացիոն գործոնները բաժանվել են արտաքինների և ներքինների: 

Արտաքին գործոնների թվում դեղագործական աշխատողներն առավել կարևոր 

են համարել աշխատավարձը (84,3%), կարիերայի աճը (65,1%) և աշխատանքային 

պայմանները (58,2%): Պարզվել է, որ ներքին գործոնների շարքում են 

կատարելագործման դասընթացները (58,5%), աշխատանքի բազմազանությունը 

(72,9%) և հարաբերությունները կոլեկտիվում (60,7%): Ներքին մոտիվացիոն 

գործոնները գերիշխում են ԴՀ-ների վարչական անձնակազմի մոտ, իսկ 

արտաքինները` դեղագետների և դեղագործների: 

Մոտիվացիայի տարբեր գործոններով ՀՀ ԴՀԴԱ-ի բավարարվածության 

աստիճանը որոշելու համար յուրաքանչյուր գործոնի համար օգտագործվել է 7 

միավորից բաղկացած սանդղակ և հաշվարկվել` բավարարվածության 
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ցուցանիշը (Բց): Նախ բավարարվածության յուրաքանչյուր չափանիշին տրվել է 

թվային արժեք. 

- «բոլորովին համաձայն չեմ» («-3» միավոր).  

- «համաձայն չեմ» («-2» միավոր).  

- «ավելի շուտ համաձայն չեմ, քան համաձայն եմ» («-1» միավոր),  

- «չեզոք վերաբերմունք / դժվարանում եմ պատասխանել» («0» միավոր).  

- «ավելի շուտ համաձայն եմ, քան համաձայն չեմ» («+1 միավոր»). 

- «համաձայն եմ» («+2 միավոր»).  

- «լիովին համաձայն եմ» («+3 միավոր»): 

Այնուհետև հաշվարկվել է աշխատակիցների բավարարվածության 

ցուցանիշը (Բց) առանձին` յուրաքանչյուր գործոնի համար. 
 

Բց= 
(-3) x n 1 + ( -2) xn 2  + (-1) xn 3  + 0x n 4  + 1 xn 5  + 2 xn 6  + 3 x  n 7  

X 100% 
N 

որտեղ N-ը հարցվողների ընդանուր քանակն է` 
 

N = n 1 + n 2 + n 3 + n 4 + n 5 + n 6 + n 7 
 

Կախված Բց-ի արժեքից` գնահատվել է բավարարվածության աստիճանը 

 (աղ. 7): 

Աղյուսակ 7. 

(Բց) թվային արժեքների մեկնաբանությունը 
 

Թվային արժեք Մեկնաբանում 

60 - 100% բավարարվածության բարձր մակարդակ 

20 - 59% բավարարվածության միջին մակարդակ 

մինչև 19% բավարարվածության ցածր մակարդակ 
 

Բավարարվածության ամենացածր աստիճան նկատվել է այն 

աշխատակիցների մոտ, ովքեր զբաղված են սպառողների սպասարկմամբ 

(Բց.ընդհ.=57,8%), բավարարվածության միջին աստիճանը` նրանց մոտ, ովքեր 

չեն շփվում սպառողների հետ (Բց.ընդհ.=63,5%), իսկ աշխատանքից ամենամեծ 

բավարարվածությունը հայտնաբերվել է վարչական անձնակազմի մոտ (Բց.ընդհ. 

= 79,2%): 

Մեր կողմից կատարված ԴՀ-ի սոցիալական միջավայրի վերլուծությունը 

թույլ տվեց բացահայտել ՍՎ-ի վրա ազդող հիմնական գործոնները` հետագա 

գնահատման նպատակով: Կատարվել է ԴՀ-ի սոցիալական միջավայրի և 

այցելությունների հաճախականության վերլուծություն, որը բացահայտեց 

դեղագետների/դեղագործների բավարարվածության և ՍՎ-ի միջև գոյություն 

ունեցող ուղղակի կապը:  
 

ՀՀ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ՀՀ դեղագործական շուկայում սպառողական վարքի ձևավորման և 

լոյալության առանձնահատկությունները. ՀՀ ԴՇ-ում գնորդների վարքի 

յուրահատկությունները հանրային տնտեսության մասնավորեցման 

ժամանակաշրջանում (այժմ ՀՀ-ում չկա ոչ մի պետական դեղագործական ընկերություն) 
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գրեթե ուսումնասիրված չեն: Այդ կապակցությամբ աճում է ԴՀ-ների  ̀ՍՎ-ի վրա ազդող 

հիմնական գործոնների մարկետինգային հետազոտության անհրաժեշտությունը: 

Լոյալությունը, ըստ հարցաթերթի, սահմանվել է որպես որոշակի ԴՀ-ի առկայություն, 

որին հարցվողը հստակ նախապատվություն է տալիս, կիսալոյալությունը սահմանվել է 

որպես այլ ԴՀ-ներ այցելելու և գնումներ կատարելու հնարավորություն  ̀ որոշակի 

նախընտրած «ֆավորիտ» ԴՀ ունենալով, և, վերջապես, ոչ լոյալություն  ̀ որևէ 

նախընտրած ԴՀ չունենալու դեպքում:  

Քանի որ գյուղական բնակավայրերում ԴՀ-ները սակավաթիվ են և սպառողի 

կողմից դեղատնային հիմնարկի ընտրության և լոյալության հարց չի ծագում, ապա 

հեղինակը նախընտրել է հարցումն իրականացնել մայրաքաղաքի ԴՀ-ներում, որտեղ 

մրցակցությունը զգալի է: Ուսումնասիրության պահին ԴՀ-ների 412 այցելուների 

ժողովրդագրական պատկերը հետևյալն էր. երևանցիներ էին 346-ը (76,9%), 

հանրապետության այլ քաղաքների բնակիչներ` 62-ը (13,8%), գյուղերի և այլ 

բնակավայրերի` 42-ը (9,3%): ԴՀ-ների հիմնական այցելուները իգական սեռի 

ներկայացուցիչներ էին. 362-ը` կին (80,4%), 176-ը` տղամարդ (19,6%): ԴՀ-ներ են 

այցելել տարբեր տարիքի անձինք, սակայն գերիշխող տարիքային խումբ են կազմել 

մինչև 25 տարեկանները (63,6%), որին հաջորդում են 26-40 (15,6%) և 41-55 

տարեկանների խմբերը (14,2%): Ամենափոքր տարիքային դաս է կազմել 56 

տարեկանից բարձր անձանց խումբը (6,7%): Ինչ վերաբերում է հարցվողների 

ամուսնական կարգավիճակին, ապա միայնակ էին 294-ը (65,3%) և ամուսնացած` 156-

ը (34,7%): Հետազոտողներին հետաքրքրում էր նաև հարցվողների կրթական մակար-

դակը. միջնակարգ կրթություն ունեին 24-ը (5,3%), միջին մասնագիտական` 194-ը 

(43,1%), բուհերի ուսանողներ էին 94-ը (20,9%) և բարձրագույն կրթությամբ` 138-ը 

(30,7%):  

Հետազոտողի հետաքրքրությունները ներառում էին հետևյալ չափանիշները. 

