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ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Л. В. Сотнікова,
Національна академія державного управління при Президентові України
У статті наведено оцінку стану обігу лікарських засобів України за основними складовими: створення і реєстрація
препаратів, їх вітчизняне виробництво та ввезення по імпорту, оптова та роздрібна реалізація і медичне застосування ліків як об’єкта державного управління. Проведено аналіз нормативно-правового регулювання у цій сфері, виявлено позитивні та негативні тенденції. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення державного
регулювання обігу лікарських засобів з урахуванням національних особливостей, виявлених тенденцій за останні
20 років і міжнародної практики.
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PECULIARITIES OF MEDICINAL TURNOVER REGULATION IN UKRAINE
L. V. Sotnikova,
National Academy for Public Administration under the President of Ukraine
The article presents an assessment of the state of circulation of medicines in Ukraine by the main components: manufacturing
and registration of drugs, their domestic production and import, wholesale and retail sales, medical use of medicines as an
object of public administration. The analysis of regulatory and legal regulation in this field, identified positive and negative
trends. Practical recommendations are offered to improve the state regulation of the circulation of medicines, taking into
account national peculiarities, established trends over the last 20 years and international practice.
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Постановка проблеми. Сьогодні роль держави в розвитку економіки та громадянського
суспільства значно посилюється передусім у соціально важливих сферах, до яких, безперечно,
належить обіг лікарських засобів (ЛЗ). На вітчизняному фармацевтичному ринку виникла супе
речність: з одного боку, фармацевтичний сектор
охорони здоров’я (ОЗ) у країні досить розвинений – Україна справедливо вважається фармацевтичною державою, з другого – доступність ліків
для населення залишається досить низькою через
відсутність страхової медицини.
Ставлення до механізмів регулювання обігу
ЛЗ упродовж усього періоду незалежності Украї
ни характеризувалося суперечливими підходами – від організації всеохопного контролю обігу
до накладання мораторію щодо інспектування
аптечних закладів, особливо в разі виникнення
складних проблем у процесі соціально-політичних перетворень. Такий стан свідчить про те, що
сучасна роль держави, передусім її інституції та
механізми впливу, потребують удосконалення
стосовно обігу ЛЗ. У зв’язку з цим набуває актуальності дослідження обігу ЛЗ як об’єкта державного управління вітчизняною фармацією.

Аналіз останніх публікацій. Пріоритетними
темами дискусій в останні роки з боку наукової
спільноти та практичної фармації стали проблеми реформування вітчизняної ОЗ та фармації
(Державне управління охороною, 2013; Пашков,
2017, с. 1–6), розвитку фармацевтичного ринку
в Україні та світі (Гречко, Лучка, 2018; Доровський, Ярошенко, 2014; Ємельяненко, Кохан,
2018; Лін, 2016), нормативно-правового регулювання розвитку стандартизації у сферах ОЗ і
фармації (Ярош, 2016; Система качества, 2017,
с. 570–658). Незважаючи на високий науковий
рівень публікацій, присвячених важливим проблемам державного управління системою ОЗ і
фармації, залишаються недостатньо вивченими
та вимагають поглибленого дослідження актуальні питання державного управління обігом ЛЗ
в Україні та їх регулювання.
Метою дослідження є аналіз сучасного стану
та основних тенденцій розвитку сфери обігу ЛЗ
як об’єкта державного управління вітчизняною
фармацією.
Виклад основного матеріалу. Національні
інтереси України згідно з вітчизняним законодавством про національну безпеку – це життєво
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важливі інтереси людини, суспільства і держави,
реалізація яких забезпечує державний суверенітет країни, її прогресивний демократичний розвиток, а також безпечні умови життєдіяльності та
добробут її громадян. Безумовно, сфера обігу ЛЗ
як соціально важлива складова фармацевтичного сектору охорони здоров’я належить до національних інтересів країни.
У контексті забезпечення національних інтересів систему обігу ЛЗ доцільно розділити на
4 основні складові: створення та реєстрація препаратів; їх вітчизняне виробництво чи ввезення
по імпорту; реалізація ЛЗ, яка поділяється на роздрібну та оптову; медичне застосування ліків.
