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В статті висвітлено  глобальні тренди на світовому ринку фармацевтичних препаратів, які  
суттєво впливають на розвиток вітчизняного ринку через те, що на ньому представлено 
багато фармацевтичних компаній, відомих у світі. Запропоновано  фармацевтичний ринок 
розглядати як систему взаємовідносин з приводу договірних схем купівлі-продажу 
фармацевтичних товарів і послуг за визначеною ціною та умовами гарантії якості. 
Встановлено нормативно-правову базу щодо регулювання фармацевтичної діяльності та 
розробки національної політики у фармацевтичній сфері, яка формується  на основі 
концепції розвитку фармацевтичної галузі, основою якої стали рекомендації ВООЗ. 
Акцентовано увагу на важливості впровадження на підприємствах і організаціях 
фармацевтичного сектору міжнародних стандартів якості (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) 
при визначенні соціальних пріоритетів у забезпеченні населення лікарськими засобами. 
Визначено характерні особливості та закономірності розвитку фармацевтичного ринку в 
Україні. Узагальнено причинність виникнення його основних проблем через деструктиви 
діяльності суб’єктів господарювання, реалізацію регулюючих механізмів, ринкові передумови 
глобалізаційних процесів. Серед головних недоліків бізнес-середовища визначено низький 
рівень інноваційної активності вітчизняних фармацевтичних підприємств. В статті 
авторами висвітлено основні завдання, спрямовані на організацію стабільної діяльності 
фармацевтичної галузі відповідно «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров’я України на 2011-2020 роки».  Аргументовано необхідність розвитку 
виробництва натуральних ліків, що підкріплюється національними традиціями та 
економічно доцільно, оскільки вітчизняні підприємства наразі не в змозі конкурувати у 
створенні нових синтетичних компонентів. Охарактеризовано цільову функціональність 



державного регулювання фармацевтичного ринку зі стратегічною орієнтацією на 
забезпечення його конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність фармацевтичного 
ринку рекомендовано визначати як тривалу його здатність утримувати конкурентні 
переваги на вищих інституційно-просторових рівнях з високою адаптивністю до екзогенних 
змін, а також кон’юнктурними характеристиками, котрі дають змогу оптимізувати 
задоволення потреб його учасників. Охарактеризовано механізми державного регулювання 
фармацевтичного ринку як конкретні інструменти регулюючого впливу на його учасників та 
результуючі кон’юнктурні характеристики, що через взаємодію з відповідним забезпеченням 
(інституційним, інформаційним, кадрово-управлінським і фінансовим) уможливлюють 
досягнення задекларованих цілей. Розкрито їхній прикладний зміст з розподілом на 
концептуально-регламентуючі, нормативно-правові, економіко-мотиваційні, контролюючі 
та інформаційно-промоційні.  Доведено, що в сучасних умовах діяльності фармацевтичного 
ринку надзвичайно важливу роль відіграють стандартизація, сертифікація та ліцензування, 
які слід вважати запорукою не тільки розвитку фармацевтичної галузі України, але й 
гарантією охорони здоров’я  громадян. Одним із багатьох проблемних питань щодо 
діяльності суб’єктів публічного управління фармацевтичної галузі визначено питання 
управління й координації діяльності із стандартизації обігу лікарських засобів, де задіяні 
суб’єкти публічного і приватного права.  
 