հարցվողների բաշխումն ըստ տարիքի, սեռի, կրթության և ամուսնական 

կարգավիճակի` կոնկրետ ԴՀ-ի նկատմամբ նրանց լոյալության առկայության և 

աստիճանի առումով, ԴՀ-ի ներքին ձևավորման և ԴՏԽԾ-ի նկատմամբ վերաբերմունքի 

առումով, նրանց համար ԴՀ-ի աշխատակցի տարիքի, սեռի և արտաքին տեսքի 

կարևորության առումով: 

Բոլոր տարիքային խմբերում կանանց շրջանում լոյալության մակարդակն ավելի 

բարձր է: 15-25 տարեկան անձանց շրջանում լոյալությունը (և կիսալոյալությունը) 

առավել վառ է արտահայտվել և նվազել է` տարիքային սանդղակով դեպի վեր 

շարժվելիս (գծ. 12): 
 

 
 

Գծանկար 12. Լոյալությունը ըստ տարիքի և սեռի (ա -արական, ի - իգական) 
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Լոյալության մակարդակը ամենաբարձրն է մասնագիտական կրթություն 

ունեցող անձանց շրջանում. լինի դա միջին, թե` բարձր: Իսկ կիսալոյալության 

մակարդակը միջնակարգ կրթություն ունեցողների մոտ գրեթե երկու անգամ բարձր է, 

քան բարձրագույն կրթություն ունեցողների մոտ: Ավելի քիչ լոյալ են միջնակարգ 

կրթություն ունեցող անձինք (գծ. 13): 

 

 
 

Գծանկար 13. Լոյալությունը` ըստ կրթության մակարդակի 

 

 Հետաքրքրություն է ներկայացնում լոյալության ուսումնասիրությունը` 

կապված ամուսնական կարգավիճակի հետ: Միայնակների համեմատ 

ամուսնացածներն ավելի ոչ լոյալ վերաբերմունք են դրսևորում (գծ. 14): 

 

 
 

Գծանկար 14. Լոյալությունը` ըստ ամուսնական կարգավիճակի 
 

 

Գծ.15-ում երևում է տարբերակումը` ըստ տարիքի և սեռի այն 

նշանակության գերակայությունը, որը հարցվողները տվել են ԴՀ-ի 

պատկանելությանը որևէ ընկերության դեղատնային ցանցին, ինտերիերին և 

ԴՏԽԾ-ին: 

Հարցվողները պետք է գնահատեին վերը նշված չափանիշների կարևորությունը` 

նվազման սանդղակով 5-ից (առավելագույնը) 1-ը (նվազագույնը): Որոշակի ցանցին ԴՀ-

ի պատկանելությանը առավել արժեք են տալիս մինչև 25 տարեկան տղամարդիկ 

(40%)`ընդդեմ նույն տարիքի կանանց, որոնք այդ փաստին նվազագույն արժեք են 

տալիս (18%): 

ԴՀ-ի ինտերիերին ավելի բարձր արժեք են տալիս տղամարդիկ (26-40 տարեկան 

տղամարդկանց 60%-ը այս չափանիշը 5 են գնահատել)` կանանց համեմատ (32%), և 

տարիքի հետ երկու սեռերի մոտ էլ այս չափանիշի նշանակությունը աճում է, թեև 

ավելի դանդաղ տեմպերով` կանանց մոտ:  
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Գծանկար 15. ԴՀ-ի որոշակի ցանցի պատկանելության, նրա ներքին 

ձևավորման և խորհրդատվության առկայության նշանակությունը` ըստ 

սպառողների տարիքային խմբերի և սեռի 

 
Ինչ վերաբերում է ԴՏԽԾ-ին, ապա բոլոր տարիքային կարգերում ամենաբարձր 

արժեքը (5 միավոր) այս չափանիշին տալիս են իգական սեռի ներկայացուցիչները (15-
25 տարեկան սպառողներից կանանց 39%-ը` 30% տղամարդկանց համեմատ, 26-40 
տարեկան կանանց 58%-ը` ընդդեմ 50%-ի, և 41-55 տարեկան կանանց 47%-ը` 28%-ի 
համեմատ): Հնարավոր է, որ այս հաջորդականության միտումը բացատրվում է 
տղամարդկանց համեմատ կանանց ավելի մեծ հակումով` լսել մասնագետի կարծիքը: 

ՀՀ-ում դեղերի ֆիզիկական և ֆինանսական (տնտեսական) մատչելիության 
հիմնախնդրի լուծումը` որպես ՍՎ-ի կառավարման միջոց. Դեղերի ֆիզիկական և 
ֆինանսական մատչելիությունը լուրջ հիմնախնդիր է ողջ աշխարհում: Եթե զարգացած 
երկրներում լայնորեն կիրառվում են դեղերի ֆինանսական մատչելիությունն 
ապահովող շատ մեխանիզմներ, ապա միջին կամ ցածր եկամուտներ ունեցող 
երկրներում ֆինանսական միջոցների բացակայության կամ անբավարար լինելու 
պատճառով դրանք կամ չեն կիրառվում կամ էլ ունեն դեկլարատիվ (հռչակագրային) 
բնույթ: Արդյունքում ավելանում է նման երկրների բնակչության հիվանդացությունը, 
կրճատվում` կյանքի միջին տևողությունը:  

170 հետազոտված գյուղական բնակավայրերից 90%-ում կամ դեղատնային 
հիմնարկ չկա, կամ այն չի գործում: Բնակչության մոտ 77%-ը ստիպված է դեղեր ձեռք 
բերել իրենց բնակավայրից 6 կմ կամ ավելի հեռու գտնվող ԴՀ-ներից: Ըստ OXFAM-ի 
(Oxford Committee for Famine Relief-աշխատում է աշխարհի 90-ից ավելի երկրներում) 
իրականացրած հետազոտությունների, հանրապետության 4 մարզերում գյուղական 
բնակավայրերի բնակիչների 2/3-ը ստիպված է օգտվել մարզերի քաղաքների ԴՀ-ներից, 
իսկ 10-25%-ը` նաև մայրաքաղաքի ԴՀ-ներից (աղ. 8): 

Մեր երկրի համար բնությագրական է գյուղերում, փոքր ու միջին 
քաղաքներում դեղերի ֆիզիկական անմատչելիությունը, որը դրսևորվում է ԴՀ-
ների բացակայությամբ կամ «դեղերի աղքատիկ տեսականիով»: Գների 
անկառավարելիության պարագայում բնակչության համար դեղերի 
ֆինանսական անմատչելիությունն ավելի լուրջ խնդիր է, քան ֆիզիկական 
անհասանելիությունը: 



23 

Աղյուսակ 8. 