Обіг ЛЗ як економічна категорія формує цілісність сфер відтворення: безпосереднього виробництва, обміну, розподілу та споживання. У Законі України «Про лікарські засоби» від 4 квітня
1996 р. № 123/96ВР (Про лікарські засоби, 1996)
обіг ЛЗ розглядається як діяльність, що пов’язана
зі створенням, промисловим виробництвом та
виготовленням екстемпоральних ліків в аптеці,
зберіганням, перевезенням, ввезенням в Україну
та їх вивезенням, гуртовою та роздрібною реалізацією, медичним застосуванням, утилізацією
або знищенням лікарських препаратів.
Повноваження державного регулювання у
сфері обігу ЛЗ щодо забезпечення їх якості здійснюються відповідно до ст. 22 Закону України
«Основи законодавства України про охорону
здоров’я» від 19 листопада 1992 р. № 2801-XІ
(Основи законодавства, 1992). Захист публічних
інтересів у сфері обігу ЛЗ реалізується шляхом
стандартизації та ліцензування виробництва,
оптової та роздрібної торгівлі, а також державного контролю за обігом ліків. Розрізняють попередній, поточний та наступний види контролю за
обігом ЛЗ. Попередній контроль забезпечується
діяльністю Міністерства охорони здоров’я (МОЗ)
України з державної реєстрації препаратів та діяльністю органів ліцензування з надання спеціальних дозволів (ліцензій) суб’єктам господарювання на окремі види діяльності щодо обігу
ЛЗ. Поточний контроль здійснюється протягом
усього періоду провадження фармацевтичної діяльності суб’єктом господарювання. Наступний
контроль полягає в перевірці факту виконання вимог законодавства відповідно до приписів
контролюючих органів.
Обіг ЛЗ стосовно їх якості регулюється згідно з вимогами Державної фармакопеї України
(ДФУ) (Державна фармакопея, 2015), а також
нормативно-правової документації, розробленої
суб’єктом підприємництва, який має дозвіл (лі44

цензію). Обіг ЛЗ включає, крім готових вітчизняних та імпортованих препаратів, які ввезені через
митну територію і легалізовані шляхом внесення
до Державного реєстру ЛЗ, також екстемпоральні
ліки, що виготовлені ліцензованим аптечним закладом за індивідуальним прописом лікаря, при
цьому згідно з практикою такі ЛЗ не включаються до вказаного реєстру.
Україна взяла курс на інтеграцію до Європейського Союзу (ЄС), що передбачає впровадження
в країні європейських стандартів якості товарів та
послуг. Також було започатковано процес адаптації вітчизняної нормативно-правової бази до законодавства ЄС, невід’ємними складовими якого
стали процедури гармонізації та імплементації,
тобто взаємного зближення законодавчих норм і
стандартів та створення умов для їх перенесення
в національне правове поле.
До пріоритетних завдань уряду України щодо
забезпечення національних інтересів у сфері обігу ЛЗ належать: створення системи забезпечення
якості та поетапне впровадження належних практик (GxP) на фармацевтичних підприємствах; набуття Україною дієвого членства в системі співробітництва фармацевтичних інспекцій; ефективна
діяльність уповноваженого органу сертифікації
ЛЗ та центру з підготовки інспекторів з належної
виробничої практики; вдосконалення і спрощення системи дозвільно-реєстраційної діяльності
стосовно виробництва, торгівлі та медичного використання ЛЗ.
Аналіз нормативно-правової бази фармацевтичного сектору охорони здоров’я за роки незалежності України свідчить про підвищення
ролі питань щодо забезпечення якості ЛЗ на всіх
етапах їх життєвого циклу. Державна політика у
сфері створення, виробництва, контролю якості
та реалізації ЛЗ спрямовується на забезпечення
населення високоефективними та безпечними
ліками належної якості. На рис. 1 відображено
державні інструменти регулювання системи обігу ЛЗ та їх взаємозв’язок.
Державний вплив на процеси реєстрації лікарських препаратів, їх вітчизняного промислового
виробництва чи аптечного виготовлення, імпорту,
а також оптової та роздрібної реалізації справляється відповідно до законодавства з використанням визначених державних інструментів щодо
забезпечення національних інтересів. Так, Державним експертним центром МОЗ України згідно
з установленим порядком здійснюється державна
реєстрація лікарських препаратів з урахуванням
структури та рівня захворюваності населення.