The article highlights global trends in the global pharmaceutical market, which have a significant 
impact on the development of the domestic market due to the fact that it represents a large number 
of pharmaceutical companies known in the world. It is proposed to consider the pharmaceutical 
market as a system of relationships on contractual schemes for the sale and purchase of 
pharmaceutical goods and services at a specified price and quality assurance. It has established the 
legal framework for regulating pharmaceutical activities and developing national policy in the 
pharmaceutical sector, based on the concept of pharmaceutical industry development, made 
according to WHO recommendations. The emphasis is placed on the importance of introducing 
international quality standards (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) at the enterprises and organizations 
of the pharmaceutical sector in the process of identifying social priorities in providing the 
population with medical products. The characteristic features and regularities of development of the 
pharmaceutical market in Ukraine are determined. It is generalized the causality of its main 
problems due to the destructive activity of business entities, the implementation of regulatory 
mechanisms, market conditions for globalization processes. Among the main shortcomings of the 
business environment defined the low level of innovation activity of domestic pharmaceutical 
companies. In the article, the authors outline the main tasks aimed at the organization of the stable 
activity of the pharmaceutical industry, in accordance with the "Concept of the Pharmaceutical 
Sector Development of the Ukrainian Healthcare Industry for 2011-2020". It is grounded the 
necessity of development of production of natural medicines, which is supported by national 
traditions and economically expedient, since domestic enterprises now are not able to compete in 
the creation of new synthetic components. The target functionality of the state regulation of the 
pharmaceutical market with strategic orientation to ensure its competitiveness is characterized. The 
competitiveness of the pharmaceutical market is recommended to determine as its long-term ability 
to maintain competitive advantages at higher institutional and spatial levels with high adaptability 
to exogenous changes, as well as market conditions that allow to optimize the satisfaction of the 
needs of its participants. The mechanisms of state regulation of the pharmaceutical market are 
characterized as specific tools of regulatory influence on its participants and the resulting market 
conditions, which, through interaction with the corresponding provision (institutional, 
informational, personnel, managerial and financial), enable the achievement of the declared goals. 
Their application content with the division into conceptual and regulatory, legal, economic-
motivational, controlling and informational and promotional ones is revealed. It is proved that in 
today's operating conditions of the pharmaceutical market, standardization, certification and 
licensing play an extremely important role, which should be considered as a guarantee not only of 



the development of the pharmaceutical industry of Ukraine, but also a guarantee of public health 
protection. One of the many problematic issues related to the activities of the subjects of the public 
administration of the pharmaceutical industry is the issue of management and coordination of 
activity on standardization of turnover of medical products, where the subjects of public and private 
law are involved. 
 
Ключові слова: лікарські засоби, торгівля, фармакологія, фармацевтична галузь, 
фармацевтичний ринок, державне регулювання, конкурентоспроможність, стандартизація,  
сертифікація, ліцензування, публічне управління та право. 
 
Keywords: medical products, trade, pharmacology, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
market, state regulation, competitiveness, standardization, certification, licensing, public 
administration and law. 

 
 
Постановка проблеми. Формування національних пріоритетів та розвиток фармацевтичної індустрії 

щодо розробки та впровадження ефективних і безпечних лікарських препаратів є одним із важливих напрямів 
для багатьох провідних країн світу та найвідоміших фармакологічних компаній.  

Ринок фармацевтичної продукції в процесі системної трансформації суспільства піддається суттєвим 
перетворенням. Відсутність «зрілих» компонентів ринкової інфраструктури, якісні зміни, інфляція та інші 
явища зумовлюють об'єктивну необхідність дієвого державного регулювання. Комплекс інструментів 
державного регулювання фармацевтичного ринку не залишається незмінним, він постійно вдосконалюється. 
Проте публічне адміністрування фармацевтичного ринку має бути обмеженим і мати забезпечувальний 
характер, що полягає в підтримці реальних ринкових процесів.   

Загальною потребою та вирішальною передмовою успішного функціонування фармацевтичних 
підприємств є визначення та впровадження в практику їх діяльності системного підходу. Зокрема, це стосується 
оптово-посередницької діяльності підприємств фармації, які сьогодні здійснюють свою підприємницьку 
діяльність в умовах конкурентного середовища. Застосування гнучкого та ефективного управління, здатного 
створити умови для стабільного існування та розвитку суб’єкта господарювання, залучити та втримати клієнтів, 
а також забезпечити раціональну взаємодію з виробниками лікарських засобів і товарів медичного призначення, 
дозволить фармацевтичному підприємництву досягти оптимізації процесів і підвищити шанси в конкурентній 
боротьбі. Це потребує розробки і впровадження відповідних системних рішень та їх адаптації до реальних умов 
господарювання. У сучасній науці управління найбільш перспективними та ефективними вважаються системні 
рішення, засновані на ситуаційному підході до управління.  