Գյուղական բնակչության դեղերի գնման վայրը (պատասխանների 

տոկոսային հարաբերությամբ) 

 

Դեղերի գնման վայրը Սյունիք Տավուշ Վայոց Ձոր Շիրակ 

Գյուղական 

բնակավայրից 
10,1  8,5  4,2  11,1  

Մարզի քաղաքից 79,3  78,9  70,6  78,2  

Երևանից 10,3  12,1  25,1  10,1  

Այլ տեղից 0,3  0,5  0,1  0,6  
 
Հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ իրավիճակն առավել 

տագնապալի է հենց գյուղական բնակավայրերում: Գծ.16-ում տրվում է այն գյուղական 
բնակիչների թվաքանակը, որը կարող է բավարարել իր ընտանիքի դեղերի կարիքները:  
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Գծանկար 16. Գյուղական բնակիչների թվաքանակը, որոնք կարող են 

բավարարել իրենց ընտանիքների դեղերի կարիքները 
 
Ըստ մարզերի բերվում են այդպիսի ընտանիքների միջին գնահատականները, 

նույն գնահատականներն էլ` այն ընտանիքների համար, որոնք մասնակցում են 
«Առողջության պահպանման առաջնային համայնքային ծրագրին» (ԱՊԱՀԾ-ին), 
ինչպես նաև ԱՊԱՀԾ-ի ազդեցությունը` տարբեր մարզերում (ԱՊԱՀԾ-ին 
մասնակցելիս ինչքանով է աճում այն ընտանիքների քանակը, որոնք կարող են 
բավարարել իրենց դեղերի կարիքները): Գյուղական համայնքներում ծրագրերի 
իրականացումը դրական ազդեցություն ունի առաջնային բուժօգնության 
հասանելիության երկու բաղադրիչների վրա. 1. բարձրացնում է առաջնային 
բուժօգնության և դեղերի մատչելիությունը, 2.նվազեցնում է ընտանիքների 
առողջապահական ընդհանուր ծախսերը` կրճատելով հիվանդանոցային 
բուժման անհրաժեշտությունը: 

 Բոլոր, նունիսկ ամենամատչելի դեղերը, գործնականում ֆինանսապես 

անմատչելի են հանրապետության բնակչության մեծամասնության համար: Բացի 

այդ, անվճար դեղերը բաց են թողնվում սակավաթիվ ԴՀ-ներում, որոնք կամ 

(%) 

 չի մասնակցում ԱՊԱՀԾ-ին 

 միջինը` բնակչության 1շնչի համար 

 մասնակցում է ԱՊԱՀԾ-ին 

ԱՊԱՀԾ-ին մասնակցելու ազդեցությունը 
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ֆիզիկապես անհասանելի են կամ էլ դրանց հստակ ցանկը և հասցեները շատերի 

համար հայտնի չեն:  
Առողջապահության ծառայությունների և դեղերի մատչելիության 

ապահովմամբ պետք է զբաղվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
(ՏԻՄ): Առողջապահության ծառայությունների անմատչելիությունը, որպես 
համայնքում աղքատությունը պայմանավորող 5 կարևոր գործոններից մեկը, նշել 
են միայն 32 համայնքների ղեկավարները (18,8%-ը): Նրանցից միայն մեկն է 
համարել դա ամենակարևոր գործոն:  

Հետաքրքիր են նաև մեր կողմից դիտարկված դեղերի գների 
կառուցվածքների և ԴՀ-ներում վերագների մասին տվյալները: Դրանք ցույց են 
տալիս, որ դեղերի գների կառուցվածքներում 18,5-27,7%-ը կազմում է մեծածախ 
վաճառքի վերագինը, 20%-ը` ավելացված արժեքի հարկը (ԱԱՀ), իսկ 15-25%-ը` 
մանրածախ վերագինը: Համեմատության համար նշենք, որ արևմտա-եվրոպական 
երկրներում մեծածախ առևտրի վերագինը կազմում է 8-10%, իսկ մանրածախինը` 20-
25%: 

Վերը նշվածից հետևում է. որպեսզի դեղերը լինեն առավել մատչելի, 
անհրաժեշտ է իրականացնել մի շարք միջոցառումներ, որոնք մանրամասն 
նկարագրված են ատենախոսության մեջ: Սակայն, այդուհանդերձ, դրանք 
խնդիրը լուծելու համար բավարար չեն. խիստ անհրաժեշտ է, որ բնակչության 
աշխատավարձը հասնի սպառողական զամբյուղի մակարդակին: Այդ դեպքում 
կարելի է մտածել ոչ միայն դեղերի ֆինանսական (տնտեսական) մատչելիության, 
այլ նաև հանրապետության բնակչության առողջ և արժանապատիվ 
ապրելակերպի մասին: 

ՀՀ ԴՀ-ների հաճախորդների որոշ հոգեբանական բնութագրերի իմացության 
կիրառումը` սպառողական վարքը կառավարելիս. ԱԴՏ դեղ գնելիս սպառողի վրա 
ազդում են անհատական, հոգեբանական, սոցիալ-ժողովրդագրական 
հատկանիշները, ինչպես նաև` դեղի մասին տեղեկատվությունը: Այդ պատճառով 
էլ ուսումնասիրվող գործոնները բաժանել ենք 2 խմբի. 

 1. սպառողական գնահատելի գործոններ, որոնք կապված են սպառողների 
սոցիալ-ժողովրդագրական և հոգեբանական բնութագրերի հետ,  

2. ապրանքային գնահատելի գործոններ, որոնք կապված են ապրանքի 
գործառնական (ֆունկցիոնալ) բնութագրերի հետ (աղ.9): 

Աղյուսակ 9. 

