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АНОТАЦІЯ 

Ширшова В.М. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні. – На правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017.  

Дисертацію присвячено комплексному теоретико-прикладному 

дослідженню державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення формування державної 

фармацевтичної політики, державного регулювання фармацевтичної діяльності, 

розвитку економічних методів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу (далі – 

ЄС).  

З’ясовано особливості державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні та низці зарубіжних країн, проаналізовано проблеми 

державної реєстрації лікарських засобів, ціноутворення, запровадження 

європейських стандартів фармацевтичної діяльності, оподаткування, 

виробництва, контролю якості лікарських засобів, обмеження прямої реклами 

споживачам лікарських засобів та запропоновано вдосконалити методи 

державного регулювання в Україні з метою забезпечення захисту прав 

споживачів фармацевтичної продукції, захисту національного ринку та 

національних виробників лікарських засобів.  

Окреслено стан наукової розробки державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні, зроблено висновок про необхідність 

проведення спеціальних, юридичних наукових досліджень, пов’язаних з 

правовими аспектами державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні. Це підтверджено об’єктивними  чинниками сучасного розвитку 

системи охорони здоров’я в Україні, її фармацевтичного сектору: створенням 

законодавчої бази на засадах децентралізації державної системи медичного 



3 
 

обслуговування та регулювання сфери охорони здоров’я, упровадженням 

системи обов’язкового медичного страхування, розвитком приватного сектору 

охорони здоров’я, тощо. 

Наведено внутрішні проблеми системи охорони здоров’я в Україні: втрата 

комплексного підходу до державного регулювання у системі охорони здоров’я, 

зниження якості медичної допомоги населенню, збільшення кількості 

захворювань соціально-небезпечного характеру, зростання показників 

смертності, зниження показників народжуваності, недостатнє фінансування 

галузі, зниження доступності кваліфікованої медичної допомоги. Узагальнено, 

що вдосконалення державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні необхідно проводити в умовах критичної обмеженості матеріальних та 

фінансових ресурсів, у зв’язку, зокрема, з проведенням Антитерористичної 

операції на сході країни, а також потребами реалізації загальнодержавної 

реформи, спрямованої на децентралізацію державного регулювання, 

вдосконалення внутрішніх управлінських зв’язків, підвищення відповідальності 

суб’єктів фармацевтичної діяльності за порушення чинного законодавства 

України. 

Визначено, що сучасний стан наукової розробки державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні не відображає досягнень європейського 

законодавства та правозастосовної практики, тому потребує врахування  не 

тільки європейського досвіду нормативно-правового регулювання, 

відображеного в актах європейського законодавства, але й реформування галузі 

охорони здоров’я в контексті децентралізації публічної влади. Комплексне 

врахування європейського досвіду дозволить сформулювати низку пропозицій з 

вдосконалення не лише спеціального законодавства в цій сфері, але й для 

системи охорони здоровʼя в Україні загалом, що сприятиме підвищенню 

ефективності державного регулювання фармацевтичної діяльності.  

З’ясовано, що в радянський період переважна увага вітчизняних учених 

приділялась проблемам упровадження системного підходу, запровадження 

федеративної та республіканської систем галузевого управління, відповідності 
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функцій визначеним у нормативно-правових актах повноваженням, 

удосконаленню принципів, методів управління галуззю охорони здоров’я. В 

цей період значно ускладнилися проблеми управління, збільшилась кількість 

завдань міжгалузевого управління, що потребували комплексного розв’язання, 

а також збільшився обсяг інформації, що був необхідний для розв’язання 

такого роду завдань, що одночасно потребували застосування нових методів. 

Розвиток нових теоретичних засад державного регулювання одночасно 

відбувався в кількох суміжних науках: теорії управління, адміністративному 

праві, кібернетиці, інформатиці, соціології. 

В період незалежності України відбулися значні демократичні зміни в 

суспільстві, правовій системі, системі законодавства, що не могли не 

позначитися на тих процесах, що відбувалися у системі охорони здоровʼя: 

запровадження підпорядкування галузі Кабінету Міністрів України, внутрішня 

перебудова галузі в умовах запровадження приватної власності, нових форм та 

методів господарювання, розвиток національного ринку, упровадження 

правового механізму захисту прав людини, споживачів, пацієнтів у сфері 

охорони здоровʼя, стрімкий розвиток галузевого законодавства в Україні. 

На думку окремих учених, відбулася деформація фармацевтичного 

сектору, адже залежність вітчизняної фармацевтичної галузі від імпорту 

сировини призвела до різкого спаду виробництва вітчизняної фармацевтичної 

продукції, руйнації системи гарантованого забезпечення ліками. Номенклатура 

лікарських засобів, що виготовляються в Україні, значно зросла за останні 

двадцять років порівняно з радянським періодом, і переважну частину 

зазначених лікарських засобів виробляють приватні підприємства, тому заходи 

державного стимулювання розвитку фармацевтичного сектору мають бути 

переважно спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, адже саме 

завдяки цим суб’єктам фармацевтичної діяльності забезпечується 

диверсифікація ризиків, підвищення якості лікарських засобів. 

Переважна більшість вітчизняних учених і дослідників підтверджують 

необхідність сутнісного перегляду засад державного фінансування сфери 
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охорони здоров’я, українська система охорони здоров’я характеризується 

фінансовою та структурною розпорошеністю, що сприяє загостренню проблем 

медичного обслуговування населення, особливо в умовах фінансово-

економічної кризи. 

Проаналізовано основні нормативно-правові акти, що регулюють 

здійснення фармацевтичної діяльності: Конституцію України, «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я», Закон України «Про Кабінет 

Міністрів України», Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», 

Закон України «Про лікарські засоби», Положення про Міністерство охорони 

здоров’я України та «Національну стратегію реформування системи охорони 

здоров’я в Україні на 2015-2020 рр.», Закон України «Про Антимонопольний 

комітет України», Закон України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», Положення про Державний реєстр лікарських засобів, Положення 

про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, Постанову Кабінету Міністрів України «Про державну санітарно-

епідеміологічну службу України» та низку підзаконних актів. 

Визначено напрями вдосконалення організаційно-правових механізмів 

державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, державного 

контролю та державного нагляду, зокрема, запропоновано прийняття Закону 

України «Про фармацевтичну діяльність», що має важливе практичне значення 

для захисту національного фармацевтичного ринку та споживачів 

фармацевтичної продукції в Україні, забезпечення якості лікарських засобів, 

вдосконалення державного регулювання у сфері охорони здоров’я, зокрема, 

вдосконалення діяльності суб’єктів фармацевтичної діяльності, захисту прав 

споживачів фармацевтичної продукції.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням, 

присвяченим сучасним проблемам розвитку та вдосконалення державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні. Автором вперше подано 

визначення поняття державного регулювання фармацевтичної діяльності в 
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Україні як складної динамічної системи, спрямованої на здійснення в межах 

повноважень, визначених законом, цілеспрямованого організаційного впливу 

на виробництво, реалізацію лікарських засобів та інші аспекти фармацевтичної 

діяльності, що об’єднує комплекс правових, економічних і технічних засобів, 

спрямованих на реалізацію державної фармацевтичної політики з метою 

забезпечення пріоритетних напрямів та досягнення завдань державної політики 

в галузі охорони здоров’я України, всебічне утвердження справедливого 

балансу інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності, забезпечення безпеки 

лікарських засобів, дотримання вимог законодавства, попередження 

правопорушень та захист прав споживачів. 

Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного 

законодавства України у сфері державного регулювання фармацевтичної 

діяльності шляхом внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України, а також запропоновано розробити 

спеціальний Закон України «Про фармацевтичну діяльність», забезпечити 

комплексне врахування стандартів належної фармацевтичної діяльності в 

законах та підзаконних актах, що регулюють порядок здійснення 

фармацевтичної діяльності, захист прав споживачів фармацевтичної продукції. 

Удосконалено наукові підходи до розуміння сутності фармацевтичної 

діяльності, її значення у системі охорони здоров’я України, у тому числі щодо 

закріплення в положеннях, що регулюють діяльність Міністерства охорони 

здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками, Державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» з метою взаємоузгодженості та 

досягнення цілей державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що полягає у поглибленні наукових знань і 

комплексному розроблені положень державного регулювання фармацевтичної 
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діяльності, підготовці науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства. Розв’язання поставленого наукового завдання дало 

підстави зробити такі висновки. 

На основі аналізу наукових підходів учених щодо змісту та значення 

державного регулювання фармацевтичної діяльності з’ясовано необхідність 

перегляду ознак, принципів, спрямованості, правових форм та методів 

державного регулювання в означеній сфері з урахуванням потреб лібералізації 

фармацевтичного ринку, упровадження сучасних ефективних економічних 

методів державного регулювання фармацевтичної діяльності, що в сукупності 

забезпечить формування передумов для реформи системи охорони здоров’я 

України у фармацевтичному секторі.  

Виявлено низку проблем загального та спеціального характеру, що 

визначають сучасний стан державного регулювання фармацевтичної діяльності 

в Україні, а саме: низький рівень державного фінансування національних 

виробників фармацевтичної продукції, надмірну централізацію прийняття 

рішень у системі охорони здоров’я України; значне подорожчання сировини 

для виготовлення лікарських засобів через стрімкі інфляційні процеси та 

інфляційні очікування споживачів фармацевтичної продукції; низька якість 

лікарських засобів, що пов’язано з високим рівнем фальсифікації 

фармацевтичної продукції, зменшенням попиту на дорогі лікарські засоби у 

зв’язку зі зниженням купівельної спроможності пересічних громадян упродовж 

останніх трьох років, що підтверджується офіційними показниками державної 

статистики. 

За результатами аналізу державного регулювання фармацевтичного 

сектору у країнах ЄС узагальнено, що доступність, ефективність і забезпечення 

потреб пацієнтів треба визнати основними завданнями державного 

регулювання, що мають отримати закріплення як на рівні державної 

фармацевтичної політики, так і в нормативно-правових актах з метою  захисту 

прав пацієнтів та споживачів фармацевтичної продукції. Узагальнено, що в 

різних країнах ЄС встановлено різне поєднання обмежень і стимулів, що 
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проявляється в методах державного регулювання фармацевтичної діяльності. 

Національні підходи щодо поєднання обмежень та стимулювань у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності обумовлені потребами раціонального й 

ефективного використання державних коштів, забезпечення доступності 

лікарських засобів, а також надання державної підтримки фармацевтичній 

промисловості. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у науково-дослідній діяльності – як основа подальших досліджень 

державного регулювання фармацевтичної діяльності з урахуванням досягнень 

європейської адміністративно-правової доктрини; у правозастосовній 

діяльності – для надання пропозицій щодо вдосконалення діяльності суб’єктів 

фармацевтичної діяльності, захисту прав споживачів фармацевтичної продукції 

(Довідка ПАТ «ФАРМАК» про упровадження результатів дисертаційного 

дослідження від 24 жовтня 2016 р. № 01/7650); у правотворчій діяльності – з 

метою запровадження вимог міжнародного та європейського законодавства в 

чинному законодавстві України; у навчальному процесі – при підготовці 

підручників та навчально-методичних матеріалів, а також під час викладання 

навчальних курсів «Медичне право», «Правове регулювання охорони 

громадського здоров’я». 

Ключові слова: фармацевтична діяльність, державне регулювання, 

адміністративне право, методи адміністративного права, принципи державного 

регулювання, охорона здоров’я, лікарські засоби, суб’єкти фармацевтичної 

діяльності, контроль і нагляд, вдосконалення.  
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SUMMARY 

Shyrshova V.M. State regulation of pharmaceutical activity in Ukraine. - 

The manuscript. 