Аналіз кількості зареєстрованих ЛЗ в Україні за
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ничої практики намітилась
тенденція до зниження кількості виробників.
Державне регулювання
реалізації ЛЗ передбачено
на підставі Закону України
«Про лікарські засоби» від
4 квітня 1996 р. № 123/96ВР
(Про лікарські засоби, 1996):
для здійснення господарської діяльності у сфері реалізації ліків також необхідно
отримання спеціального дозволу (ліцензії). ЛіцензуванРис. 1. Державні інструменти регулювання системи обігу ЛЗ
ню підлягає як оптова, так і
та їх взаємозв’язок
роздрібна реалізація ліків.
останні 10 років свідчить про тенденцію до зросОптова реалізація ЛЗ
тання у 2019 р. порівняно з 2010 р. на 17 %, а
здійснюється через аптечні склади (бази) оптопорівняно з 1999 р. – аж у 2,3 раза. Однак слід тавих фірм, яким відповідно до чинного законокож указати на наявність негативної тенденції до
давства рекомендується впровадити стандарти
зниження питомої ваги вітчизняних препаратів у
належної практики дистрибуції щодо створення
зазначений період з 32,2 до 30,6 % (Про державсистеми забезпечення якості та отримати відпону реєстрацію, 2017; Система качества, 2017), що
відний сертифікат. Процеси стандартизації та
свідчить про необхідність державної підтримки
сертифікації у сфері дистрибуції в Україні суттєукраїнських виробників та проведення політики
во вплинули на скорочення кількості ліцензоваімпортозаміщення. Результати аналізу динаміки
них аптечних складів та оптових фірм (до 400) за
зареєстрованих ЛЗ наведено на рис. 2.
останнє десятиріччя практично втричі (Система
Процеси створення та впровадження у вітчизкачества, 2017). В подальшому ця тенденція зберігатиметься, про що свідчить статистика
європейської практики у цій сфері: середній показник кількості аптек, які обслуговує
один дистриб’ютор, у країнах ЄС становить
390–450 (для порівняння: в Україні – 38)
(Система качества, 2017).
Згідно з чинним законодавством роздрібна реалізація рецептурних та безрецептурних ЛЗ здійснюється через аптеки та їх
структурні підрозділи – аптечні пункти, а
також за погодженням із районними дерРис. 2. Динаміка кількості зареєстрованих лікарських жавними адміністраціями через фельдшерзасобів в Україні за 1999 р. та 2010–2019 рр.
сько-акушерські пункти, що організовані в
(на 01.11.2019) (Про державну реєстрацію, 2017;
сільських населених пунктах на основі угод,
Система качества, 2017)
укладених з аптекою. При цьому законодавством передбачено затвердження переліку
няне виробництво ЛЗ здійснюються відповідно
зареєстрованих ЛЗ, дозволених до застосування в
до чинних нормативно-правових актів за наявУкраїні, які відпускаються без рецептів в аптеках
ності спеціального дозволу (ліцензії) на виробнита аптечних пунктах. Проте така норма не відпоцтво, який видається уповноваженим органом –
відає ні міжнародній, ні європейській практиці
Державною службою України з лікарських засощодо державного регулювання рецептурного відбів та контролю за наркотиками (Держлікслужпуску ЛЗ.
бою). За останні 10 років Держлікслужбою було
Аналіз кількості ліцензованих аптечних заклавидано 113 ліцензій вітчизняним виробникам. В
дів в Україні за останні 20 років свідчить про тенумовах жорсткої конкуренції та ліцензування виденцію до зростання у 2019 р. відносно 1999 р.