Аналіз попередніх публікацій. Сьогодні пріоритетною темою дискусій з боку наукової спільноти, 
органів законодавчої та виконавчої влади, представників практичної фармації є проблеми реформування 
фармацевтичного сектору економіки, державного регулювання у галузі охорони здоров’я, обґрунтування 
національної лікарської політики та розвитку фармацевтичного ринку в світі і країнах. Серед наукових праць 
вітчизняних і закордонних учених з даної проблематики відомі роботи  О. Андрєєва, А. Бєліченко, Д. Брунтлада, 
А. Вебера, О. Галацана, В. Герасимчука, В. Дячишина, В. Загороднього, Д. Карамишева, Д. Кемберленда, О. 
Коваленка, В. Лєхана, А. Лін,  В. Москаленка, А. Нагорної, З. Надюка, А. Немченко, В. Пономаренка, Я. 
Радиша, І. Солоненка, А. Степаненко, Дж. Стиглера, А. Уваренка, П. Хаггета, С. Шортела, Н. Яроша та ін. 
Незважаючи на високий науковий рівень публікацій з важливих проблем державного регулювання охороною 
здоров’я залишаються недостатньо вивченими і вимагають поглибленого дослідження  актуальні питання 
формування та реалізації регуляторної політики збалансованого розвитку фармакологічного ринку. 

Метою дослідження є визначення закономірностей, національних особливостей та проблем розвитку 
фармацевтичного ринку для обґрунтування пріоритетів гармонізації регуляторного середовища торгівлі 
лікарськими засобами в Україні 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи головні тенденції розвитку фармацевтичного ринку 
України, необхідно звернути увагу на глобальні тренди, які сформувалися на світовому ринку фармацевтичних 
препаратів. Адже вони чинять істотний вплив на розвиток вітчизняного ринку, зокрема через те, що на ньому 
представлено багато фармацевтичних компаній, відомих у світі, а темпи його зростання навіть в умовах 
глибокої економічної кризи, що має місце в Україні протягом останніх років, є досить позитивними. 

У розвинутих країнах світу фармацевтична галузь традиційно вважається найбільш динамічною і 
високорентабельною. Водночас, вона є і особливим сегментом ринку, який регулюється державними органами 
влади, а також контролюється страховою медициною. Тому останнім часом фармація все активніше починає 
інтегруватись зі сферою надання медичних послуг.  

За даними QuintilesIMS Institute (США), глобальні витрати на фармацевтичні препарати до 2021 року в 
світі складуть майже 1,5 трлн. дол. США, що на 370 млрд. дол. США перевищить показники 2016 року в 
поточних цінах (рис. 1). Більша частина у глобальній структурі витрат, особливо на розвинених ринках, буде 



обумовлена онкологією, лікуванням аутоімунних та діабетичних захворювань, які стануть головними 
драйверами відповідних інновацій [17, с. 3-10].  

На думку міжнародних експертів, в прогнозному періоді фармацевтичний ринок США залишиться 
найбільшим за обсягом у світі, а ринок КНР посідатиме стабільне друге місце (починаючи з 2012 р.). На 
розвинутих фармацевтичних ринках зростання витрат буде стимулюватись оригінальними брендами, натомість 
на інших ринках, зокрема на тих, які наразі знаходяться на етапі динамічного зростання, будуть в основному 
представлені неоригінальні продукти, які в середньому складуть близько 90% їх обсягу і до 80% їх сукупних 
витрат. Нові ліки дедалі більше набуватимуть характерних рис природності, а частка витрат на їх придбання у 
глобальному вимірі збільшиться з приблизно 20% у 2006 р. до 30% у 2016 р. та до 35% –  у 2021 р., досягнувши 
майже половини загальних витрат на ринках США та найрозвинутіших країн ЄС [17, с.5]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динаміка витрат на світовому фармацевтичному ринку в 2007-2021 рр. 
Джерело: [17, с. 6] 

 
Основна частина лікарських засобів, яка надходить на світовий ринок (понад 70%), виробляється у 

США, Німеччині, Японії, Великій Британії, Франції, Швейцарії, Іспанії та Італії. Ці країни є виробниками 
оригінальних, найбільш ефективних і якісних лікарських засобів, для них характерна висока активність у 
сегменті R&D (англ. – Research and Development). За різними оцінками щорічно в розробці знаходяться сотні 
препаратів. Так, у 2017 р. в розробці знаходилось понад 900 лікарських препаратів для лікування раку, понад 
300 – для терапевтичного лікування рідкісних захворювань, понад 200 – діабету та серцево-судинних 
захворювань, більше 80 – ВІЛ/СНІД. ТОП-10 країн-лідерів у глобальному рейтингу на світовому 
фармацевтичному ринку представлено в таблиці 1. 