The thesis for obtaining degree of candidate of legal sciences under specialty 

12.00.07 - administrative law and process; financial law; information law - Taras 

Shevchenko Kyiv National University of the Ministry of education and science of 

Ukraine. - Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to theoretical and applied research of state regulation of 

pharmaceutical activities in Ukraine. Author formulated proposals for improving 

development of the state pharmaceutical policy, state regulation of pharmaceutical 

activities, economic methods of state regulation of pharmaceutical activities in 

Ukraine, based on the experience of the European Union (hereinafter – EU) member 

– states. 

Author described features of state regulation of pharmaceutical activities in 

Ukraine and several foreign countries, analyzed modern issues of state registration, 

pricing, introduction of European standards of pharmaceutical activities, taxation, 

production, quality control of medicines, limiting direct advertising to consumers, 

and proposed methods to improve government regulation in Ukraine, to ensure 

protection of pharmaceutical products consumers of, protection of national market 

and domestic producers of medicines.  

The state of scientific development of state regulation of pharmaceutical activity 

in Ukraine is outlined, the conclusion is made on the necessity of carrying out 

special, legal scientific research related to the legal aspects of state regulation of 

pharmaceutical activity in Ukraine.  This is confirmed by the objective factors of the 

modern development of the health-care system in Ukraine and it`s pharmaceutical 

sector: creation of the legislative base on the basis of decentralization of the state 
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system of health-care and regulation of the farmaceutical sector, introduction of the 

compulsory health insurance system, development of the private health-care sector, 

etc. 

The internal problems of the health-care system in Ukraine are presented: the 

loss of an integrated approach to state regulation in the health-care system, the 

reduction of the quality of medical care to the population, an increase in the number 

of diseases of a socio-dangerous nature, an increase in mortality rates, declining 

fertility rates, insufficient financing of the industry, reducing the availability of 

qualified medical care. It is generalized, that the improvement of state regulation of 

pharmaceutical activity in Ukraine should be carried out in the conditions of critical 

limitation of material and financial resources, in connection with the Antiterrorist 

operation in the East of the country, as well as with the needs for implementation of 

general state reform, based on decentralization of state regulation, improvement of 

internal managerial links, providing responsibility of subjects of pharmaceutical 

activity in case of violation of the effective legislation of Ukraine. 

 It is determined, that the current state of scientific development of state 

regulation of pharmaceutical activity in Ukraine does not reflect the achievements of 

European legislation and law-enforcement practice, therefore, it is necessary to take 

into account not only the European experience of legal regulation, reflected in the 

acts of European legislation, but also the reform of the health-care sector in the 

context of decentralization of public  power. Complex introduction of European 

experience shall allow to formulate a number of proposals to improve not only 

special legislation in this area, but also for the health-care system in Ukraine as a 

whole, that shall lead to increase of the efficiency of state regulation of 

pharmaceutical activity. 

It was clarified, that during the Soviet period the attention of  domestic scientists 

was paid to the problems of implementation of the system approach, introduction of 

federal and republic systems of governance, conformity of functions, defined by  

normative legal acts, improvement of the principles, methods of governance in the 

health-care sphere.  During this period the problems of state governance became 
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considerably more complicated, the number of interdisciplinary tasks increased, that 

required a comprehensive solution, as well as increased the amount of information, 

that was necessary for solving such problems, which at the same time required 

application of new methods. The development of new theoretical foundations of state 

regulation simultaneously took place in several related sciences: management theory, 

administrative law, cybernetics, computer science, sociology. 

During the period of Ukraine's independence significant democratic changes in 

society, the legal system, and the system of legislation took place, that could not to 

affect the processes, that took place in the health-care system: introduction of 

subordination to the Cabinet of Ministers of Ukraine, internal restructuring of the 

industry in terms of private ownership, new  forms and methods of state governance, 

development of the national market, introduction of a legal mechanism for the 

protection of human rights, consumers, patients in the field of health-care, rapid 

development of pharmaceutical  legislation in Ukraine.   

According to scholars positions, there was a deformation of the pharmaceutical 

sector, as dependence of the domestic pharmaceutical industry on the import of raw 

materials has led to a sharp decline in the production of domestic pharmaceutical 

products, and, consequently, to the destruction of the system of guaranteed supply of 

medicines.  The nomenclature of medicines manufactured in Ukraine has increased 

significantly over the past twenty years compared to the Soviet period, and most of 

the medicines are produced by private companies, so state-sponsored measures for 

the development of the pharmaceutical sector should be aimed primarily at 

supporting small and medium-sized businesses, because due to these subjects of 

pharmaceutical activity, diversification of risks, improving the quality of medicines is 

provided.   

The vast majority of scientific positions of domestic scientists and researchers 

confirm the need for a substantive revision of the fundamentals of public health 

financing, the Ukrainian health-care system is characterized by financial and 

structural dispersal and the reform of the structure of medical services, which 

contributes to aggravation of the problems of rendering medical services to the 
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population, especially in the context of financial and economic crisis.  

The basic legal acts, regulating the implementation of pharmaceutical activity 

were analyzed: the Constitution of Ukraine, «The Fundamentals of the Ukrainian 

Legislation on health-care», the Law of Ukraine «On the Cabinet of Ministers of 

Ukraine», the Law of Ukraine  «On the central executive authorities», the Law of 

Ukraine «On Medicines», the Regulation on the Ministry of Health-care of Ukraine 

and the National Strategy for the Reform of the Health-care Protection System  in 

Ukraine 2015-2020, The Law of Ukraine «On the Antimonopoly Committee of 

Ukraine», the Law of Ukraine «On Licensing Types of Economic Activities», the 

Regulation on the State Register of Medicinal Products, the Regulation on the State 

Service of Ukraine for Drugs and Drug Control, the Resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine «On State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine» 

and a number of by-laws. 

Here were described the ways of improving organizational – and - legal 

mechanisms of public administration of pharmaceutical activities in Ukraine, state 

control and state supervision issues, in particular, author proposed to adopt a new 

Law of Ukraine "On pharmaceutical activity" that is of practical importance for 

protection of the national pharmaceutical market and consumers of pharmaceutical 

products in Ukraine, ensuring  quality of medicines, improving administrative and 

legal regulation in the health-care sector, in order to facilitate implementation 

requirements of international and European legislation in the effective legislation of 

Ukraine. 

Scientific novelty of the results states, that the thesis is the first complex 

research in  administrative legal science, devoted to the problems of modern 

development and improvement of state regulation of pharmaceutical activity in 

Ukraine.  Author for the first time presented the definition of  state regulation of 

pharmaceutical activity in Ukraine as a complex dynamic system, aimed at 

implementing, within the limits of the powers determined by law, purposeful 

organizational influence on the production, sale of medicinal products and other 

aspects of pharmaceutical activity, which integrates a complex of legal, economic and  
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technical means, oriented on realization of state pharmaceutical policy with the 

purpose to ensure priority areas and achieve the objectives of the state policy  in  the 

sphere of health-care of Ukraine, comprehensive providing fair balance of interests of 

subjects of pharmaceutical activity, granting safety of drugs, execution of effective 

legislation, preventing violations and protection of customer`s rights.   

The proposals on improving the administrative legislation of Ukraine in the field 

of state regulation of pharmaceutical activity are formulated by introducing 

amendments to the Law of Ukraine «On Medicines», the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses, the Regulation on the Ministry of Health-care of Ukraine, 

and also  regarding  drafting a special Law of Ukraine «On Pharmaceutical  activity», 

to provide a comprehensive introduction of good pharmaceutical activity standards  

in the laws and regulations, governing the order of exercising pharmaceutical 

activated, protection of  pharmaceutical products consumer`s rights.   

Author improved scientific approaches to the understanding of the essence of 

pharmaceutical activity, it`s importance in the health-care system of Ukraine, 

including the consolidation in the regulations governing the activities of the Ministry 

of Health-care of Ukraine, the State Service of Ukraine for Drugs and Drug Control, 

the State Enterprise  «State Expert Center of the Ministry of Health-care of Ukraine» 

with the purpose of correlation and achievement of the goals of state regulation of 

pharmaceutical activity in Ukraine. 

The thesis presents a theoretical generalization and a new decision of a scientific 

task,  deepens scientific knowledge and develops provisions on state regulation of 

pharmaceutical activity, preparation of scientifically based proposals for improving 

the effective legislation. Solving scientific problems allowed to achieve the following 

conclusions.  

Based on the analysis of scientific approaches of scientists to the content and 

significance of state regulation of the pharmaceutical activity, author revealed a need 

to review the features, principles, orientation, legal forms and methods of state 

regulation in this sphere in order to provide pharmaceutical market liberalization, 

introduction of modern effective economic methods of state regulation of 
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pharmaceutical activities, that together provide conditions for development of health-

care reform in Ukraine. 

Author revealed a number of problems of general and specific nature, that 

determine modern state of state regulation of pharmaceutical activity in Ukraine, 

namely: low level of public funding of domestic producers of pharmaceutical 

products, over-centralization in decision-making in the health-care system of 

Ukraine; a significant rise in raw materials prices for the manufacturing medicines 

through rapid inflation and inflation expectations of consumers of pharmaceutical 

products; low quality of medicines, due to the high level of falsification of 

pharmaceutical products, a decrease in demand for expensive medicines due to lower 

consumption of ordinary citizens for the past three years, as stated by state statistical 

indicators. 

Author analyzed, that regulation of the pharmaceutical sector in the EU in 

general should provide availability, efficiency and meet the needs of patients, to 

recognize  basic tasks of  state regulation, to correspond to state pharmaceutical 

policy and to the regulations, protecting the rights of patients and consumers of 

pharmaceutical products. Author generalized, that in different countries of the EU 

there have been established a set of different combinations of restrictions and 

incentives, that appear in the methods of state regulation of pharmaceutical activity. 

National approaches as to combination of restrictions and incentives in state 

regulation of pharmaceutical activity are defined by the needs of rational and efficient 

usage of public funds, ensuring the availability of medicines and providing state 

support to the pharmaceutical industry. 

The practical significance of the obtained results obtained states, that they 

constitute both scientific and theoretical and practical interest and may be used as the 

basis for further studies of state regulation of pharmaceutical activity, taking into 

account the achievements of the European administrative-legal doctrine;  in law-

enforcement activities - to provide suggestions for improving the activities of 

pharmaceutical subjects, protecting the rights of consumers of pharmaceutical 

products (Certificate of PJSC «FARMAK» on implementation of the results of the 
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thesis, dated October 24, 2016, No. 01/7650);  in law-making activity - in order to 

implement the requirements of international and European legislation in the effective 

legislation of Ukraine;  in the educational process – for textbooks and teaching 

materials, as well as during lecturing of medical courses «Medical Law», «Legal 

regulation of public health». 

Key words: pharmaceutical activity, state regulation, administrative law, 

methods of administrative law, principles of regulation, public health protection, 

drugs, pharmaceutical activities bodies, control and supervision, improvement. 
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АННОТАЦИЯ 

Ширшова В.М. Государственное регулирование фармацевтической 

деятельности в Украине. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. - Киев, 2017. 

Диссертация посвящена комплексному теоретико-прикладному 

исследованию государственного регулирования фармацевтической 

деятельности в Украине. Сформулированы предложения относительно 

усовершенствования формирования государственной фармацевтической 

политики, государственного регулирования фармацевтической деятельности, 

развития экономических методов государственного регулирования 

фармацевтической деятельности в Украине с учётом опыта стран Европейского 
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Союза (далее – ЕС).  

Исследованы особенности государственного регулирования 

фармацевтической деятельности в Украине и ряде зарубежных стран, 

проанализированы проблемы государственной регистрации лекарственных 

средств, ценообразования, внедрения европейских стандартов 

фармацевтической деятельности, налогообложения, производства, контроля 

качества лекарственных средств, ограничения прямой рекламы потребителям 

лекарственных средств и предложено усовершенствовать методы 

государственного регулирования в Украине с целью обеспечения защиты прав 

потребителей фармацевтической продукции, защиты национального рынка и 

отечественных производителей лекарственных средств.  