Դեղ ընտրելիս ՍՎ-ի վրա ազդող գործոնները և բնութագրերը 
Սպառողական գնահատելի գործոններ Ապրանքային գնահատելի գործոններ 

Սոցիալ-
ժողովրդագրական 

բնութագրեր 

Հոգեգրական 
բնութագրեր 

Դեղերին 
վերագրվող 
բնութագրեր 

Դեղերի 
ֆունկցիոնալ 
բնութագրեր 

- Տարիք 
- Կրթություն 
- Սեռ 
- Սոցիալական 
դիրք 
- Եկամուտ 
- Այլ 

- Մոտիվացիա 
- Սպառողական 
էթնոցենտրիզմ 
- Սպառողական 
թշնամանք 
- Հեղինակություն 
- Այլ 

- Արտադրող 
երկիր 
- Արտադրող 
ֆիրմա 
- Մատակարար 
- Գին 
- Փաթեթավորում 
- Այլ 

- Կիրառման 
ցուցումներ 

- Հակացուցումներ 
- Բաղադրություն 
-Փոխազդեցություն 

այլ դեղերի հետ 
- Դեղաբանական 

հատկություններ 
- Այլ 
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Սպառողի դիմանկարը ստեղծելիս կարևոր է ուսումնասիրել որոշում 

կայացնելու շարժառիթը և ռիսկի աստիճանը: Պարզվեց, որ ՀՀ-ում սեփական 

օգտագործման համար դեղ, ԲՆԱ կամ ՀԴԱ ձեռք է բերում նրանց 46%-ը, իսկ 

հարազատների կամ ընտանիքի անդամների համար`44%-ը: Այսինքն, նրանց 

գրեթե կեսը «իսկական սպառողներ» են (ձեռք են բերում իրենց համար), իսկ մյուս 

կեսը «գնորդներ» են, քանի որ ապրանքը ձեռք են բերում այլ անձանց համար: 

Դեղի ընտրության բարդությունը կախված է հետևանքների 

անորոշությունից: Ռիսկի նվազեցման եղանակներից մեկը լայնածավալ 

տեղեկատվական որոնումն է, որն իրագործելիս սպառողն օգտվում է շատ 

տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից (գծ. 17):  
 

 
Գծանկար 17. Տեղեկատվական աղբյուրներ, որոնք ազդում են դեղերի սպառողների 

վարքի վրա 
 

Մեծ մասի համար (56%) տեղեկատվության հիմնական աղբյուր է բժշկի և 

դեղագործական աշխատակցի խորհրդատվությունը (պաշտոնական 

աղբյուրներ): Կոմերցիոն աղբյուրները (ԶԼՄ-ները) զբաղեցնում են վերջին տեղը: 

Էթնոցենտրիզմի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ սպառողների 12%-ը ձեռք են 

բերում հայրենական դեղեր, 49%-ը` արտասահմանյան, իսկ 39%-ի համար 

արտադրող երկիրը նշանակություն չունի: 

Այսինքն` ՀՀ-ում դեղերի սպառողները բնութագրվում են էթնոցենտրիզմի 

ցածր աստիճանով: Բայց նման գնահատականը միշտ չէ, որ բերում է 

արտասահմանյան դեղ գնելու որոշմանը, քանի որ որոշման վրա մեծ 

ազդեցություն ունի գինը. եթե հայրենական դեղը 2անգամ մատչելի է, քան 

արտասահմանյանը, ապա սպառողների 57%-ը ձեռք կբերի հայրենականը, և 

միայն 35%-ը` արտասահմանյանը: 
Ինչպես ցույց տվեց հետազոտությունը, թանկարժեք դեղ ձեռք բերելիս 

գնորդը կարևորում է արտադրող ֆիրմայի և երկրի հեղինակությունը. 
սպառողների գրեթե կեսը պատրաստ են ավելի շատ վճարել ֆիրմայի կամ երկրի 
իմիջի համար (գծ.18): 

Դեղերի սպառողների մոտ սպառողական թշնամությունը հանդիպում է 
հարցման մասնակիցների 35%-ի մոտ (գծ.19): Նրանց մեծ մասը դեմ են 
տրամադրված Թուրքիային (72%), Չինաստանին (12%), ասիական (10%) և ԱՊՀ 
երկրներին (7%):  
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Գծանկար 18. Դեղարտադրող երկրի կամ ֆիրմայի հեղինակության ազդեցությունը 

դեղի իրացման վրա 
 

 
 

Գծանկար 19. Սպառողական թշնամանք`  

դեղարտադրող երկրների նկատմամբ 
 

 

Դեղերի վերագրվող բնութագրերը կապված չեն բուժման 
արդյունավետության հետ, բայց ազդում են դեղերի ընտրության վրա (արտադրող 
երկիրը, գինը և այլն): Պարզվեց, որ գործառնական բնութագրերից սպառողի 
համար առավել հետաքրքիր են կիրառման ցուցումները (22%), օգտագործման 
եղանակը և այլն (գծ.20):  

 

 
 

Գծանկար 20. Սպառողներին առավել հաճախ հետաքրքրող դեղերի գործառնական 

(ֆունկցիոնալ) հատկությունները 
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Քանի որ դեղերը պատկանում են այն ապրանքների թվին, որոնք ունեն 
«ներքին» որակներ (առավել կարևոր բնութագրերը դրսևորվում են միայն 
կիրառման ժամանակ), ապա սպառողները հաճախ տեղեկություն չեն ունենում 
գործառնական բնութագրերի մասին: Այդ պատճառով էլ որոշիչ գործոններ են 
դառնում վերագրվող բնութագրերը: 

Հաստատվել է, որ ՀՀ-ում դեղերի հիմնական վերագրվող բնութագրեր են 
դեղի գինը (սպառողների 32%-ի համար), դեղ արտադրող երկիրը և ֆիրման (23% 
և 20% համապատասխանաբար) (գծ.21):  

 

 
 

Գծանկար 21. Սպառողների կողմից դեղեր ընտրելիս որոշ բնութագրերի 

նշանակությունը  
 
Սպառողների վարքի կառավարումը. Գլոբալ փոփոխությունները, որոնք 

վերջերս կատարվել են ՀՀ ԴՇ-ում, ուղեկցվել են հանրային միջոցների 
ապապետականացմամբ, սուբյեկտների քանակի աճով, գների ազատակա-
նացմամբ, որոնք հանգեցրել են մրցակցային միջավայրում գոյատևման համար 
նոր գիտելիքների ձեռք բերելու անհրաժեշտությանը: Այժմ ԴՀ-ները ստիպված են 
կիրառել մարկետինգային բազմաթիվ տեխնոլոգիաներ` սպառողներին գրավելու 
և առավելագույն շահույթի հասնելու համար: 

Սպառողների նախապատվությունների մշտադիտարկումը թույլ կտա ԴՀ-ին 
դեղագործական հոգածությունը բարձրացնել նոր մակարդակի վրա: ԴՀ-ի ֆինանսա-
տնտեսական գործունեության (ՖՏԳ-ի) բարելավման համար պետք է դիտարկել 
բոլոր նորարարությունները, տեղեկատվություն ունենալ հաճախորդների հոսքի, 
նրանց վարքի վրա ազդող գործոնների մասին, ինչը հնարավոր է միայն 
բարձրորակ մասնագետների առկայության դեպքում: 

Բացի վերոնշյալից, հեղինակի կողմից հետազոտվել են ՍՎ-ի ձևավորման 
վրա ազդող գործոնները, ինչպես նաև դեղագործական արտադրանքի ՍՎ-ի 
մենեջմենթը: Աշխատանքի արդյունքների համակարգված վերլուծության հիման 
վրա առաջին անգամ մշակվել է ԴՇ-ի սպառողների վարքի դետերմինանտները և 
կառավարման ասպեկտները համակողմանիորեն բնութագրող գիտականորեն 
հիմնավորված մոդել, որը մրցակցության պայմաններում կնպաստի 
դեղագործական կազմակերպությունների գործունեության կազմակերպմանը  
(գծ. 22):  

(%) 
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Գծանկար 22. ՀՀ դեղագործական շուկայում սպառողական վարքի մոդելը 

Սպառողական 

վարքի վրա ազդող 

մարկետինգային 

գործիքներ.  