До складу зростаючих (або «pharmerging markets») країн у глобальному рейтингу «Outlook for Global 
Medicines through 2021. Balancing Cost and Value» експерти відносять країни у розрізі витрат на придбання 
фармацевтичних препаратів на душу населення (рис. 2). Прогнозується, що середні витрати на їх придбання на 
рік з розрахунку на душу населення в 2021 р. складуть приблизно 117 дол. США. 

 
Таблиця 1. 

ТОП-10 країн у глобальному рейтингу на світовому фармацевтичному ринку в 2011-2021 рр. 
Місце 2011 Рейтинг 2016 Рейтинг 2021 Рейтинг 

1. США 100 США 100 США 100 
2. Японія 24 Китай 26 Китай 25 
3. Китай 20 Японія 19 Японія 14 
4. ФРН 11 ФРН 10 ФРН 8 
5. Франція 10 Франція 7 Бразилія 6 
6. Італія 7 Італія 6 В.Британія 6 
7. В.Британія 6 В.Британія 6 Італія 5 
8. Іспанія 6 Бразилія 6 Франція 5 
9. Канада 5 Іспанія 5 Індія 5 
10. Бразилія 5 Канада 4 Іспанія 4 

Джерело: [17, с. 8] 



 

Рис. 2. Прогнозні витрати на придбання фармацевтичних препаратів у розрізі країн сегменту 
«pharmerging markets» у 2021 р.  

Джерело: [17, с. 46] 
 
На нашу думку, особливий інтерес становить відсутність у групі зазначених країн України. З цього 

приводу автори даного глобального рейтингу зазначають, що світовий фармацевтичний ринок знаходиться у 
стані перманентних динамічних змін. Так, наприклад, ринок Південної Кореї перейшов у розряд розвинутих, 
тоді як інші країни в рейтингу з’являються лише на короткий час унаслідок нестабільності їх соціально-
економічного становища. Відомі своїми економічними та політичними проблемами, що мали місце протягом 
останніх років Україна, Венесуела, Румунія і Таїланд свого часу були включені до даної групи ринків. Однак 
наразі доходи на душу населення у вітчизняній економіці низькі, а економічні проблеми перешкоджають 
інвестувати в розвиток фармацевтичної промисловості до 2021 р. кошти в обсязі близько 1 млрд. дол. США, що 
є приводом для включення до даного рейтингу України у складі «pharmerging markets» як країни-виробника 
високоякісних фармацевтичних препаратів. Зазначається також, що такі включені до рейтингу країни, як 
Бангладеш, Чилі, Казахстан та Філіппіни в найближчому майбутньому матимуть серйозні виклики щодо 
підтримки інвестицій у галузі охорони здоров’я, що також впливатиме на їх позиції в даному глобальному 
рейтингу. 

Ландшафт світового та українського фармацевтичних ринків безперервно змінюється:  постійно 
розробляються сучасні лікарські засоби, з’являються нові методи діагностики, впроваджуються революційні 
терапевтичні підходи тощо. Фармацевтична допомога й забезпечення споживачів лікарськими засобами є 
контрольованим і регульованим процесом у світі.  

З метою створення відповідної нормативно-правової бази, яка регулює фармацевтичну діяльність, 
розробки національної політики у фармацевтичній сфері при визначенні соціальних пріоритетів у забезпеченні 
населення лікарськими засобами, а також впровадження на підприємствах і організаціях фармацевтичного 
сектору міжнародних стандартів якості (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) була розроблена концепція розвитку 
фармацевтичної галузі [1; 4; 7], основою якої стали рекомендації ВООЗ. В ній представлені основні напрямки 
реалізації, роль науки та освіти, забезпечення якості лікарських засобів, їх оптової та роздрібної реалізації, 
заходи щодо безпечності ліків, формування єдиного інформаційного поля у сфері обігу ліків. 