Описано состояние научной разработки государственного регулирования 

фармацевтической деятельности в Украине, сделан вывод о необходимости 

проведения специальных, юридических научных исследований, связанных с 

правовыми аспектами государственного регулирования фармацевтической 

деятельности в Украине.  Это подтверждено объективными факторами 

современного развития системы здравоохранения в Украине, ее 

фармацевтического сектора: созданием законодательной базы на основе 

децентрализации государственной системы медицинского обслуживания и 

регулирования сферы здравоохранения, внедрением системы обязательного 

медицинского страхования, развитием частного сектора здравоохранения и т.д. 

Приведены внутренние проблемы системы здравоохранения в Украине: 

потеря комплексного подхода к государственному регулированию в системе 

здравоохранения, снижение качества медицинской помощи населению, 

увеличение количества заболеваний социально-опасного характера, рост 

показателей смертности, снижение показателей рождаемости, недостаточное 

финансирование отрасли, снижение доступности квалифицированной 

медицинской помощи.  Обобщено, что усовершенствование государственного 

регулирования фармацевтической деятельности в Украине необходимо 

проводить в условиях критической ограниченности материальных и 
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финансовых ресурсов, в связи, в частности, с проведением 

Антитеррористической операции на востоке страны, а также потребностями 

реализации общегосударственной реформы, направленной на децентрализацию 

государственного регулирования, усовершенствование внутренних 

управленческих связей, повышение ответственности субъектов 

фармацевтической деятельности за нарушение действующего законодательства 

Украины.   

Определено, что современное состояние научной разработки 

государственного регулирования фармацевтической деятельности в Украине не 

отражает достижений европейского законодательства и правоприменительной 

практики, поэтому требует учета не только европейского опыта нормативно-

правового регулирования, отображенного в актах европейского 

законодательства, но и реформирования отрасли здравоохранения в контексте 

децентрализации публичной власти.  Комплексный учет европейского опыта 

позволит сформулировать ряд предложений по совершенствованию не только 

специального законодательства в этой сфере, но и для системы 

здравоохранения в Украине в целом, что будет способствовать повышению 

эффективности государственного регулирования фармацевтической 

деятельности. 

Установлено, что в советский период преимущественное внимание 

отечественных ученых уделялось проблемам внедрения системного подхода, 

обеспечения федеральной и республиканской систем отраслевого управления, 

соответствия функций определенным в нормативно-правовых актах 

полномочиям, совершенствованию принципов, методов управления отраслью 

здравоохранения.  В этот период значительно усложнились проблемы 

управления, увеличилось количество задач межотраслевого управления, 

требующих комплексного решения, а также увеличился объем информации, 

который был необходим для решения такого рода задач, которые одновременно 

потребовали применения новых методов.  Развитие новых теоретических основ 

государственного регулирования одновременно происходило в нескольких 
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смежных науках: теории управления, административном праве, кибернетике, 

информатике, социологии. 

В период независимости Украины произошли значительные 

демократические изменения в обществе, правовой системе, системе 

законодательства, которые не могли не сказаться на тех процессах, которые 

происходили в системе здравоохранения: введение подчинения отрасли 

Кабинету Министров Украины, внутренняя перестройка отрасли в условиях 

введения частной собственности, новых  форм и методов хозяйствования, 

развитие национального рынка, внедрение правового механизма защиты прав 

человека, потребителей, пациентов в сфере здравоохранения, стремительное 

развитие отраслевого законодательства в Украине.  

По мнению некоторых ученых, произошла деформация 

фармацевтического сектора, по скольку зависимость отечественной 

фармацевтической отрасли от импорта сырья привела к резкому спаду 

производства отечественной фармацевтической продукции, и, следовательно, 

привели к разрушению системы гарантированного обеспечения лекарствами.  

Номенклатура лекарственных средств, изготавливаемых в Украине, 

значительно возросла за последние двадцать лет по сравнению с советским 

периодом, и преимущественную часть указанных лекарственных средств 

производят частные предприятия, поэтому меры государственного 

стимулирования развития фармацевтического сектора должны быть 

преимущественно направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, ведь 

именно  благодаря этим субъектам фармацевтической деятельности 

обеспечивается диверсификация рисков, повышение качества лекарственных 

средств.   

Подавляющее большинство отечественных ученых и исследователей 

подтверждают необходимость сущностного пересмотра основ 

государственного финансирования сферы здравоохранения, украинская система 

здравоохранения характеризуется финансовой и структурной разобщенностью, 

которая содействует обострению проблем медицинского обслуживания 
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населения, особенно в условиях финансово-экономического кризиса.   

Проанализированы основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

осуществление фармацевтической деятельности: Конституция Украины, 

«Основы законодательства Украины о здравоохранении», Закон Украины «О 

Кабинете Министров Украины», Закон Украины «О центральных органах 

исполнительной власти», Закон Украины «О лекарственных средствах», 

Положение о Министерстве здравоохранения Украины и «Национальная 

стратегия реформирования системы охраны здоровья в Украине на 2015-2020 

гг.», Закон Украины «Об Антимонопольном комитете Украины», Закон 

Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», Положение 

о Государственном реестре лекарственных средств, Положение о 

Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за 

наркотиками, Постановление Кабинета Министров Украины «О 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины» и ряд 

подзаконных актов. 

Определены направления усовершенствования организационно-правовых 

механизмов государственного регулирования фармацевтической деятельности 

в Украине, государственного контроля, в частности, предложено принятие 

Закона Украины «О фармацевтической деятельности», что имеет особое 

практическое значение для защиты отечественного фармацевтического рынка и 

потребителей фармацевтической продукции в Украине, обеспечения качества 

лекарственных средств, усовершенствования государственного регулирования 

в сфере здравоохранения, в частности, усовершенствования деятельности 

субъектов фармацевтической деятельности, защите прав потребителей 

фармацевтической продукции.  

Научная новизна исследования заключается в том, что диссертация 

является первым в административно-правовой науке комплексным 

исследованием, посвященным современным проблемам развития и 

усовершенствования государственного регулирования фармацевтической 

деятельности в Украине.  Автором впервые дано определение понятия 
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государственного регулирования фармацевтической деятельности в Украине 

как сложной динамической системы, направленной на осуществление в 

пределах полномочий, определенных законом, целенаправленного 

организационного влияния на производство, реализацию лекарственных 

средств и другие аспекты фармацевтической деятельности, объединяющего 

комплекс правовых, экономических и  технических средств, направленных на 

реализацию государственной фармацевтической политики с целью обеспечения 

приоритетных направлений и достижения задач государственной политики в 

сфере здравоохранения Украины, всестороннего утверждения справедливого 

баланса интересов субъектов фармацевтической деятельности, обеспечения 

безопасности лекарственных средств, соблюдения требований 

законодательства, предупреждения правонарушений и защиты прав 

потребителей.   

Сформулированы предложения по усовершенствованию 

административного законодательства Украины в сфере государственного 

регулирования фармацевтической деятельности путем внесения изменений в 

Закон Украины «О лекарственных средствах», Кодекса Украины об 

административных правонарушениях, Положения о Министерстве 

здравоохранения Украины, а также предложено разработать специальный 

Закон Украины «О фармацевтической  деятельности», обеспечить комплексный 

учет стандартов надлежащей фармацевтической деятельности в законах и 

подзаконных актах, регулирующих порядок осуществления фармацевтической 

деятельности, порядок защиты прав потребителей фармацевтической 

продукции.   

Усовершенствованы научные подходы к пониманию сущности 

фармацевтической деятельности, ее значения в системе здравоохранения 

Украины, в том числе касательно закрепления в положениях, регулирующих 

деятельность Министерства здравоохранения Украины, Государственной 

службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, 

Государственного предприятия «Государственный экспертный центр 
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Министерства здравоохранения Украины» с целью согласованности и 

достижения целей государственного регулирования фармацевтической 

деятельности в Украине. 

В диссертации проведено теоретическое обобщение и предложено новое 

решение научной задачи, которая заключается в углублении научных знаний и 

комплексной разработке положений государственного регулирования 

фармацевтической деятельности, подготовке научно обоснованных 

предложений по усовершенствованию действующего законодательства.  

Решение поставленной научной задачи позволило сделать следующие выводы.   

На основе анализа научных подходов ученых к содержанию и значению 

государственного регулирования фармацевтической деятельности выяснено 

необходимость пересмотра признаков, принципов, направленности, правовых 

форм и методов государственного регулирования в указанной сфере с учетом 

необходимости либерализации фармацевтического рынка, внедрения 

современных эффективных экономических методов государственного 

регулирования фармацевтической деятельности, что в совокупности обеспечит 

формирование предпосылок для реформы системы здравоохранения Украины в 

фармацевтическом секторе.  

Выявлен ряд проблем общего и специального характера, определяющих 

современное состояние государственного регулирования фармацевтической 

деятельности в Украине, а именно: низкий уровень государственного 

финансирования национальных производителей фармацевтической продукции, 

чрезмерную централизацию принятия решений в системе здравоохранения 

Украины;  значительное подорожание сырья для изготовления лекарственных 

средств из-за стремительных инфляционных процессов и инфляционных 

ожиданий потребителей фармацевтической продукции;  низкое качество 

лекарственных средств, что связано с высоким уровнем фальсификации 

фармацевтической продукции, уменьшением спроса на дорогостоящие 

лекарственные средства в связи со снижением покупательной способности 

рядовых граждан в течение последних трех лет, что подтверждается 
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официальными показателями государственной статистики. 

По результатам анализа государственного регулирования 

фармацевтического сектора в странах ЕС обобщенно, что доступность, 

эффективность и обеспечение потребностей пациентов следует признать 

основными задачами государственного регулирования, которые должны 

получить закрепление как на уровне государственной фармацевтической 

политики, так и в нормативно-правовых актах в целях защиты прав пациентов и 

потребителей фармацевтической продукции.  Обобщено, что в разных странах 

ЕС установлено различное сочетание ограничений и стимулов, проявляющееся 

в методах государственного регулирования фармацевтической деятельности. 

Национальные подходы к сочетанию ограничений и стимулов в 

государственном регулировании фармацевтической деятельности обусловлены 

потребностями рационального и эффективного использования государственных 

средств, обеспечения доступности лекарственных средств, а также 

предоставления государственной поддержки фармацевтической 

промышленности.  

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что 

они составляют как научно-теоретический, так и практический интерес и могут 

быть использованы в научно-исследовательской деятельности - как основа 

дальнейших исследований государственного регулирования фармацевтической 

деятельности с учетом достижений европейской административно-правовой 

доктрины; в правоприменительной деятельности - для предоставления 

предложений по усовершенствованию деятельности субъектов 

фармацевтической деятельности, защите прав потребителей фармацевтической 

продукции (Справка ПАО «ФАРМАК» о внедрении результатов 

диссертационного исследования от 24 октября 2016 № 01/7650); в 

правотворческой деятельности - с целью внедрения требований 

международного и европейского законодательства в действующем 

законодательстве Украины;  в учебном процессе - при подготовке учебников и 

учебно-методических материалов, а также во время преподавания учебных 
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курсов «Медицинское право», «Правовое регулирование охраны гражданского 

здоровья». 

Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, государственное 

регулирование, административное право, методы административного права, 

принципы государственного регулирования, защита здоровья граждан, 

лекарственные средства, субъекты фармацевтической деятельности, контроль и 

надзор, усовершенствование.  
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Актуальність теми. Державно-правові реформи, що здійснюються в 

Україні, економічні, політичні, соціально-культурні чинники її розвитку як 

незалежної держави потребують розробки нових наукових підходів до 

державного регулювання фармацевтичної діяльності, вдосконалення положень 

чинного законодавства, що сприятиме підвищенню ефективності реалізації та 

захисту права на охорону здоров’я, розвитку фармацевтичного сегменту 

системи охорони здоров’я України, фармацевтичного ринку, захисту прав 

виробників та споживачів лікарських засобів, у т. ч. фармацевтичної продукції. 