- ներքին 

միջավայր  

- ապրանքատե-

սականի  

- դեղատնային 

մերչանդայզինգ  

-դեղատների 

բրենդինգ  

- լոյալության 

ծրագրի կիրառում 

-ծառայություն-

ների մարկետինգ 

-ներքին 

մարկետինգ 

- արտաքին 

մարկետինգ և 

այլն: 

 

ՀՀ ԴՇ -

ում ՍՎ 

Դեղագործական շուկայի 

վիճակը կանխորոշող 

մակրոտնտեսական և 

սոցիալ – ժողովրդագրա- 

կան գործոններ  
 

Բնակչության քանակը 

և կազմը  

(ժողովրդագրական 

չափորոշիչները) 

Հիվանդացությունը 

հիմնական դասերով, 

խմբերով և 

ավանդությունների 

որոշ տեսակներով 

Մահացության  

վիճակագրությունը  
 

Բնակչության 

եկամուտների 

իրական դինամիկան 

Բնակչության 

տնտեսական 

տարբերակման 

տվյալները 

 
 Բնակչության կողմից 

դեղեր և ԲՆԱ ձեռք 

բերելու համար 

կատարած ծախսերի 

դինամիկան 

(գրպանից ծախսերի 

մասնաբաժինը) 

Առողջապահական 

ծախսերը 

Սպառողական գների 

ինդեքսը (ՍԳԻ), ոչ 

պարենային 

ապրանքների գների 

ինդեքսը, դեղերի  

գների ինդեքսը  

Պետական 

կարգավորման 

գործիքներ, որոնք 

ազդում են 

դեղատների 

հաճախորդների  

սպառողական 

վարքի վրա 
 
Պետական քաղաքա- 

կանությունը 

առողջապահության 

ոլորտում 
 

Տեղական  

արտադրության 

սատարումը 
 

Դեղերի և ԲՆԱ-ի 

ներմուծումը 

 Անվճար կամ արտո-

նյալ պայմաններով 

դեղեր ձեռք բերելու 

իրավունք ունեցող 

բնակչության 

դեղորայքային 

ապահովման կարգը  

 
 Դեղերի 

շրջանառության 

պետական 

կարգավորումը  

Դեղագործական 

մանրածախ և 

մեծածախ ոլորտնե-

րում շուկայական 

սուբյեկտների 

գործունեության 

կարգավորումը  

ԴՀԴԱ-ի 

գործունեեության 

հսկումը  

ՀՀ ԴՇ-ի 

բնութագիրը 
 

Մատակարարնե-

րի մրցակցային 

դիրքերը` 

բաշխման 

ուղիներում  
 

Մրցակցության 

վիճակի և 

զարգացման 

վերլուծությունը  

Տեղական և 

արտասահմանյան 

արտադրանքի 

հարաբերակ-

ցությունը 

Դեղարտադրող 

ընկերությունների 

վարկանիշները 
 

Դեղատնային 

ոլորտ  

-վաճառքի ծավալը 

և դինամիկան,  

-առևտրային 

անվանումների, 

արտադրողների 

վարկանիշները,  

- զեղչային 

բացթողումները 

ԴՇ-ի դեղատնային 

հատվածի 

ենթակառուց-

վածքի առանձնա-

հատկությունները 

Դեղերի և ԲՆԱ-ի 

վաճառքի ընդհա-

նուր ծավալը և 

դինամիկան 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Կատարված վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ ՀՀ դեղագործական 

շուկան (ԴՇ) երկրի ցուցանիշների կայուն աճ ունեցող և զարգացող օղակներից 

մեկն է, իսկ տեղական դեղագործական արտադրությունը, եկամուտների ավելաց-

ման և արտահանման ծավալների շնորհիվ, համարվում է հեռանկարային և 

մրցունակ: 

 

2. Հաստատվել է, որ դեղատնային հիմնարկները (ԴՀ) ՀՀ տարածքում 

անհավասարաչափ են բաշխված, ինչը առանձին բնակավայրերում 

տնտեսական անմատչելիության հետ մեկտեղ դեղերի ֆիզիկական մատ-

չելիությունը ևս հասցնում է զրոյական մակարդակի: 

 

3. Պարզվել է, որ գնորդների կողմից դեղերի ընտրությունը կախված է ոչ միայն 

դեղի օրիգինալ կամ ջեներիկ լինելու (հետևաբար և տարբեր գնային 

մատչելիություն ունենալու) հանգամանքից, այլև տարատեսակ օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ գործոններից, որոնցից են դեղի ծագումը (քիմիական, բնական), 

արտադրող երկիրը, ժամկետը, կողմնակի ազդեցությունները, դեղաձևը և այլն:  

 

4. Որոշվել է ԴՀ-ի աշխատակիցների մոտիվացիայի և իրենց աշխատանքից 

բավարարվածության մակարդակը` կախված զբաղեցրած պաշտոնից: 

Հաստատվել է, որ ինչքան բարձր է դեղագործական աշխատակցի բավա-

րարվածության աստիճանը իր աշխատանքից, այնքան բարձր է դեղագործական 

հոգածության մակարդակը և սպառողների այցելությունների 

հաճախականությունը` ԴՀ-ներ:  

 

5. Որոշվել են սպառողների հիմնական խմբերը, բացահայտվել են նրանց 

նախընտրությունները` տարբեր դեղաբանական խմբերի դեղեր, օրիգինալ և 

ջեներիկ դեղեր, դեղաբույսեր և բուսական ծագման դեղեր ընտրելիս:  

 

6. Հետազոտությամբ հիմնավորվել է, որ, հաշվի առնելով սպառողների վարքը 

(ՍՎ) և պահանջարկը, դեղատնային հիմնարկի անվանացանկը հնարավոր է 

մոդելավորել` յուրաքանչյուր դեղաբանական խմբի համար որոշելով տեսականու 

լայնությունը և խորությունը: 

 

7. Հայտնաբերվել է, որ ՀՀ ԴՇ-ի կատարելագործման հետ մեկտեղ շուկայի 

զարգացմանը խոչընդոտում են.  