Протягом останніх років Україна знаходилася в стані перманентних економічних та політичних 
потрясінь і ризиків. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти відносно 
основних іноземних валют, падіння темпів зростання ВВП, неліквідності та волатильності фінансових ринків 
тощо. Все це також позначилось і на діяльності підприємств фармацевтичного ринку.  

Фармацевтичний ринок України є досить концентрованим та має високий рівень конкуренції. Згідно 
даних аналітичної системи дослідження «PharmXplorer», упродовж 2012-2017 рр. на фармацевтичного ринку 
мало місце постійне зростання обсягів реалізації як рецептурних (англ. – RX, prescription, рецепт), так і 
безрецептурних препаратів (англ. – OTC, Over the counter, поза обліком або відповідальне самолікування) у 
грошовому виразі. В аналізованому періоді вищими темпами розвивалися обсяги продажів рецептурних 
препаратів (у середньому на 18,9% щорічно), які збільшилися відносно рівня 2012 р. на 20,7 млрд. грн. і у 2017 
р. досягнули рівня майже 36 млрд. грн. [2; 15]. Якщо говорити про безрецептурні препарати, то їхні 



середньорічні темпи зростання знаходились на рівні 16,2%, що дозволило в аналізованому періоді збільшити 
обсяги продажів на 13,5 млрд. грн. до рівня 25,3 млрд. грн. Якщо говорити про співвідношення часток ринку, 
які належали цим двом сегментам, то загалом воно було досить стабільним також на користь сегмента 
рецептурних препаратів: 56,1% проти 43,9% у 2012 р. і 58,6% проти 41,4% у 2017 р. [14]. 

Загалом фармацевтичний ринок України відноситься до групи висококонкурентних і досить динамічних 
ринків. Він складається з виробництва лікарських засобів, дієтичних добавок, лікувальної косметики та виробів 
медичного призначення, а також включає в себе оптові й роздрібні продажі продукції через аптечні мережі, 
спеціалізовані продажі та систему дистрибуції. На фармацевтичному ринку присутні основні міжнародні 
компанії та безліч інших виробників, зокрема й локальних. Серед ключових економічних характеристик цього 
ринку можна виокремити: високий рівень конкуренції; відсутність державного фінансування;  потужний рівень 
державного регулювання; велика імпортозалежність [5; 6]. 

Загальні правила конкуренції регулюються чинним законодавством України, яке для даної галузі є 
більш жорстким, ніж для інших. Усього станом на початок 2017 р. зареєстровано понад 800 компаній, які діють 
на фармацевтичному ринку України і реалізують продукцію, що має статус реєстрації «Лікарський засіб» (ЛЗ) 
або «Дієтична добавка» (ДД). Слід зауважити, що збільшення частки вітчизняних виробників на 
фармацевтичному ринку в 2016 р. зупинилось, оскільки ціновий чинник у результаті стабілізації курсу 
національної валюти зійшов нанівець. Водночас, за даними Департаменту фармацевтичної діяльності при МОЗ 
України, станом на 1 січня 2017 р. вітчизняна фармацевтична промисловість перебуває у залежності від 
зарубіжних виробників лікарських субстанцій на 80%, а медпрепаратів – на 70% [14].  

Конкурентне середовище фармацевтичної галузі України включає значну кількість підприємств різних 
розмірів (великі, середі, малі) та приналежності (вітчизняні та зарубіжні). Як було показано в попередньому 
розділі роботи, досліджувана нами галузь має високий рівень залежності від імпорту: за оцінкою експертів 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, лише 30-40% українського фармацевтичного ринку у його вартісному 
вираженні займають власне вітчизняні лікарські засоби [17]. Українські виробники перебувають у нерівних 
умовах з їх іноземними конкурентами, адже співвідношення вартості ліків вітчизняного виробництва та 
іноземного наразі складає приблизно 1:5. Проте загальні підсумки господарювання за 2013–2017 рр. свідчать 
про високий рівень операційної рентабельності діяльності вітчизняних підприємств та нарощування їх обсягів 
реалізації (табл. 2). 