Актуальність дослідження адміністративно-правових засад державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні пов’язана насамперед з 

євроінтеграційними, глобалізаційними чинниками, що зумовлюють 

необхідність вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні з огляду на забезпечення балансу національно-державних 
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інтересів. Доцільність проведення комплексного дослідження обґрунтовується 

також потребами імплементації в національний правопорядок низки директив 

та регламентів Європейського Союзу (зокрема Директиви 2001/83/ЄС та 

Регламенту 726/2004 Європейського Парламенту, Ради Європейського Союзу), 

що впроваджують спільні стандарти фармацевтичної діяльності та 

спрямовують розвиток фармацевтичного ринку.  

Сучасна вітчизняна практика застосування норм законодавства в 

досліджуваній сфері засвідчує значний розвиток системи охорони здоров’я 

України, її елементів, завдань та функцій. Проте становлення фармацевтичного 

сегменту системи охорони здоров’я уповільнюється низкою негативних 

чинників, серед яких – високий рівень інфляції та стрімке зростання цін на 

лікарські засоби, підвищення оподаткування виробництва та імпорту 

лікарських засобів, імпортозалежності фармацевтичного ринку України, 

скасування низки пільг при оподаткуванні національних виробників 

фармацевтичної продукції.  

Фармацевтичний ринок країн Європейського Союзу характеризується 

високим ступенем захищеності прав споживачів фармацевтичної продукції, 

фармацевтичних послуг. Допуск на цей ринок здійснюється виключно на 

підставі отримання дозволу, ліцензії на виробництво та імпорт, оптову торгівлю 

лікарськими засобами, відповідності вимогам контролю й нагляду в означеній 

сфері. З метою упровадження європейських правових стандартів Україна має 

вдосконалити вироблені підходи до державного регулювання фармацевтичної 

діяльності на якісно відмінному від розробленого в радянський період 

централізованого державного управління, що суттєво змінить режим 

взаємовідносин між суб’єктами фармацевтичної діяльності, сприятиме 

збалансованості державного, публічного, приватного інтересу.  

Таким чином, необхідність підвищення ефективності реалізації права на 

охорону здоров’я, фармацевтичної діяльності як важливої складової її системи, 

недостатність розробки цих питань на теоретичному рівні, наявність 

законодавчих проблем обумовлюють актуальність комплексного дослідження 
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державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2001–2015 рр., затверджених постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 10–14, та наукової 

теми юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та 

практичний аспекти» № 11 БФ042-01 (державний реєстраційний номер 

0111U008337), що виконувалася з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія 

та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 

042-01), яка досліджується на юридичному факультеті  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у період 2016–2018 років. 

Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію основних положень 

«Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 

України на 2011–2020 рр.», затвердженої Наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 13 вересня 2010 р. № 769.  

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

25 листопада 2013 р., протокол № 3. 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на 

основі аналізу теоретичних засад, правового регулювання, європейської та 

вітчизняної практики фармацевтичної діяльності визначити шляхи 

вдосконалення правових засад її державного регулювання, правозастосовної 

діяльності з урахуванням стандартів належної фармацевтичної практики у 

фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я України. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі задачі: 

– з’ясувати сучасний стан наукової розробки державного регулювання 

фармацевтичної діяльності; 

– охарактеризувати фармацевтичну діяльність як об’єкт державного 

регулювання та правового впливу; 
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– розкрити сутність, принципи, структуру та адміністративно-правові 

засади державного регулювання фармацевтичної діяльності; 

– окреслити завдання та функції державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні; 

– охарактеризувати методи державного регулювання фармацевтичної 

діяльності; 

– встановити зміст та особливості державного контролю й нагляду за 

фармацевтичною діяльністю;  

– узагальнити зарубіжний досвід державного регулювання фармацевтичної 

діяльності та визначити можливості його використання в Україні; 

– сформулювати шляхи вдосконалення адміністративно-правових засад 

державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані із здійсненням 

державного регулювання у системі охорони здоров’я в Україні.  

Предметом дослідження є державне регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження є система філософсько-світоглядних, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів пізнання. Діалектичний метод використано у 

процесі пізнання державного регулювання фармацевтичної діяльності, що дало 

змогу розробити авторське визначення поняття «фармацевтична діяльність» 

(підрозділ 1.2). Формально-догматичний метод було використано для 

опрацювання нормативно-правових актів та формування понять (підрозділи 1.2, 

2.1); системний метод – для характеристики системи органів виконавчої влади, 

державного регулювання фармацевтичної діяльності, фармацевтичного ринку 

(підрозділ 2.1). Історико-правовий метод сприяв дослідженню генезису 

законодавства Європейського Союзу та України щодо обігу, виробництва, 

реклами, поширення фармацевтичних препаратів (підрозділ 1.1). Формально-

логічні методи використовувались при аналізі та тлумаченні відповідних 

положень законодавства, а методи аналізу та синтезу – для поглиблення 



32 
 

окремих теоретичних положень, особливостей та видів фармацевтичної 

діяльності, класифікації суб’єктів фармацевтичної діяльності (підрозділи 1.2, 

2.1). Для опрацювання зарубіжного досвіду та зіставлення з вітчизняним 

правовим регулюванням було використано порівняльно-правовий метод 

(підрозділ 3.1). Статистичний аналіз та методи соціологічного опитування 

застосовувалися для оцінювання недоліків державного регулювання в Україні 

та захисту прав споживачів фармацевтичної продукції (підрозділи 1.1, 3.2). 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є наукові праці в галузі 

загальної теорії права та держави, теорії управління, конституційного, 

адміністративного та інших галузевих правових наук, зокрема таких авторів, як: 

В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, А.А. Бабський, В.М. Бевзенко,                 

Е.Е. Бекірова, А.В. Беліченко, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, О.М. Вінник,                      

Д.С. Волох, В.М. Гаращук, Р.Ю. Гревцова, І.С. Гриценко, І.А. Грицяк,                   

Є.П. Губіна, Р.Ф Гринюк, П.В. Діхтієвський, В.В. Добровольська, Г.С. Ейбен, 

О.А. Євтушенко, В.А. Загорія, А.М. Захарченко, Г.Л. Знаменський, О.А. Зуєва, 

Ж.А. Іонова, Л.Є. Кисіль, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,               

Д.М. Лукʼянець, Р.А. Майданик, Н.Б. Мєзєнцева, В.К. Мамутов, Д.В. Мандичев, 

В.С. Мартем’янов, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришка, О.П. Орлюк, 

Є.В. Петров, М.С. Пономаренко, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, С.Г. Стеценко, 

О.Л. Шевченко, Ю.С. Шемшученко, Є.М. Щербина та ін. Проте особливості 

державного регулювання фармацевтичної діяльності досі залишаються 

дослідженими недостатньо. 

Нормативну основу дослідження становлять Конституція України, 

міжнародні документи, законодавчі акти України, постанови Верховної Ради 

України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних 

органів виконавчої влади, які регламентують державне регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні. Використано також відповідне 

законодавство Європейського Союзу, окремих зарубіжних держав.  

Емпіричною базою дослідження є статистичні матеріали й узагальнення 

судової практики, рішень Антимонопольного комітету України, зокрема у 
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спорах, пов’язаних з оскарженням суб’єктами фармацевтичної діяльності 

рішень контролюючих органів, відшкодуванням шкоди, захистом прав і 

законних інтересів споживачів лікарських засобів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим в адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням, 

присвяченим сучасним проблемам розвитку та вдосконалення державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні. В результаті проведеного 

аналізу сформульовано низку нових наукових положень та висновків, 

запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

вперше: 

– надано авторське визначення поняття «державне регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні» як складної динамічної системи, 

спрямованої на здійснення в межах повноважень, визначених законом, 

цілеспрямованого організаційного впливу на виробництво, реалізацію 

лікарських засобів та інші аспекти фармацевтичної діяльності, що об’єднує 

комплекс правових, економічних і технічних засобів, спрямованих на 

реалізацію державної фармацевтичної політики з метою забезпечення 

пріоритетних напрямів та досягнення завдань державної політики в галузі 

охорони здоров’я України, всебічне утвердження справедливого балансу 

інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності, забезпечення безпеки лікарських 

засобів, дотримання вимог законодавства, попередження правопорушень та 

захист прав споживачів; 

– обґрунтовано, що державне регулювання фармацевтичного ринку в 

Україні пов’язано з розв’язанням діаметрально протилежних завдань: з одного 

боку, держава має забезпечити цілі охорони здоров’я, гарантування доступу до 

безпечних та якісних лікарських засобів, збереження здоров’я нації, 

підвищення якості медичного обслуговування, а з іншого – стримувати 

державні видатки на лікарські засоби, що унеможливлять досягнення інших 

цілей держави. За результатами аналізу державного регулювання 

фармацевтичного сектору Європейського Союзу встановлено, що доступність, 
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ефективність та забезпечення потреб пацієнтів треба визнати основними 

завданнями державного регулювання фармацевтичної діяльності; 

– сформульовано пропозиції щодо вдосконалення адміністративного 

законодавства України у сфері державного регулювання фармацевтичної 

діяльності шляхом внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Податкового кодексу 

України, Положення про Міністерство охорони здоров’я України, а також 

запропоновано розробити спеціальний Закон України «Про фармацевтичну 

діяльність», забезпечити комплексне врахування стандартів належної 

фармацевтичної діяльності в законах та підзаконних актах, що регулюють 

порядок здійснення фармацевтичної діяльності, захисту прав споживачів 

фармацевтичної продукції; 

удосконалено:  

– наукові підходи до розуміння сутності фармацевтичної діяльності, її 

значення у системі охорони здоров’я України, у тому числі щодо закріплення в 

положеннях, що регулюють діяльність Міністерства охорони здоров’я України, 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

Державного підприємства «Державний експертний центр» з метою 

взаємоузгодженості та досягнення цілей державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні; 

– визначення видів та особливостей правового статусу суб’єктів 

фармацевтичної діяльності в Україні, серед яких названо такі основні групи:                   

1) державні та міжнародні організації, регіональні об’єднання; 2) державно-

владні суб’єкти – юридичні особи публічного права; 3) юридичні особи 

приватного права; 4) професійні асоціації, об’єднання; 5) фізичні особи; 6) 

посередницькі установи; 7) транснаціональні корпорації; 

– розуміння методів державного регулювання фармацевтичної діяльності, 

зокрема запропоновано низку ефективних економічних методів державного 

регулювання, запроваджених у європейській фармацевтичній політиці та актах 

європейського законодавства щодо встановлення цін на лікарські засоби, 
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обмеження доходів фармацевтичних корпорацій, стимулювання розвитку 

фармацевтичного ринку, підвищення якості фармацевтичної продукції за 

умови, що якість лікарських засобів не було знижено; 

– зміст стандартів фармацевтичної діяльності з урахуванням європейського 

досвіду її державного регулювання, встановлених стандартів належної 

фармацевтичної діяльності, їх взаємозв’язку з досягненням цілей та завдань 

державного регулювання фармацевтичної діяльності; 

набули подальшого розвитку: 

– загальні засади державного контролю та нагляду у фармацевтичному 

секторі системи охорони здоров’я України (зокрема, щодо застосування заходів 

та методів адміністративного і економічного характеру, що у фармацевтичному 

секторі проявляються через застосування заходів прямого контролю цін на 

лікарські засоби, серед яких: визначення договірних цін, твердого максимуму 

ціни, порівняння цін з іншими країнами, зниження або замороження цін; серед 

непрямих заходів описано регулювання прибутку, або систему базових цін, що 

визначає межі відшкодування витрат); 