робництва відповідно до вимог належної виробна 29,4 %, а відносно 2010 р. за останні 10 років –
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дол. США. Слід зазначити, що показник споживання ЛЗ в України залишається низьким порівняно з іншими країнами. Аналогічний показник
споживання ЛЗ в США становить 680, Японії –
601, Великій Британії – 287 дол. США (Система
качества, 2017). При цьому такий низький рівень
споживання ліків в Україні не відповідає рівню
захворюваності, що підвищується, з багатьох нозологій і, як наслідок, реальній потребі населення в доступній фармацевтичній допомозі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Обіг ЛЗ має особливе соціально
важливе значення в розвитку як вітчизняної
фармації, так і сфери охорони здоров’я Украї
ни в цілому. У контексті забезпечення національних інтересів, передусім національної
безпеки, обіг ЛЗ слід розглядати як об’єкт
державного управління фармацевтичним
сектором охорони здоров’я з позицій забезпечення його якості. Разом з тим наукові публікації свідчать про суперечливість підходів
Рис. 3. Динаміка показників розвитку аптечних мереж щодо бачення ролі державного управління в
в Україні за 1999 р. та 2010–2019 рр. (на 01.11.2019) процесі реформування вітчизняної ОЗ, в яких
увага акцентується не на розвитку ефективної
(Система качества, 2017; Бриф-аналіз, 2019, с. 1)
системи обігу ЛЗ, а, як правило, на розвитку
Сфера медичного застування ЛЗ у структурі
фармацевтичного ринку.
обігу, як правило, характеризується важливим
Згідно із сучасними тенденціями державної
соціально-економічним показником середньостаполітики у сфері створення, виробництва, контро
тистичного споживання ліків за рік одним жителю якості та реалізації ЛЗ суспільні відносини
лем країни. На рис. 4 відображена динаміка поспрямовані на забезпечення населення високоеказника споживання ЛЗ одним жителем України
фективними та безпечними ліками належної якосза 1999 р. та 2010–2019 рр.
ті. Для реалізації державної політики щодо забезпечення якості у сфері обігу ЛЗ передбачено
обов’язкове впровадження комплексу міжнародних практик, насамперед у фармацевтичному виробництві й дистрибуції лікарських
препаратів та виробів медичного призначення.
Можна дійти висновку, що чинні норми
правового регулювання реєстрації ЛЗ, контроль їх якості, ліцензування фармацевтичної
діяльності, стандартизація та сертифікація у
сфері обігу ЛЗ є державними інструментами
Рис. 4. Динаміка показників середньорічного
управління фармацевтичним сектором ОЗ,
споживання ЛЗ одним жителем в Україні за 1999 р.
які потребують у подальшому вдосконалення
та 2010–2019 рр. (на 01.11.2019) (Система качества,
у процесі гармонізації фармацевтичного за2017; Бриф-аналіз, 2019, с. 1)
конодавства з європейськими нормами.
Державна реєстрація лікарських препараНа підставі аналізу цього показника встановтів має здійснюватися виходячи зі структури та
лено тенденцію до зростання: за останні 20 років
рівня захворюваності населення в Україні.
практично в 11 разів та за останні 10 років – у 1,8
Як показали результати аналізу динаміки зараза. Максимальний показник споживання ліків
реєстрованих ЛЗ, в Україні за останні 10 років, як
спостерігався у 2013 р. – 99,5 дол. США, але чебуло зазначено, є підстави вважати необхідною
рез девальвацію гривні та зниження платоспродержавну підтримку українських виробників та
можності населення він знизився у 2019 р. до 88,4
проведення політики імпортозаміщення.
дол. США осіб

про тенденцію до зниження на 6,8 %, що пояснюється закриттям аптечних кіосків у 2012 р. та
диверсифікацією аптечних мереж (Система качества, 2017; Бриф-аналіз, 2019, с. 1). Тенденція
до скорочення аптечних закладів, на нашу думку,
зберігатиметься в умовах упровадження належної аптечної практики в Україні, як це відповідає
європейській практиці (рис. 3).
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У процесі дослідження встановлено, що впровадження правових норм щодо обов’язковості
стандартизації та сертифікації у сфері дистрибуції в Україні суттєво вплинуло на скорочення кількості ліцензованих аптечних складів та оптових
фірм протягом останнього десятиріччя. Така тенденція відповідає світовій практиці в цій сфері.
Механізми державного управління та регулювання обігу ЛЗ у подальшому слід формувати як

конкретні інструменти регулюючого впливу на
його складові (виробництво, оптову та роздрібну реалізацію, медичне застосування) з позицій
належного забезпечення якості процесів, вони
також мають бути спрямованими на ефективну
взаємодію цих складових з відповідним інституційним, інформаційним, ресурсним, зокрема фінансовим, забезпеченням.
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