Таблиця 2. 
Основні показники роботи підприємств України з виробництва фармацевтичних продуктів 

 і препаратів у 2013-2017 рр. 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
Абсолютне 
відхилення 
2017/2013 

Кількість підприємств,  
у т.ч. 315 254 248 233 229 -86 

Великі 4 5 6 5 5 1 
Середні 61 62 63 61 60 -1 
Малі 250 187 178 167 164 -86 
Кількість найманих працівників 
підприємств, тис. осіб 21,1 23 24.2 23.5 22,8 1,7 

Витрати на оплату праці 
підприємств, млн. грн. 1043,1 1331,6 1614 1820.9 2387,3 1344,2 

Обсяг реалізованої продукції, 
млн. грн. 9334,1 11505,6 13677,2 15729,7 21500,9 12167 

Чистий прибуток (збиток) 
підприємств, тис. грн. 619.4 916,4 501 1068 1485.8 866.4 

Рентабельність операційної 
діяльності підприємств, % 13.2 14 14.9 15.2 17,2 4 

Джерело: складено автором за даними аналітичної системи «PharmXplorer» [14] 
 
Незважаючи на позитивні зрушення на ринку, частка високовартісного сектора на фармринку України 

невелика, а саме до цього сектору відноситься більшість інноваційних препаратів. Однак вітчизняних 
інноваційних препаратів на ринку немає, що безпосередньо пов'язано з високою вартістю досліджень та 
розробок (в даний час вартість розробки одного препарату від 900 млн. до 1,5 млрд. USD) [4, с. 75]. Більшість 
вітчизняних підприємств не має таких коштів, а держава практично не надає підтримки розвитку фармгалузі. 
Витрати України на НДДКР з кожним роком знижуються і в даний час в 4 – 5 разів нижче розвинених країн 
Заходу, і нижче, ніж в РФ. Частка витрат на НДДКР в Україні не досягає 1%, при цьому частка фармації не 
перевищує 0,1%, що стримує розробку сучасних інноваційних препаратів. 

У сучасних умовах діяльності фармацевтичного ринку надзвичайно важливу роль відіграють 
стандартизація, сертифікація та ліцензування, які слід вважати запорукою не тільки розвитку фармацевтичної 



галузі України, але й гарантією охорони здоров’я  громадян. Фармацевтичні стандарти затверджені 
відповідними нормативно-правовими актами, які є чинним інструментарієм управління стандартизацією 
фармацевтичної продукції. Регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів здійснюється Законом 
України «Про лікарські засоби» та 175 нормативними документами, ухваленими Кабінетом Міністрів України 
та Міністерством охорони здоров’я України, серед яких особливе місце посідає комплекс із 28 стандартів і 
настанов, що регламентують діяльність на етапах фармацевтичної розробки, доклінічного і клінічного вивчення, 
виробництва, дистрибуції та зберігання лікарських засобів [2; 8; 9; 11; 16].  

Одним із багатьох проблемних питань щодо діяльності суб’єктів публічного управління 
фармацевтичної галузі є питання управління й координації діяльності із стандартизації обігу лікарських засобів, 
де задіяні суб’єкти публічного і приватного права. Не менш важливу роль в управлінській діяльності суб’єктів 
публічного управління відіграє ліцензування фармацевтичної галузі. Закон України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» від 2 березня 2015 р., який визначає ліцензування як засіб державного регулювання 
провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення 
реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, 
суспільства й окремих споживачів [12].  