– узагальнення позитивного досвіду державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в зарубіжних країнах з метою гармонізації 

міжнародних та європейських стандартів і їх закріплення в законодавстві 

України (зокрема, встановлено основні підходи до державного регулювання цін 

на лікарські засоби у країнах Європейського Союзу: 1) вільне ціноутворення 

щодо патентованих лікарських засобів (Великобританія, Німеччина); 2) прямий 

контроль цін (країни Європейського Союзу, окрім Великобританії, Данії та 

Німеччини); 3) метод порівняння з цінами в інших країнах (країни 

Європейського Союзу, крім Великобританії та Німеччини); 4) метод контролю 

прибутку (як основний використовується тільки у Великобританії); 5) метод 

встановлення базових цін (застосовується у Бельгії, Данії, Іспанії, Італії, 

Нідерландах, Німеччині, Португалії та Франції); 

– пропозиції щодо вдосконалення правозастосовної практики у сфері 

охорони здоров’я, пов’язаної з виробництвом, реалізацією, контролем якості, 
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захистом прав споживачів фармацевтичної продукції (зокрема, щодо 

проведення експертиз справ про порушення прав на об’єкт інтелектуальної 

власності в галузі фармації; неприпустимості підміни назв оригінального 

препарату близькими для споживача фонетичними, візуальними, семантичними 

синонімами, що мають великий ступінь подібності (на основі судового рішення 

у справі про захист інтересів розробників оригінального препарату «НО-

ШПА»).  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані: 

– у науково-досліджуваній діяльності – як основа подальших досліджень 

державного регулювання фармацевтичної діяльності з урахуванням досягнень 

європейської адміністративно-правової доктрини; 

– у правозастосовній діяльності – для надання пропозицій щодо 

вдосконалення діяльності суб’єктів фармацевтичної діяльності, захисту прав 

споживачів фармацевтичної продукції (Довідка ПАТ «ФАРМАК» про 

упровадження результатів дисертаційного дослідження від 24 жовтня 2016 р.          

№ 01/7650); 

– у правотворчій діяльності – з метою запровадження вимог міжнародного 

та європейського законодавства в чинному законодавстві України; 

– у навчальному процесі – при підготовці підручників та навчально-

методичних матеріалів, а також під час викладання навчальних курсів 

«Медичне право», «Правове регулювання охорони громадського здоров’я». 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та 

висновки дисертації було оприлюднено на науково-практичних конференціях: 

«Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 

зарубіжний досвід» (м. Харків, 2014 р.), «Розвиток медичного права України в 

контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Київ, 2014 р.), 

«Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 

2014 р.), «Актуальні питання розвитку адміністративного права та 
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правоохоронної діяльності» (м. Луганськ, 2014 р.), «Розвиток медичного права 

в Україні в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (м. Київ, 

2016 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в дев’яти 

наукових публікаціях, з яких п’ять статей – у фахових виданнях, з них дві 

опубліковано в зарубіжних наукових виданнях, а також у чотирьох тезах 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

що об’єднують вісім підрозділів, висновків і списків використаних джерел до 

розділів. Загальний обсяг дисертації становить 242 сторінки, з яких основний 

текст – 215 сторінок; список використаних джерел містить 153 найменування.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Стан наукової розробки державного регулювання 

фармацевтичної діяльності 

Сучасний етап розвитку системи охорони здоров’я в Україні 

характеризується модернізацією ключових домінант формування національної 

політики, важливими організаційно-правовими та інституційними 

перетвореннями, що проявляються в реалізації завдань оптимізації функцій 

уповноважених органів виконавчої влади на центральному рівні у системі 

охорони здоров’я, їх змістовному перегляді, оновленні з урахуванням 
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проведення децентралізації системи органів виконавчої влади, створенні нових 

органів, громадських рад, що засвідчує докорінну, структурну перебудову 

вітчизняної галузі охорони здоров’я. 

Фармацевтичний сегмент системи охорони здоров’я – складова системи 

охорони здоров’я України, розвиток якої обумовлений низкою важливих 

зовнішніх та внутрішніх факторів: політичні, економічні, правові, соціальні, 

медичні, корпоративні, етичні проблеми, комплексне дослідження яких 

допоможе розв`язати ті, що загострилися на сучасному етапі та мають бути 

враховані для вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, у т.ч. з метою оновлення нормативно-правового 

регулювання, що закріплює в нормах права нові підходи та вимоги до 

провадження фармацевтичної діяльності, її ліцензування, надання 

фармацевтичних послуг тощо. 

За всі роки незалежності України так і не вдалося створити ефективну 

систему охорони здоров’я. Досі не сформована правова основа фармацевтичної 

діяльності в Україні, потребує вдосконалення розмежування понять 

«фармацевтична діяльність» та «медична діяльність», визначення переліку 

фармацевтичних працівників та медичних працівників, загального кола 

суб’єктів фармацевтичної діяльності. (див. докладніше підрозділ 1.2 дисертації) 

Вдосконалення державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

першочергово пов’язане з розв’язанням системних проблем, що 

підтверджуються невідповідністю вжитих заходів реформування системи 

охорони здоров’я в цілому низці європейських та світових стандартів, зокрема 

стандартам фармацевтичної діяльності. 

На сьогодні в науці адміністративного права України проблеми 

вдосконалення державного регулювання займають центральне місце. 

Теоретичною основою дисертації є наукові праці вітчизняних учених, 

присвячені проблемам державного регулювання та вдосконаленню його 

методів, серед яких: В.Б. Аверʼянов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, Ю.П. Битяк,                         

А.С. Васильєв, Р.Ю. Гревцова, І.С. Гриценко, І.А. Грицяк, П.В. Діхтієвський, 
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Л.Є. Кисіль, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Н.Р. Нижник,               

О.П. Рябченко, Н.М. Тищенко, А.О. Селіванов, С.Г. Стеценко,                                       

Ю.С. Шемшученко, А.М. Школик, М.К. Якимчук, Х.П. Ярмакі та багато інших. 

Проте особливості державного регулювання фармацевтичної діяльності досі 

залишаються дослідженими не достатньо. 

Важливі проблеми вдосконалення окремих сфер державного регулювання 

висвітлені у працях учених-представників науки конституційного, 

господарського, медичного, податкового, аграрного, фінансового права, 

загальної теорії управління, міжнародного, європейського права. Під час 

виконання дослідження були вивчені праці учених з теорії права і держави, 

господарського права, цивільного права, теорії управління:  С.С. Алексєєва,             

Е.Е. Бекірової, О.М. Вінник, Є.П. Губіна, Р.Ф. Гринюка,  В.В. Добровольської, 

Г.Д. Джумагельдієвої, А.М. Захарченка, О.А. Зуєвої, Ж.А. Іонової,                         

О.А. Євтушенко, Г.Л. Знаменського, В.В. Лаптєва, А.А. Ластовецького,                 

Р.А. Майданика, В.К. Мамутової, В.С. Мартемʼянова, В.Ф. Опришка,                     

О.П. Рябченко, Н.О. Саніахметової, Ю.О. Тихомирова, О.О. Чувпила,                  

О.В. Шаповалової, В.С. Щербини та ін. 

У сфері розвитку фармацевтичного сектору проблемами вдосконалення 

фармацевтичної діяльності займалися: А.А. Бабський, О.П. Безугла,                       

Є.С. Борзунов, М.В. Білоус, С.В. Васильєв, В.Г. Варченко, Н.О. Ветютнева,         

Н.Б. Вовк, Д.С. Волох, В.М, Грін, О.М, Гриценко, Н.О. Гуторова, В.А. Загорій, 

О.А. Зіміна, С.В. Коваленко, А.А. Котвіцька, Л.І. Кущ, О.О. Кричевський,            

О.О. Кропивний, І.Ю. Куделич, І.І. Лукʼянчук, М.О. Ляпунов, Ю.П. Медведєва, 

З.М. Мнушко, Л.Г. Москаленко, А.С. Немченко, В.В. Огородник,                                   

Б.Л. Парновський, В.М. Пашков, Ю.В. Підпружников, І.В. Пестун, В.М. 

Площик, М.С. Пономаренко, О.В. Приходько, В.В. Руденко, М.Л. Сятиня, В.М. 

Толочко, В.М. Хоменко, В.Г.Чумак, І.К. Ярмола.  

Дисертаційні дослідження окремих аспектів зазначеної теми здійснені                

А.А. Бабським, М.С. Пономаренко, Д.С. Волох, Г.С. Ейбен, В.А. Загорій,                

А.В. Беліченко, Н.Б. Мєзєнцева, О.Л. Шевченко та ін.  
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Однак у вітчизняній юридичній літературі недостатньо вивченим 

залишається сучасний європейський досвід державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, наприклад, досі не були  комплексно вивчені та 

запроваджені стандарти фармацевтичної діяльності, закріплені в європейському 

законодавстві. Серед зарубіжних учених, які досліджували державне 

регулювання фармацевтичної діяльності та відносини між суб’єктами 

фармацевтичної діяльності треба назвати: К. Блур, К. Бредлі, Д. Драммонд,               

П. Дюрʼє, Д. Гранд,  А. Мак-Гір, Е. Мейнард, Е. Моссіалос, М. Мразек,                       

Ф. Руттен, Т. Уоллі, Л. Фрош, С. Чепмен та інших, в працях яких зроблено 

вагомий внесок у розвиток державного регулювання фармацевтичного сектору, 

проте зроблені ними висновки та узагальнення стосуються країн-членів 

Європейського Союзу (далі – ЄС), тому проведення окремого дослідження, 

спрямованого на врахування європейських стандартів фармацевтичної 

діяльності, для України набуває особливого значення. 

Проте у вітчизняній юридичній науці не було здійснено належного 

наукового аналізу адміністративно-правових аспектів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності. Необхідність дослідження адміністративно-

правових аспектів державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні обумовлена з зовнішніми об’єктивними чинниками розвитку системи 

охорони здоров’я в Україні, її фармацевтичного сектору: створення 

законодавчої бази, спрямованої на децентралізацію державної системи 

медичного обслуговування та управління охороною здоров’я, упровадження 

системи обов’язкового медичного страхування, розвиток приватного сектору 

охорони здоров’я. Окремо треба згадати про внутрішні проблеми системи 

охорони здоров’я в Україні: втрата комплексного підходу до державного 

регулювання  у системі охорони здоров’я, зниження якості медичної допомоги 

населенню, збільшення кількості захворювань соціально небезпечного 

характеру, зростання показників смертності, зниження показників 

народжуваності, недостатнє фінансування галузі, зниження доступності 

кваліфікованої медичної допомоги. 
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Виходячи з положень ст. 3, 49 Конституції України «життя і здоров’я 

людини є найвищими соціальними цінностями», «кожний громадянин України 

має право на охорону здоров’я та медичну допомогу» [1]. Держава несе 

відповідальність за створення належних соціальних умов для кожної людини, 

за забезпечення її лікарськими засобами належної якості, а також захист прав 

споживачів фармацевтичної продукції.  

Як зазначають експерти Всесвітньої організації з охорони, здоров’я 

«здоров’я населення – це чинник довготривалого стійкого економічного 

зростання, підвищення національного доходу, що, своєю чергою, впливає і на 

соціальне благополуччя, сприяє безперервному економічному зростанню і 

зниженню рівня бідності» [2]. 

З огляду на це вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні зумовлене критичною обмеженістю матеріальних та 

фінансових ресурсів в умовах проведення Антитерористичної операції на сході 

країни, а також потребами реалізації загальнодержавної реформи, спрямованої 

на децентралізацію державного регулювання, вдосконалення внутрішніх 

управлінських зав’язків у системі охорони здоров’я в контексті проведення 

децентралізації публічної влади, підвищення відповідальності суб’єктів 

фармацевтичної діяльності за порушення чинного законодавства України. 