 արտադրական գործառույթների ռեգլամենտավորման օրենսդրա-

նորմատիվային բազայի անբավարար զարգացումը և կատարելագործումը, 
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 ԴՇ-ի բոլոր օղակներում մարկետինգի առաջադեմ տեխնոլոգիաների 

ծայրահեղ դանդաղ ներդրումը, 

 ԴՀ-ներում առկա դեղերի մասին տեղեկատվական միասնական ծառայության 

բացակայությունը, 

 դեղորայքային շրջանառության ոլորտում ավելացված արժեքի հարկի 

կիրառումը: 

 

8. Բացահայտվել է, որ ՀՀ դեղագործական շուկայի մատակարարումը Հիմնական 

դեղերի ազգային ցանկի (ՀԴԱՑ) դեղերով չի համապատասխանում ԱՀԿ-ի 

պահանջներին, իսկ ջեներիկների առաջ տանումը ՀՀ ԴՇ-ում լավ հիմքերի վրա է 

դրված (չպետք է անտեսել օրիգինալ և ջեներիկ դեղերի ծախս-

արդյունավետության դեղատնտեսագիտական համեմատական վերլուծությունը): 

 

9. Սպառողների վրա տեղեկատվության տարբեր աղբյուրների ազդեցությունը 

հետազոտելիս պարզվել է, որ ԴՀ-ում գնումների մեծ մասը կատարվում է ԴՀ-ի 

աշխատակիցների խորհրդատվությամբ, իսկ ԶԼՄ-ում դեղերի գովազդն առավել 

մեծ ազդեցություն ունի բուհերի ուսանողների վրա: Պարզվել է ԴՀ-ի 

հաճախորդների վերաբերմունքը ինքնաբուժման նկատմամբ. ինքնաբուժմամբ 

առավել հաճախ զբաղվում են բարձրագույն կրթություն ունեցող հարցվողները: 

 

10. Բացահայտվել է, որ սպառողների մեծ մասի համար (56%) տեղեկատվության 

հիմնական աղբյուրներ են բժշկի և դեղագործական աշխատակցի 

խորհրդատվությունները (պաշտոնական աղբյուրներ): Իսկ տեղեկատվության 

կոմերցիոն աղբյուրները (հեռուստատեսություն, ռադիո, մամուլ) զբաղեցնում են 

վերջին տեղը (մինչև 11%): 

 

11. ՍՎ-ի մարկետինգային հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ 

հաճախորդների լոյալության վրա մեծ ազդեցություն ունեն նրանց սեռա-

տարիքային կազմը, կրթության աստիճանը, ԴՀ-ի այս կամ այն ցանցին 

պատկանելը, ներքին և արտաքին ձևավորումը, դեղագործական տեղեկատվա-

խորհրդատվական ծառայությունը (ԴՏԽԾ) և այլն: 

 