Спеціальним нормативним актом ліцензування фармацевтичної галузі є Закон України «Про лікарські 
засоби» [11], згідно з яким, виробництво, ввезення в Україну та вивезення з України українських лікарських 
засобів, а також їх виробництво підлягає ліцензуванню. Також, згідно зі ст. ст. 10, 17, 19 зазначеного Закону, 
порядок ліцензування визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров’я, тобто МОЗ України. Основним ліцензійним нормативним актом у 
фармацевтичній галузі є постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)» № 929 від 30 
листопада 2016 р. [10], згідно з якою, провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів підлягає ліцензуванню. 
Залежно від виду господарської діяльності, кожна така діяльність є ліцензійною, безпосереднім суб’єктом 
управлінської діяльності у сфері ліцензування фармацевтичної галузі є Державна служба України з лікарських 
засобів та контролю за наркотиками. Крім Держлікслужби України, у ліцензійній діяльності задіяні й інші 
суб’єкти публічного управління. Так, відповідно до наказу МОЗ України «Про державну реєстрацію лікарського 
засобу» від 4 серпня 2017 р. № 898 [8], у разі закупівлі лікарських засобів спеціалізованою організацією, 
державна реєстрація лікарських засобів і результатів експертизи реєстраційних матеріалів щодо автентичності 
реєстраційних матеріалів на лікарські засоби проводиться Державним підприємством «Державний експертний 
центр Міністерства охорони здоров’я України». 

Упродовж багатьох століть Україна накопичує досвід побудови національної системи державного 
управління, у тому числі й фармацевтичної галузі. Використання цієї історичної спадщини є важливим 
джерелом побудови сучасної Української держави, а врахування історичного досвіду державного управління 
системою охорони здоров’я – об’єктивною необхідністю [4, c. 12]. 

Механізм державного регулювання забезпеченням населення лікарськими засобами в Україні, який, як і 
в інших державах колишнього СРСР, базувався на повній централізації системи, на сьогоднішній день 
практично зруйнований, а  організаційно-економічні відносини, що сформувались у сфері обороту лікарських 
засобів, майже не здатні забезпечити реалізацію одного з основних прав людини – права на здоров'я, 
гарантованого Конституцією України і нормами міжнародного права [4, c. 17-22; 5]. 

Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, а фармацевтичний ринок багато в чому 
визначає національну й оборонну безпеку країни, відрізняється великою наукомісткістю й розвиненим 
кооперуванням. У затвердженій «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України 
на 2011-2020 роки» поставлені основні завдання, спрямовані на організацію стабільної діяльності 
фармацевтичної галузі [9], яка має забезпечувати належний рівень якості та ефективності фармакотерапії і 
профілактики захворювань населення і, зокрема, сприяти зміцненню здоров’я працездатного населення, 
збільшенню тривалості і якості життя усього населення України. Вони здійснюються у таких напрямках: 

- доступність ліків – рівний доступ населення до якісних лікарських засобів як у фізичному, так і 
економічному аспектах; 

- якість ліків – сукупність властивостей, які надають лікарському засобу здатність задовольняти 
потреби споживачів відповідно до свого призначення, які визначаються під час розробки за встановленими 
стандартами, доведення належними методами їх ефективності, безпечності та стабільності цих властивостей 
під час виробництва, реалізації та застосування; 

- раціональне використання ліків – створення умов для використання лікарських засобів, коли пацієнти 
отримують їх відповідно до своїх клінічних потреб у дозах, які відповідають їх індивідуальним вимогам; 

- формування менеджменту у фармацевтичному секторі, адекватного процесам трансформації 
суспільства, що забезпечить розвиток прозорої системи його функціонування, поліпшення інформаційного 
забезпечення щодо функціонування галузі; 

- реформування системи наукового забезпечення та освіти, адекватної потребам галузі та сучасного 
стану реформування суспільства; 



- впровадження та розвиток формулярної системи – комплексу управлінських методик застосування 
раціональних, організаційно та економічно ефективних методів постачання і використання лікарських засобів з 
метою забезпечення в конкретних умовах високої якості медичної допомоги і оптимального використання 
наявних ресурсів, інформаційно-економічної доктрини раціонального застосування лікарських засобів [9]. 