В Україні було прийнято «Концепцію розвитку фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я України на 2011‒2020 рр.», затверджену Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 13 вересня 2010 р. № 769, де серед 

перспективних напрямів та завдань фармацевтичної галузі було підкреслено 

«особливе значення соціальних пріоритетів у забезпеченні населення 

лікарськими засобами, доступність та ефективність фармакотерапії і 

профілактики захворювань населення» [3]. 

У  2017 р. Кабінетом Міністрів України спільно з Міністерством охорони 

здоров’я впроваджується Державна програма «Доступні ліки», що передбачає 

«забезпечення пацієнтів безкоштовними лікарськими засобами або зі значною 

знижкою, що компенсується за рахунок Державного бюджету України на суму 
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п’ятсот мільйонів гривень» [4, c.1].  

Дослідження проблеми державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, є тісно пов’язаним з євроінтеграційними, 

глобалізаційними факторами, вимогами імплементації в національний 

правопорядок низки директив та регламентів ЄС, що впроваджують спільні 

стандарти фармацевтичної діяльності та спрямовують розвиток 

фармацевтичного ринку.  

27 червня 2014 р. в Брюсселі було підписано економічну частину «Угоди 

про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншого боку», яку було ратифіковано Законом України від 16 вересня 2014 р. № 

1678 – VII [5], і нею передбачено зобов’язання України щодо імплементації у 

національне законодавство України визначених вимог законодавства ЄС. 

Доцільність проведення комплексного дослідження обґрунтовується 

вимогами імплементації положень Директиви Європейського Парламенту і 

Ради ЄС про звід законів Співтовариства стосовно лікарських засобів для 

людини № 2001/83/ЄС від 6 листопада 2001 р. [6], Регламенту Європейського 

Парламенту та Ради ЄС, що закріплює процедури Співтовариства з реєстрації 

та нагляду лікарських препаратів для медичного та ветеринарного застосування 

та утворює Європейське агентство з лікарських засобів № 726/2004 від 31 

березня 2004 р.[7], та деяких ключових директив згаданих інституцій ЄС [8‒9], 

що впроваджують спільні стандарти фармацевтичної діяльності та 

спрямовують розвиток фармацевтичного ринку. 

Сучасний стан наукового розроблення державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні не відображає досягнень європейського 

законодавства та правозастосовної практики, тому потребує врахування  не 

тільки європейського досвіду нормативно-правового регулювання, 

відображеного в актах європейського законодавства, а й реформування галузі 

охорони здоров’я в контексті децентралізації публічної влади. Комплексне 

врахування європейського досвіду надасть змогу сформулювати низку 
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пропозицій з вдосконалення не лише спеціального законодавства у цій сфері, а 

й для системи охорони здоров’я в Україні в цілому, що сприятиме підвищенню 

ефективності державного регулювання фармацевтичної діяльності.  

Запровадження ефективного механізму державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні передбачає розроблення таких важливих 

аспектів: гарантування ефективності законодавчого забезпечення; ефективність 

реалізації функцій та повноважень уповноваженими органів виконавчої влади у 

фармацевтичному секторі; ефективність діяльності щодо застосування 

положень спеціальними суб’єктами. Означені аспекти в сукупності дають 

можливість оцінити ефективність державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, розкриваючи результати його дії, дійсний вплив на 

правовідносини, здатність розв’язувати актуальні соціальні проблеми. 

З огляду на вищевикладене в даному підрозділі ми розглянемо висловлені 

вітчизняними вченими підходи з метою інтеграції наукових знань, розроблення 

та вдосконалення засад державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні, сприяння проведенню комплексного правового дослідження 

розглядуваної проблематики, що обумовлює актуальність роботи, її важливе 

практичне та теоретичне значення. З огляду на це, розглянемо стан наукової 

розробки державного регулювання фармацевтичної діяльності у працях 

вітчизняних та радянських учених впродовж радянського та новітнього 

періодів.  

Використання історико-правового аналізу та порівняння підходів сучасних 

і радянських учених до визначення ключових дефініцій, засад, методів 

дозволить обґрунтувати не тільки місце і значення комплексного дослідження 

проблем  державного регулювання фармацевтичної діяльності для сучасної 

науки адміністративного права України, а й розкрити важливі тенденції, 

особливості розвитку фармацевтичного  сектору охорони здоров’я в Україні, 

доцільність врахування низки європейських стандартів, вироблених та 

застосовуваних у провідних країнах ЄС як на рівні європейських, так і 

національних політик у системі охорони здоров’я в цілому і в 
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фармацевтичному секторі зокрема.  

Висловлені науковцями підходи до визначення поняття, сутності, методів 

та принципів державного регулювання фармацевтичної діяльності можуть бути 

розподілені також за іншими критеріями: підходи до державного регулювання  

(централізація; концентрація; децентралізація); методи державного 

регулювання (адміністративні; економічні; децентралізація; делегування 

повноважень); принципи державного регулювання, адже зазначені підстави 

характеризують ключові адміністративні засади становлення фармацевтичного 

сектору системи охорони здоров’я України.  

Значна увага вітчизняних учених радянського періоду  приділялась 

проблемам упровадження системного підходу, запровадження федеративної та 

республіканської систем галузевого управління, відповідності функцій 

визначеним у нормативно-правових актах повноваженням, удосконаленню 

принципів, методів управління галуззю охорони здоров’я.  

Особливість радянського підходу до досліджуваного явища пояснюється 

запровадженням соціалістичної перебудови суспільства, тобто зміною класової 

природи держави, значним підвищенням її ролі. «Соціалістична держава 

виступала головним знаряддям такої перебудови і в результаті її втілення взяла 

на себе нові завдання та функції. Роль держави підвищилася, перш за все, у 

сфері управління, що було обумовлено переходом в державну власність 

основних засобів виробництва; по-друге, в економіці відбулася заміна 

стихійних ринкових процесів на централізовану систему державного 

планування та управління, на яку покладено нові завдання та функції; по-третє, 

постійно розширювалася організуюча діяльність держави, значно зростав 

масштаб господарського та соціально-культурного будівництва та відповідний 

обсяг завдань державного управління»[10, c. 4]. 

У досліджуваний період значно ускладнилися проблеми управління, 

збільшилася кількість завдань міжгалузевого управління, що потребували 

комплексного розв’язання, також збільшився обсяг інформації, що був 

необхідний для розв’язання такого роду завдань, розв’язання означених 
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проблем не можна було знайти з допомогою застосування колишніх методів. 

Розвиток нових теоретичних засад державного регулювання, його завдань, 

методів відбувався одночасно в кількох суміжних науках: теорії управління, 

адміністративному праві, кібернетиці, інформатиці, соціології та ін. Завдяки 

розробленню якісно нових положень науки радянського будівництва, згодом 

науки адміністративного права, відбулася зміна організаційної структури 

народного господарства, особливих сфер державного регулювання в 

економічній, адміністративно-політичній, соціально-культурній сферах.  

Якісні зміни були обумовлені характером виробничих відносин, тому 

ознаки радянської системи державного регулювання досліджуваної сфери були 

обумовлені природою соціально-економічної системи соціалізму, і в 

переважній своїй більшості властиві лише соціалістичному суспільству.  

Державне регулювання в економіці в середині ХХ століття в умовах 

соціалізму характеризувалося тим, що об’єктивні економічні закони в 

радянській державі не діяли. Держава санкціонувала або обмежувала 

використання тих чи інших адміністративних чи економічних методів, тому 

структура економіки була приведена у відповідність до нових потреб 

радянського соціалістичного суспільства. Відповідно державне регулювання 

фармацевтичної діяльності здійснювалося на загальних засадах та принципах 

радянського державного будівництва. 

 Радянська модель, запроваджена у системі охорони здоров’я будувалася 

на таких принципах: загальнодоступність безкоштовного медичного 

обслуговування, профілактика соціально значущих захворювань, якісне 

медичне обслуговування, тісна взаємодія медичної науки і практики та єдність 

пропаганди здорового способу життя, лікування і реабілітації.  

У науковій літературі розглянуто кілька основних моделей системи 

охорони здоров’я, що були запроваджені в ХХ столітті: ринкова система 

(ліберальна модель); система Бісмарка (модель соціального страхування); 

бюджетна система (модель Беверіджа); система Семашка (фінансування 

виключно з державного бюджету) [11, с. 34]. Зокрема, запроваджена в 



46 
 

радянський період «система (модель) Семашка характеризувалася 

фінансуванням галузі виключно з державного бюджету. Держава виступала 

єдиним гарантом функціонування системи охорони здоров'я, регламентувала, 

регулювала і забезпечувала формування бюджету галузі, організацію та 

розвиток лікувальної мережі, матеріально-технічне й медикаментозне 

постачання, здійснювала управління та контроль діяльності. Ця система 

характерна для країн з централізованим управлінням, патерналістською 

ідеологією та нормативно-розподільчою економікою» [11, c. 34-35]. 

В Українській Радянській Соціалістичній Республіці було створено цілісну 

систему загальнодоступного безкоштовного медичного обслуговування, 

основними рисами якої були такі: «домінуюча роль держави як у забезпеченні 

соціальних гарантій, так і в управлінні діяльністю у системі охорони здоров’я; 

пріоритетність заходів щодо заохочення народжуваності й забезпечення 

здоров’я матері і дитини; профілактична спрямованість медичної політики: 

запровадження регулярних медичних оглядів серед дітей і трудящих 

(обов’язкова диспансеризація; санаторії та оздоровчі центри були добре 

обладнані та вважалися неодмінною частиною медичного обслуговування); 

гарантований доступ всього населення до медичної допомоги (платними були 

тільки ліки, отримані поза лікарнею); збалансована система лікування, 

профілактики, реабілітації і санітарно-епідеміологічного нагляду; добре 

розвинена, чітко структурована система санітарно-епідеміологічної служби, 

спрямованої на боротьбу з інфекціями, професійними захворюваннями та 

хворобами, пов’язаними з екологічними проблемами (для медичного 

обслуговування робочих при промислових підприємствах створювали медико-

санітарні частини); сформована, добре розвинена на всіх рівнях інфраструктура 

сфери; налагоджена система кадрового забезпечення. Між тим зазначена 

система виявилася непридатною для використання в  умовах зміни економічної 

моделі суспільства й розвитку ринкової економіки» [12, c. 4]. 

Охорона здоров’я в медичній та юридичній літературі досліджуваного 

періоду розглядалась як система суспільних та державних соціально-
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економічних та соціальних заходів, що забезпечують високий рівень охорони 

здоров’я та покращення здоров’я народу. На думку Ю.М. Козлова,                             

Д.М. Овсянко, Л.Л. Попова, «охорона здоров’я – це сукупність державних та 

суспільних заходів виключно медичного характеру, надання медичної 

допомоги та лікарських засобів, лікування та відпочинку в закладах 

оздоровлення» [13]. З наведених визначень можна зробити висновок про 

визнання вченими радянського періоду особливого місця та значення системи 

охорони здоров’я в суспільстві, його провідної соціальної ролі і важливим 

фактором національної безпеки. Такі підходи зберігаються і в працях сучасних 

вітчизняних учених. 

В радянський період державне управління розглядалося як «головний вид 

безпосереднього управління суспільними процесами. Суспільством керують 

суспільні організації трудящих, класові та трудові колективи. Партія керує в 

основному не безпосередньо, а керуючи державою та колективами трудящих» 

[14, c. 33]. Також було визначено, що «у класовому суспільстві в якості суб’єкта 

управління виступає держава, тобто спеціальний апарат примусу, адже при 

антагонізмі класових інтересів примус – один з обов’язкових методів 

управління поведінкою людей» [15, c. 5]. 