12. Աշխատանքի արդյունքների համակարգված վերլուծության հիման վրա 

մշակվել է ԴՇ-ի սպառողների վարքի դետերմինանտները համակողմանիորեն 

բնութագրող գիտականորեն հիմնավորված մոդել, որը նպատակահարմար է 

կիրառել ՍՎ-ի մենեջմենթն իրականացնելիս: 
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Իրականացված հետազոտությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ հիմնական 
առաջարկությունները` ՀՀ ԴՇ-ի կատարելագործման և դրա մանրածախ 
հատվածում ՍՎ-ի կառավարման ուղղությամբ. 
1. Դեղագործական ոլորտի զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել նոր 
ազգային հայեցակարգ, որի գերակա ուղղությունները պետք է լինեն դեղերի 
ներմուծման օպտիմալացումը և ԴՇ-ի ապահովումը անհրաժեշտ որակյալ 
դեղերով.  
 Առաջարկվում է ՀՀ դեղորայքային քաղաքականության հեռանկարային 
ծրագրում ընդգրկել դեղերի ֆիզիկական և ֆինանսական (տնտեսական) 
մատչելիության հարցերը` բնակչության սոցիալապես անպաշտպան խավերի 
դեղորայքային ապահովման համար: 
 ԱԱՀ-ի ներդրման պատճառով դեղերի արժեքի բարձրացումն անկասկած 
ազդում է դեղերի ֆինանսական մատչելիության, հետևաբար և քաղաքացիների 
դեղորայքային ապահովվածության վրա: ԱԱՀ-ի ներդրման հետևանքով 
առաջացել և զարգանում է ստվերային ԴՇ, ուստի առաջարկվում է չեղյալ 
համարել դեղորայքային շրջանառության ոլորտում գործող ավելացված արժեքի 
հարկը: 
 ՀՀ կառավարության 23.11.2006 թ. թիվ1717-Ն որոշմամբ հաստատված 
ցանկերում ընդգրկված բնակչության սոցիալական խմբերի համար և 
հիվանդությունների դեպքում դեղերը ֆինանսապես մատչելի դարձնելու 
նպատակով առաջարկվում է. 
ա. առողջապահության բոլոր կազմակերպություններում ներդնել «Հիմնական 
դեղերի» կիրառումը, 
բ. որոշման մեջ նշված սոցիալական խմբերի համար և ցանկում ընդգրկված 
հիվանդությունների դեպքում իրականացնել անվճար կամ զեղչով տրվող 
դեղորայքի լիարժեք ապահովում, 
գ. վերոնշյալ հիվանդությունները բուժել պետական բյուջեի միջոցների հաշվին. 
դեղերի կենտրոնացված պետական գնումներ իրականացնելու նպատակով 
պետական բյուջեից բավարար միջոցներ հատկացնել առողջապահությանը: 
2. Առաջարկվում է, որպեսզի ՀՀ-ում մանրածախ դեղագործական կազ-
մակերպությունը ղեկավարվի միայն մասնագիտական հատուկ կրթություն 
ունեցող դեղագետի կողմից: 
3. ՀՀ ԴՇ-ի ենթակառուցվածքի համակարգված վերլուծության արդյունքում 
առաջարկվում է. 
ա. շուկայի սուբյեկտների գործունեության վերահսկման ուժեղացում պետության 
կողմից,  
բ. դեղագործական գործունեության արտոնագրման ստանդարտների խստացում,  
գ. ստվերային շրջանառության վերացման համար տնտեսական պայմանների 
ստեղծում, 
դ. մանրածախ ԴՇ-ի մոնոպոլիզացիայի և խոշոր մեծածախ կազմակերպութ-
յունների սեփականություն դառնալու վտանգը կանխող միջոցառումների իրա-
կանացում (քանի որ շուկայի մասնակիցների համար միատեսակ պայմանների 
բացակայության դեպքում չի գործի շուկայի կարգավորման հիմնական գործոնը` 
մրցակցությունը). հակառակ դեպքում դա կարող է հանգեցնել մանրածախ 
շուկայում դեղերի գների աճի և դեֆիցիտի, վերջին հաշվով` շուկայի 
հետընթացքի (ռեգրեսիայի):  
4. ՀՀ մանրածախ ԴՇ-ի զարգացման համար առաջարկվում է. 
ա. պետության կողմից դեղերի մանրածախ շուկայի հսկման ուժեղացում, 
բ. ԴՀ-ներում աշխատող մասնագետների հավաստագրման (ատեստացիայի) և 
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արտոնագրման (լիցենզավորման) անցկացում, 
գ. պետական բյուջեի հաշվին կենսականորեն կարևոր և հիմնական դեղերի 
գրանցման իրականացում, 
դ. խախտումներ (չգրանցված, կեղծ դեղեր, ստվերային շրջանառություն և այլն) 
հայտնաբերելիս` խիստ պատժամիջոցների կիրառում: 
5. ՀՀ դեղերի շրջանառության կարգավորումը բարելավելու համար անհրաժեշտ է 
շտապ մշակել և ընդունել «Դեղագործական գործունեության մասին», 
«Դեղորայքային ապահովվածության մասին» օրենքները: 
6. ԴՀ-ներում առկա դեղերի մասին բնակչությանը տեղեկատվական միասնական 
ծառայություն ապահովելու նպատակով մայրաքաղաքի և մարզկենտրոնների 
քաղաքապետարաններում ստեղծել քաղաքային հեռախոսահամարով 
տեղեկատու, 
7. ԴՀ-ի գնորդները մեծ ուշադրություն են դարձնում ԴՀ-ի ղեկավարության 
կողմից համուղղելի գործոններին (ապրանքատեսականի, աշխատակիցների 
կողմից ծառայությունների մատուցման մակարդակ, ԱԴՏ դեղերի, ԲՆԱ-ի, ՀԴԱ-ի 
և տեղեկատվական նյութերի դասավորվածություն, ԴՀ-ի ընդհանուր մթնոլորտ, 
աշխատաժամեր և այլն): ԴՀ-ի ղեկավարներին առաջարկվում են սպառողների 
վարքի հետազոտության պարզ մարկետինգային եղանակներ` 
կազմակերպության ՖՏԳ-ն բարելավելու և սպառողական վարքը կառավարելու 
նպատակով: 
8. Սուր մրցակցության պայմաններում ժամանակակից դեղատնային հիմնարկը 
դեղերից բացի սպառողին պետք է առաջարկի նաև բժշկական նշանակության 
առարկաներ և հարդեղագործական ապրանքներ (նորածնի և հիվանդի խնամքի 
առարկաներ, մանկական սնունդ, դեղաբույսեր, բուժիչ կոսմետիկա, օպտիկա, 
ԿԱՀ-եր, հանքային ջրեր և այլն): Ուստի առաջարկվում է ՀՀ-ում անցում 
կատարել «կիսաբաց» տիպի ԴՀ-ների, որի արդյունքում կնվազի դեղատան 
աշխատակցի ծանրաբեռնվածությունը: 
9. Դեղ սպառողները նախընտրում են, որ ԴՀ-ի աշխատակիցն օժտված լինի 
հաղորդունակության հատկությամբ (ցանկանա և կարողանա հաղորդակցվել 
գնորդների հետ): Հաշվի առնելով ԴՀ-ի աշխատանքի սոցիալական 
նշանակությունը` մշտական շփումը բնակչության հետ, առաջին պլան է մղվում 
մարդկային գործոնը: Մասնագիտական պատրաստվածությունից և ՊԴԳ-ից 
(Պատշաճ դեղատնային գործունեությունից) բացի ԴՀ-ի աշխատակցից 
պահանջվում է նաև սոցիալական հոգեբանության հարցերի իրազեկվածություն: 
Առաջարկվում է դեղագետների մասնագիտական վերապատրաստման 
դասընթացում ընդգրկել սոցիալական հոգեբանության հիմունքները և առավել 
ուշադրություն դարձնել դեղագործական հոգածության, ինքնաբուժման 
կառավարման, գնորդի հետ հաղորդակցվելու և ծառայություններ մատուցելու 
հարցերի վրա: 
10. Արդիական խնդիրներից է նաև դեղագետի կարգավիճակի և նրա դերի 
բարձրացումը, որին կնպաստեն «Հայաստանի դեղագործական աշխատողի 
էթիկական կոդեքսի» մշակումն ու ընդունումը, դեղագործական էթիկայի և 
կենսաէթիկայի հիմունքների ներդրումը:  
11. ԴՀ-ների ղեկավարներին տրվել են գործնական մեթոդական ցուցումներ` 
դեղագործական արտադրանքի գնորդների լոյալության (հավատարմության) 
ծրագրերի արդյունավետության գնահատման համար (ներդրման ակտերն 
ընդգրկված են ատենախոսության «Հավելված» բաժնում): ԴՀ-ների ղեկավարները 
կարող են հաշվարկել, թե գործոններից յուրաքանչյուրը որքանով կմեծացնի 
հաճախորդների լոյալությունը` կոնկրետ տվյալ դեղատան նկատմամբ:  
12. Հետազոտությունների և համակարգված վերլուծության արդյունքում առաջին 
անգամ տրվում է ՀՀ ԴՇ-ում սպառողական վարքի մոդելը: 
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СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ КАК КАРДИНАЛЬНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

МЕНЕДЖМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

 

Бегларян Маргарит Грантовна 

 

Резюме 

 

В системе здравоохранения важное место занимает лекарственное обеспечение 

населения. Лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства 

гигиены и другие парафармацевтические товары, без которых трудно представить 

себе медицинскую помощь, являются одними из самых востребованных товаров на 

потребительском рынке. 

В результате ситуационного анализа выявлено, что мировой фармацевтический 

рынок своим развитием в Республике Армения обуславливает  не только рост ввоза и 

продаж лекарств, повышение конкуренции, но и введение передовых маркетинговых 

технологий. Исследование подтвердило, что хотя основной и важной функцией 

аптечных учреждений является содействие здоровью населения, однако, рост 

конкуренции диктует аптекам активное внедрение современных методов управления, 

маркетинговой стратегии и технологий при реализации вышеперечисленных товаров. 

Сравнительная характеристика показателей фармацевтических рынков в ряде стран и 

РА, основанная на анализе научной литературы и результатах наших исследований, 

позволила выявить особенности фармацевтического рынка Армении. 

Фармацевтический рынок Армении является объемным и растущим (о чем 

свидетельствуют объемы продаж лекарств отечественного и зарубежного 

происхождения и широкая диверсификация ассортимента), имея высокую 

конкурентоспособность как с точки зрения спроса, так и предложения. 

Было подтверждено, что на территории Армении аптеки распределены 

неравномерно, что в некоторых населенных пунктах прибавление к экономической, а 

также физической недоступности лекарств приводит к ее нулевому уровню. Анализ 

показал, что тенденции развития фармацевтического рынка Армении не 

соответствуют потенциальным потребностям населения в связи с низкой 

покупательной способностью, увеличением затрат на лекарства, а реформы в 

экономической сфере усугубляют социальные проблемы, связанные с вопросами 

доступности лекарств из-за невыполнения государственных обязательств. 