Висновок. Фармацевтична галузь є одним із найбільш високоприбуткових і швидкозростаючих 
секторів світової та вітчизняної економіки, який посідає особливе місце в економічній системі кожної країни.  Її 
важливість зумовлюється високою соціальною значимістю продукції цієї галузі, її наукоємністю й 
інвестиційною привабливістю, що зумовлює високий ступінь державного регулювання номенклатури й обсягів 
виробництва фармацевтичної продукції. Одним із головних стратегічних завдань будь-якої фармацевтичної 
компанії світу є якнайшвидша комерціалізація розроблених лікарських засобів шляхом продажу ліцензій або 
застосування активної політики просування, а також здійснення довгострокових вкладень у науково-дослідні 
роботи та розвиток нових технологій. 

На наше глибоке переконання, обіг лікарських засобів являє собою єдність двох протилежних сегментів 
національного господарювання. З одного боку, це одна із сфер соціальної галузі – охорони здоров'я, якою 
призвана опікуватись держава, з іншого боку, це сектор споживчого ринку, функціонування і розвиток якого 
визначаються об'єктивними ринковими законами і механізмами. Тому ефективність функціонування даного 
сектора визначається, насамперед, перебуванням оптимальних способів сполучення ієрархічного (державного) і 
спонтанного (ринкового) механізмів координації інтересів суб'єктів фармацевтичного ринку з метою реалізації 
соціальної політики держави по забезпеченню населення якісними лікарськими засобами.  

Фармацевтичний ринок важливо розглядати як систему взаємовідносин з приводу договірних схем 
купівлі-продажу фармацевтичних товарів і послуг за визначеною ціною та умовами гарантії якості.  

Основні проблеми розвитку сучасного фармацевтичного ринку в Україні виникли через деструктиви 
діяльності суб’єктів господарювання, реалізацію регулюючих механізмів, ринкові передумови глобалізаційних 
процесів. Серед головних недоліків бізнес-середовища слід визнати низький рівень інноваційної активності 
вітчизняних фармацевтичних підприємств. У зв’язку із цим варто звернути увагу на необхідність розвитку 
виробництва натуральних ліків, що підкріплюється національними традиціями та економічно доцільно, 
оскільки вітчизняні підприємства наразі не в змозі конкурувати у створенні нових синтетичних компонентів.  

Національні пріоритети цільової функціональності державного регулювання фармацевтичного ринку 
необхідно поєднати зі стратегічною орієнтацією на забезпечення його конкурентоспроможності. 
Конкурентоспроможність фармацевтичного ринку важливо забезпечувати як його тривалу здатність утримувати 
конкурентні переваги на вищих інституційно-просторових рівнях з високою адаптативністю до екзогенних змін, 
а також такими кон’юнктурними характеристиками, котрі дають змогу оптимізувати задоволення потреб його 
учасників.  

Механізми державного регулювання фармацевтичного ринку слід формувати як конкретні інструменти 
регулюючого впливу на його учасників та результуючі кон’юнктурні характеристики, що через взаємодію з 
відповідним забезпеченням (інституційним, інформаційним, кадрово-управлінським і фінансовим), які 
уможливлюють досягнення задекларованих цілей, що за прикладним характером важливо розподіляи на 
концептуально-регламентуючі, нормативноправові, економіко-мотиваційні, контролюючі та інформаційно-
промоційні.   

Майбутнє фармацевтичного бізнесу істотно залежить від регуляторної позиції держави. В Україні існує 
ряд законодавчих та нормативних документів, що регулюють дану сферу, а також в країні здійснено ряд заходів, 
що спрямовані на підвищення ефективності функціонування фармацевтичної галузі. 

Зважаючи на нормативно-правове регулювання, можна дійти висновку, що стандартизація, сертифікація 
та ліцензування у фармацевтичній галузі є стандартами МОЗ України, дотримання яких є обов’язковим, і які 
мають імперативний характер. Така діяльність є нормативно закріпленою й перебуває під організуючим 
впливом органів виконавчої влади. Якщо у сфері стандартизації та ліцензування задіяні тільки юридичні особи 
публічного права, то поряд з органами публічного права у сфері сертифікації фармацевтичної продукції задіяні 
й юридичні особи приватного права. Не применшуючи роль суб’єктів приватного права у фармацевтичній 
галузі, ми вважаємо, що в державній сфері сертифікації, діяльність із сертифікації повинні здійснювати суб’єкти 
публічного права. 
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