Ц.А. Ямпольська визначала поняття державного управління як 

«виконавчо-розпорядчу діяльність радянської держави, що полягала в 

безпосередньому підпорядкуванні проведення законів у життя, перевірці 

виконання законів та інших державних актів, плануванні, обліку і контролі, що 

юридично відображались в нормативних актах» [16]. О.Є.  Луньов зазначав, 

«що діяльність органів управління, що називається виконавчо-розпорядчою, 

включає в себе діяльність, спрямовану на виконання законів, та діяльність з 

реалізації владних повноважень, наданих органу» [17]. Означені дефініції 

відображають усталені підходи в радянській науці адміністративного права та 

державного будівництва, визначені в них ознаки були покладені в основу 

сучасного розуміння поняття державного управління, що отримало подальший 

розвиток в новітній період на засадах демократизації, визнання людини та її 
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прав найвищою соціальною цінністю.  

На відміну від сучасних децентралізаційних тенденцій в державному 

управлінні, в радянський період було впроваджено «подвійне підпорядкування 

в організації управління різними сферами життєдіяльності суспільства з метою 

найбільшої централізації, особливо щодо великих виробництв в усій країні» 

[18, c. 18]. На наш погляд сучасна система охорони здоров`я України потребує 

перегляду засад розподілу компетенції суб`єктів, наділених владними 

повноваженнями на основі децентралізації публічної влади, розвитку базового 

рівня, підвищення ролі органів місцевого самоврядування в реалізації 

державних функцій в сфері охорони здоров`я.  

Потрібно зазначити, що лише в період незалежності України в 

дослідженнях вітчизняних учених на перший план виходять ідеї перегляду 

змісту державного регулювання у системі охорони здоров’я з позицій захисту 

здоров’я індивіда (пацієнта), пріоритету забезпечення його прав і свобод, 

індивідуального медичного страхування, надання медичних послуг за вибором 

споживача, а у фармацевтичному секторі – захисту прав споживачів 

фармацевтичної продукції, фармацевтичних послуг, упровадження стандартів 

виробництва, якості лікарських засобів тощо.  

У цей період запроваджені значні демократичні зміни в суспільстві, 

правовій системі, системі законодавства, що не могли не позначитися на тих 

процесах, що відбувалися у системі охорони здоров’я: запровадження 

підпорядкування галузі Кабінету Міністрів України, внутрішня перебудова 

галузі в умовах запровадження приватної власності, нових форм та методів 

господарювання, розвиток національного ринку, упровадження правового 

механізму захисту прав людини, споживачів, пацієнтів у сфері охорони 

здоров’я, стрімкий розвиток галузевого законодавства в Україні.  

«Фінансово-економічна криза суттєво загострила проблеми, пов’язані з 

наданням населенню України медичної допомоги, забезпеченням її доступності 

та належної якості. Зростання цін на  ліки, продукти харчування, енергоносії 

призвело до загального підвищення витрат на утримання мережі медичних 
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закладів та збільшення собівартості надання всіх медичних послуг. 

Необхідність реформи сфери охорони здоров’я підкреслюється неможливістю, 

з одного боку, забезпечити в існуючих умовах належне державне фінансування 

системи, а з іншого – запровадити ефективні схеми для повноцінної 

конкуренції на ринку медичних послуг» [12, c. 4; 13; 19]. 

Крім того, важливу роль відіграв такий фактор, як відсутність дієвих 

кроків щодо адаптації системи охорони здоров’я до ринкових умов. 

«Незважаючи на поступ ринкових реформ в Україні, у сфері охорони здоров’я 

використовувався командно-адміністративний підхід до управління без 

можливості гнучкого прийняття управлінських рішень на місцях: низька 

самостійність медичних закладів щодо прийняття управлінських і фінансових 

рішень; фактична відсутність впливу громадськості (як професійного 

самоврядування, так і громадськості в цілому) на вироблення і прийняття 

політичних та управлінських рішень щодо забезпечення діяльності сфери 

охорони здоров’я; відсутність чіткого розмежування між платником та 

постачальником медичних послуг та відсутність договірних відносин між 

ними» [12, с. 6; 20]. 

 В сучасній монографічній літературі «управління – це цілеспрямований, 

організаційний і регуляторний, вплив населення на суспільну життєдіяльність, 

який можна забезпечити як безпосередньо, так і через спеціально створені 

органи і структури (державні органи, громадські організації, установи). Воно 

складається з таких елементів: цілі та завдання, функції управління, форми і 

методи їх проведення» [21, с. 6].  

В «Академічному курсі «Адміністративне право України» визначено, що 

«державне регулювання й державне управління спрямовані на досягнення 

однієї мети управління: впорядкування соціальних об'єктів та соціальних 

процесів, переведення їх з одного стану в інший. Проте державне регулювання 

й державне управління мають суттєві відмінності, пов'язані з використанням 

специфічних засобів (методів) управлінського впливу. 

Державне регулювання створює умови для діяльності суб'єктів та об'єктів 
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управління в напрямі, який є бажаним для держави і за яким відбуватиметься 

розвиток системи управління в цілому. Причому державне регулювання 

передбачає декілька варіантів майбутньої діяльності керованих об'єктів, 

створюючи можливість діяти найбільш ефективно» [22]. 

Підтримуючи дану позицію необхідно зауважити, що державне 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, на жаль не може ефективно 

застосовувати розроблені світовою і європейською наукою методи і засоби 

(інструменти) державного регулювання з огляду на значне відставання не 

тільки в теоретичному, але й в матеріально-технічному, інформаційному 

аспектах, що комплексно забезпечують досягнення поставлених цілей і завдань. 

На думку окремих учених, відбулася «деформація фармацевтичного 

сектору. Залежність вітчизняної фармацевтичної галузі від імпорту сировини 

призвела до різкого спаду виробництва вітчизняної фармацевтичної продукції  

і, отже, руйнації системи гарантованого забезпечення ліками, навіть у 

стаціонарах. Комерціалізація фармацевтичного сектору у поєднанні з 

недосконалими нормативно-правовими механізмами державного регулювання 

обумовили закриття переважної більшості державних та комунальних аптек, 

насамперед – відділів внутрішньоаптечного виготовлення ліків» [12, c. 8]. 

Означені фактори мали значний вплив на перегляд наукових поглядів 

щодо змісту державного регулювання у сфері охорони здоров’я в цілому та 

фармацевтичному секторі зокрема, на з`ясування його галузевих особливостей.  

«За всі роки незалежності в Україні так і не вдалося створити ефективну 

систему охорони здоров’я. Діюча система викликає справедливі нарікання і з 

боку населення, і медичного персоналу, досі вона не здатна належним чином 

задовольнити потреби населення у медичній допомозі, забезпечити 

доступність, якість та своєчасність надання послуг з охорони здоров’я, 

належний рівень профілактики захворюваності та смертності тощо. 

Задекларовані в основі пострадянської системи принципи, з часом, по суті, 

втратили економічно обґрунтовані механізми власного забезпечення. Це 

призвело до розбалансованості фінансово-економічних, організаційних, 
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нормативно-правових та профілактичних механізмів функціонування системи.» 

[12, c. 4; 8]. 

Однією з важливих функцій сучасної держави є забезпечення 

благополуччя громадян, включаючи досягнення найвищого рівня психічного та 

фізичного здоров’я. «Окремі дефекти організації та функціонування доступних 

для громадян послуг системи охорони здоров’я, як правило, не загрожують 

прямо національним інтересам держави, але є показником того, наскільки 

держава в своїй політиці сприйняла ідеї соціальної держави, в якій ринкова 

економіка не є самоціллю, а слугує економічною базою для розвитку системи 

соціального захисту особистості» [23, c. 188]. 

Дослідження вітчизняних вчених сучасного періоду спрямовані на 

розвиток засад децентралізації у державному регулюванні. В контексті 

впроваджуваної в Україні реформи децентралізації публічної влади в цілому, 

варто відмітити наукову позицію В.А. Загорія, що «перевагами 

децентралізованого державного регулювання є ослаблення концентрації влади 

та оптимальне розмежування функцій між центром і регіонами, прозорість і 

спрощення процесу ухвалення рішень, поліпшення якості оцінки документів 

заявника ‒ суб’єкта господарювання на його надійність як можливого 

професійного учасника ринку охорони здоров’я органами влади, зменшення 

невиробничих видатків суб’єктів господарювання, цілеспрямоване 

використання видатків бюджету та ін» [24]. Проте досі державне регулювання 

фармацевтичної діяльності не було належно розроблене, що притаманно 

країнам зі значним недофінансуванням системи охорони здоров’я. 

Як зазначає Н.Д. Гетьманцева, «для публічного регулювання 

господарюванням в Україні у сфері охорони здоров'я характерне таке явище, як 

концентрація. Наприклад, сьогодні максимальною є концентрація регуляторної 

діяльності при ліцензуванні медичної практики – вся процедура (починаючи від 

подання необхідних документів і завершуючи отриманням ліцензії) 

відбувається виключно в Києві. Це не сприяє, по-перше, провадженню єдиної 

державної політики; по-друге, ‒ захисту приватних та суспільних інтересів, що 
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неодноразово підкреслювалося в юридичній літературі» [25]. Зазначені 

недоліки, на жаль, досі притаманні вітчизняній практиці впровадженню заходів 

державного регулювання в фармацевтичному секторі.  

На думку, Л.М. Дешко «деконцентрація влади на ринку сфери охорони 

здоров’я в Україні є ефективною, виправданою та оптимальною. Вона дає 

змогу, по-перше, послабити ступінь концентрації влади та оптимально 

розмежовувати функції центру і регіонів; по-друге, зменшити невиробничі 

витрати суб’єктів господарювання» [26, с. 30].  

Формуванню нового бачення державного регулювання у системі охорони 

здоров’я також присвячені дослідження вітчизняних вчених, фахівців, 

практиків у сфері охорони здоров`я, проведених на основі виявлених 

суперечностей сучасного розвитку державного регулювання суспільних 

відносин у даній галузі. Цим питанням було присвячено спеціальне 

дослідження Н.Б. Мєзєнцевої, в якому вчена проаналізувала стан дослідження 

проблеми державного регулювання суспільних відносин у галузі охорони 

здоров’я України, та встановила основні етапи періодизації процесу 

становлення та розвитку системи державного регулювання суспільних відносин 

у галузі охорони здоров’я України. Зокрема, вченою виявлено важливі 

соціальні суперечності: «між існуючою системою державного регулювання 

медичної діяльності в Україні й новими формами оплати медичних послуг, між 

великою кількістю нормативно-правових актів, що регулюють медичні 

правовідносини, та відсутністю Медичного кодексу України. Також станом на 

2010 рік було визначено пріоритетні напрями дослідження державного 

регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров’я України, до яких 

віднесено: питання гармонізації національного законодавства України у галузі 

охорони здоров’я з правовими стандартами Ради Європи та ЄС; державне 

регулювання прав лікарів, прав пацієнтів та відповідальність медичних 

працівників за їхні професійні правопорушення, державне регулювання 

приватної медичної діяльності; особливості державного регулювання медичної 

діяльності в лікувально-профілактичних закладах різних форм власності» [27]. 
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На думку Н.Б. Мєзєнцевої, державне регулювання медичної діяльності 

необхідно розуміти як «систематичний, організуючий вплив з боку держави, що 

спрямований на забезпечення і захист на охорону здоров’я населення України, 

як найважливішої складової її національного багатства, який полягає у 

створенні нормативно-правової бази, формуванні та ефективному використанні 

кадрових, фінансово-економічних і матеріальних ресурсів в єдиному 

медичному просторі держави» [27, c. 14]. Наведемо й інше визначення 

зазначеного автора, конкретизує попереднє: «Державне регулювання 

суспільних відносин у галузі охорони здоров’я – це систематизуючий вплив з 

боку держави, що спрямований на забезпечення медичної діяльності з метою 

реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я» [27, c. 14]. 