В результате маркетинговых исследований потребительского поведения 

выявлено, что на лояльность покупателей имеют большое влияние их поло-

возрастной состав, уровень образования, принадлежность аптеки к той или иной сети, 

оформление аптеки, компетентность персонала, качество обслуживания, 

информационно-консультационные услуги и т.д. Доказано, что при выборе аптеки 

наиболее существенным фактором является высокое качество обслуживания, которое 

тесно связано с профессиональной грамотностью фармацевтических работников и их 

внимательным отношением к клиентам. Показаны потребительские предпочтения при 
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покупке безрецептурных (OTC) лекарств и других фармацевтических товаров, а также 

их отношение к самолечению и различным источникам информации. 

Работа основана на анализе законодательных и нормативных актов РА, на 

результатах исследований, проведенных среди работников и потребителей 210 аптек 

во всех регионах страны и во всех административных районах столицы, а разработка 

информационных материалов была осуществлена с использованием современных 

методов компьютерных технологий. 

В диссертации особое место уделяется исследованию деятельности 

фармацевтических работников, в результате которого определилась их 

удовлетворенность своей профессиональной деятельностью и ее связь с уровнем 

фармацевтической опеки и потребительской удовлетворенностью. Было 

подтверждено, что чем выше уровень удовлетворенности качеством своей работы и 

профессиональной деятельностью, тем выше уровень предоставленной 

фармацевтической опеки и частота посещений в исследуемых аптеках. 

В результате систематического анализа правительственных документов и 

государственно-правовых основ, регулирующих фармацевтическую деятельность, 

было установлено, что в законодательстве РА недостаточно разработаны стратегия 

лекарственного обеспечения и методологические подходы его формирования, а 

фармацевтический рынок РА регулируется в основном отдельными решениями и 

приказами, в результате чего многие вопросы остаются нерешенными, а 

следовательно, фармацевтическая сфера урегулирована не полностью. В ходе 

исследования выявление организационных, правовых и иных недостатков стало 

основой для разработки и внедрения соответствующих рекомендаций по 

совершенствованию фармацевтической деятельности. 

В результате анализа данных исследований впервые составлена научно 

обоснованная модель, всесторонне характеризующая потребительское поведение 

аптечных учреждений, которую целесообразно применять для управления и 

исследования покупательского поведения. 

Кроме того, конечные результаты работы позволят оптимизировать 

деятельность тех провизоров и фармацевтов, которые работают непосредственно с 

населением, увеличить качество и безопасность информационно- консультационных 

услуг.  



37 

STRATEGY AND MONITORING OF THE CONSUMER’S BEHAVIOR 

FORMATION AS AN IMPORTANT FACTOR IN THE PHARMACEUTICAL 

MARKET MANAGEMENT’S DEVELOPMENT 

Beglaryan Margarit Hrant 

Summary 

 

The medicamental supply of population is of great importance in the health care 

system. Medicaments, the goods of medical significance, the hygienic means and other para-

pharmaceutical products, without which is quite difficult to realize the health care are among 

the most requested types of goods in the consumer market.  

In result of the world pharmaceutical market situational analysis it was confirmed, that 

by its development tendencies in the pharmaceutical market of the republic of Armenia it 

conditiones not only the medicaments’ importation and the commodity circulation increase, 

competitiveness increase, but also an implementation of the advanced marketing 

technologies.  

The given research substantiated that although the most important and the primary 

function of the drug stores is to contribute to the health of people, nevertheless the growth of 

competitiveness dictates to the drug stores to implement the modern management, marketing 

strategies and technologies actively in a process of the above-mentioned goods realization.

 The provided comparative evaluation of the situation for a number of countries, based 

on the literature data analysis, as well as on the own results of investigation of the RA 

pharmaceutical market’s indices enabled us to reveal the pharmaceutical market’s 

peculiarities in Armenia. The pharmaceutical market of Armenia is a rather wide-scaled and 

developing market (on its benefit the domestic and foreign production medicaments’ selling 

volumes and the assortment enhanced diversification testify), it is highly competitive from 

both supply and demand points of view.  

It was proven, that the drug stores in Armenia are not equally distributed, what in 

discrete regions together with the economical inaffordability attenuates the physical acsess 

of drugs as well. The provided analysis showed, that the development tendencies of 

pharmaceutical market in RA do not correspond to the potential needs of the population, 

which are connected with a low purchasing power, the drugs increased expenses, and the 

reforms encountered in the economical aspect have strongly accentuated the drugs 

accessibility dipident social problems due to the state guaranties non-realization.  

In result of the consumer behavior marketing investigation it was revealed, that the 

clients’ sex-gender content, education level, pertaining to this or another pharmacy network, 

the drug store design, the personnel competence level, the provided service quality, the 

given recommendations, etc. have a great influence onto the loyality extent of purchasers. It 

was also proven, that in the drug selecting process the most significant factor was the service 

quality, which is in direct connection with the personnel skilful professionalism and the 

attentiveness to the clients. The clients’ preferences related to the drugs available without 
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prescription and other pharmaceuticals purchase, as well as their attitude to self-treatment 

and the information different sources were revealed.  

The given research was based on the legislative and the normative legal acts analysis, 

as well as on the investigation results of the personnell and clients of the regional and 

municipal 210 pharmacy facilities over the whole republic, and the informative material 

analysis and design was performed by using of the computer technologies modern 

methodics.  

In the given dissertation a study of the pharmaceutical aspect pesonnell activity is 

under the great attention, in result of which the satisfaction level of personnell’s provided 

work and that’s influence on their service level and on the consumers’ satisfaction level 

were detected. It was confirmed that the higher is a worker’s grade of content with his work 

quality and own professionalism, the higher is the pharmaceutical service level provided to 

consumers and also the rate of their visiting in the investigated drug stores. 

In result of the systemized analysis of governmental documents and the 

pharmaceutical activity regulatory official bases it became clear, that in the legislation of 

RA the medicaments safety strategy and methodological approaches on its formation were 

not developed at the satisfactory extent, and the RA pharmaceutical market aspect is being 

regulated mainly by the discrete resolutions and orders, what sets many problems 

unresponded, so this field of activity is not perfectly regulated. 

 During the investigation revealing of the organizational, legal and other type of 

oversights became a base for development and implementation of the corresponding 

assignments directed to the pharmaceutical activity’s improvement.  

In result of the investigations’ systemized analysis first time the scientifically proven 

behavioral model of the pharmaceutical products consumers, which gives the versatile 

characteristics was constructed, which is the best to be applied intended for the drug 

consumers behaviour regulation and provision of investigations.  

Except that, the endpoint results of the research will enable us to optimize activity of 

those specialists in pharmaceutical aspect, who works immediately with the population and 

improve their informative-recommendation service quality and safety.  