Попри тенденцію лібералізації світової економіки, яка охопила й охорону 

здоров’я, у розвинених країнах світу державне регулювання в цій сфері 

залишається об’єктивно необхідним і залежить лише від ступеня лібералізації. 

Однак у деяких європейських країнах, де держава традиційно відігравала 

вагому роль у регулюванні сфери охорони здоров’я, презумпція державної 

першості сьогодні переглядається.  

Це зумовлено насамперед тим, як підкреслюють Б. А. Пліш, І.М. 

Солоненко та Н.Д. Солоненко, що у країнах «спостерігаються однакові 

недоліки централізованого регулювання у сфері охорони здоров’я, зокрема 

низька ефективність галузі; великі витрати на утримання державного апарату; 

повільні темпи упровадження новітніх технологій; повільна реакція на зміну 

зовнішніх умов та обставин (відсутність гнучкості системи), а, відповідно, і 

запізніле ухвалення кардинальних рішень, що гальмує розвиток в цій сфері; 

відсутність контролю з боку регіональних чи місцевих органів управління за 

реалізацією потреб населення» [28, с. 29].  

«На жаль, охорона здоров’я в Україні не стала пріоритетом державної 

політики. Неухильне підвищення добробуту людей, суттєве поліпшення 

функціонування системи охорони здоров’я у спосіб її реформування з метою 

підвищення якості медичних послуг, їх доступності, запровадження стимулів 
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для здорового способу життя населення та належних умов праці визначено 

одними із основних пріоритетів політичних реформ» [12, c. 4]. Означені 

недоліки характерні, на наше переконання, і фармацевтичному сектору, тому їх 

усунення потребує вжиття дієвих заходів комплексного характеру, що мали б 

успішне застосування як на загальногалузевому рівні, так і в діяльності 

окремих суб`єктів фармацевтичної діяльності. 

Окремо необхідно зазначити про те, що номенклатура лікарських засобів, 

що виготовляються в Україні, значно зросла за останні двадцять років 

порівняно з радянським періодом, і переважну частину зазначених лікарських 

засобів виробляють приватні підприємства, тому заходи державного 

стимулювання розвитку фармацевтичного сектору мають бути переважно 

спрямовані на підтримку малого і середнього бізнесу, адже саме завдяки цим 

суб’єктам фармацевтичної діяльності забезпечується диверсифікація ризиків, 

підвищення якості лікарських засобів. 

 Окремо треба звернути увагу на те, що в законодавстві України необхідно 

закріпити положення про визнання неприпустимою заміну національних 

аналогів лікарських засобів фармацевтичною продукцією іноземних суб’єктів, 

що може становити загрозу національній безпеці, захисту здоров’я населення та 

призвести до втрати конкурентоспроможності національними виробниками. 

Своєчасне застосування ефективних економічних методів державного 

регулювання фармацевтичної діяльності має запобігти вимиванню 

національних виробників з національного фармацевтичного ринку, створити 

законодавчі засади фармацевтичної діяльності та закріпити гарантії діяльності 

національних виробників фармацевтичної продукції, впровадити спрощені 

режими оподаткування для фармацевтичних підприємств, що виробляють 

стратегічно важливі лікарські засоби, перелік яких має визначатись Кабінетом 

Міністрів України. 

Дослідження науковців дедалі більшою мірою спрямовані на врахування 

європейських стандартів фармацевтичної діяльності та підвищення захищеності 

прав пацієнтів і медичних працівників. Важливе значення також має 
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законодавче закріплення позицій держави щодо врахування європейських 

стандартів сертифікації та ліцензування фармацевтичних підприємств, їх 

продукції, здійснення контролю за якістю фармацевтичної продукції та процесу 

виготовлення лікарських препаратів. Означений аспект відіграє важливу роль 

для формування передумов гармонізації європейських стандартів 

фармацевтичної діяльності та національних технічних стандартів (детальніше 

див. Розділ 3 дисертаційного дослідження). На наш погляд, необхідно 

забезпечити комплексну державну підтримку проведення таких досліджень як в 

науково-дослідних, так і виробничих фармацевтичних підприємствах, 

установах, організаціях, що сприятиме підвищенню національних стандартів з 

урахуванням досліджень провідних країн світу. 

Варто відзначити, що окремі складові фармацевтичної діяльності, зокрема 

виробництво лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах, були 

детально досліджені в дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

фармацевтичних наук В.А. Загорія [24] на тему «Комплексне програмно-

цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах упровадження 

правил GMP на фармацевтичному підприємстві» (Харків, Українська 

фармацевтична академія, 1999 р.) за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків 

та промислової фармації. Основну увагу автор приділив оптимізації 

технологічних процесів, упорядкуванню нормативної бази з питань 

післядипломного навчання персоналу фармацевтичного підприємства, окремим 

питанням виробництва та контролю якості лікарських засобів. 

Г.С. Ейбен було захищено дисертацію на тему «Принципи функціонування 

системи якості суб’єктів фармацевтичної діяльності» (Київ, 2011 р., 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Шупика) за 

спеціальністю 15.00.01. ‒ технологія ліків, організація фармацевтичної справи 

та судова фармація, в якій вчена провела  аналіз «системи забезпечення якості 

лікарських засобів у зарубіжних країнах та Україні, особливості розвитку 

оптового та роздрібного секторів фармацевтичного ринку міста Києва, з метою 

запобігання появі неякісних та фальсифікованих лікарських засобів у аптечних 
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закладах, вдосконалено механізми здійснення контролю якості лікарських 

засобів як важливої складової системи якості»[29, c. 3 ‒ 4]. 

Проблемам удосконалення механізмів державного фінансування сфери 

охорони здоров’я в України присвятили свої праці  низка вітчизняних учених, 

дослідників які підтверджують необхідність сутнісного перегляду засад 

державного фінансування сфери охорони здоров’я. «Українська система 

охорони здоров’я характеризується фінансовою та структурною 

розпорошеністю. Це сприяє загостренню проблем медичного обслуговування 

населення, особливо в умовах фінансово-економічної кризи, та вимагає 

реформування системи охорони здоров’я таким чином, щоб, з одного боку, 

забезпечити зростаючу потребу населення у медичній допомозі, а з іншого – 

стимулювати зростання витрат на охорону здоров’я» [12, c. 21]. 

Ми поділяємо наукову позицію  Я.А. Жаліло щодо того, що «в Україні 

реформування системи охорони здоров’я відбувається в умовах хронічної 

нестачі фінансових ресурсів. Тому головний ухил, головний акцент 

реформування охорони здоров’я, на наше переконання, має полягати у 

максимальній мобілізації організаційного потенціалу, тобто у забезпеченні 

максимально ефективного та цільового використання наявних коштів, а також у 

реалізації синергетичного ефекту для системи охорони здоров’я в співпраці з 

приватними системами охорони здоров’я, переведенні охорони громадського 

здоров’я в режим попередження, профілактики захворювань тощо» [12, c. 91]. З 

означеним також пов’язана низка проблем ресурсного забезпечення, 

недостатності бюджетного фінансування, незначного підвищення заробітної 

плати медичним працівникам, високим індексом інфляції.  

З огляду на це «необхідним є реформування державної політики у сфері  

охорони здоров’я, особливо у таких питаннях, як бюджетування охорони 

здоров’я, раціональне використання наявної інфраструктури (медичних 

закладів і їх технічного забезпечення, кадрів, технологій тощо), переорієнтація 

охорони здоров’я на профілактичний напрям» [12, c. 21]. 

Проблемам підвищення якості послуг у сфері охорони здоров’я приділено 
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увагу у працях науковців і практиків. «Розробка програм безперервного 

підвищення якості надання послуг з охорони здоров’я (у тому числі за рахунок 

дистанційного навчання, комп’ютеризації робочих місць лікарів тощо), ці 

програми застосовуються на різних рівнях системи охорони здоров’я, 

вдосконалення системи позавідомчого (ліцензування, акредитація, атестація) та 

відомчого контролю. Також необхідне посилення мотиваційних механізмів 

підвищення якості надання послуг, зокрема: посилення заходів соціального 

захисту працівників системи охорони здоров’я, передусім на рівні первинної 

ланки (забезпечення житлом, надання пільгових кредитів тощо); підвищення 

рівня заробітної плати; запровадження стимулюючої системи оплати за 

профілактичну діяльність» [12, c. 38]. 

«Підвищення якості медичної допомоги може бути забезпечене: 

посиленням ролі Громадської ради Міністерства охорони здоров’я України 

через активне залучення її до аналітичної роботи щодо вивчення впливу 

механізмів реформування на діяльність системи охорони здоров’я, задоволення 

населення результатами реформування; забезпечення фахової громадської 

експертизи галузевого законодавства; упровадження формулярної системи 

лікарських засобів та розробленої Міністерством охорони здоров’я України 

методики її моніторингу та оцінки якості; розробка нових та оновлення 

існуючих медичних стандартів і клінічних протоколів надання медичної 

допомоги на основі доказової медицини, тощо» [12, c. 37]. На сьогодні низка 

зазначених кроків дістали практичну реалізацію в межах впроваджуваної 

реформи в сфері охорони здоров`я, проте врахування і дотримання 

європейських стандартів фармацевтичної діяльності залишається актуальною 

проблемою теоретичного і практичного характеру, адже для її розв`язання 

необхідно комплексно переглянути вимоги до ведення фармацевтичної 

діяльності на території України. Зростає кількість наукових і практичних 

досліджень присвячених вирішенню проблеми нормативно-правового 

регулювання в досліджуваній сфері. 

Зокрема, на думку З.С. Гладуна, «визначено проблему фактичного 
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створення замкненої бюрократичної системи, що замість виконання 

поставлених перед нею завдань і функцій, через відсутність зовнішнього 

контролю, працює сама на себе»[30, с.33]. З огляду на це необхідно спрямувати 

розвиток фармацевтичного законодавства та правозастосовної практики з 

урахуванням пріоритетного забезпечення прав, свобод, законних інтересів 

суб’єктів фармацевтичної діяльності, особливо споживачів фармацевтичних 

послуг, фармацевтичної продукції, тощо.   

Підготовлена урядом  «Національна стратегія реформування системи  

охорони здоров’я в Україні 2015 ‒ 2020» є складовою Національного плану дій 

реформування, котрий був проголошений Указом Президента України від 12 

січня 2015 року № 5/2015 «Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 

[31]. Визначені у них пріоритети частково враховують європейські стандарти 

медичної діяльності, проте у фармацевтичному секторі не набули 

деталізованого закріплення. 

Поряд з цим необхідно враховувати, що державне регулювання 

фармацевтичної діяльності є складовою соціального управління. «Соціальне 

управління, тобто управління в соціальних системах, ‒ це особлива функція, 

зумовлена самою природою, об’єктивними потребами комбінованої праці 

людей і спрямована на встановлення узгодженості між окремими видами робіт 

на виконання загальних завдань.  

Соціальне управління є свідомим регулюванням суспільних відносин, 

цілеспрямованим впливом суб’єкта на об’єкт з метою переведення його в 

якісно новий стан. Дослідники різних аспектів проблем державного управління                  

В.Д. Бакуменко, В.І. Луговий, П.І. Надолішний, Н.Р. Нижник, Г.С. Одінцова 

вважають, що державне управління – це складне соціальне явище, важлива 

складова соціального управління» [19, c.10]. 

«Держава, виступаючи політичною організацією, наділеною публічною 

владою, що користується правом застосовувати примус в специфічних формах, 

надає ці якості усім видам своєї діяльності» [10, c.26]. «Виступаючи єдиною 

організацією, що об’єднує усіх громадян, та діючи від імені усього суспільства, 
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держава виконує загальносуспільні функції, що носять як політичний, так і не 

політичний характер» [10, c. 26].  

Проблеми державного регулювання у сфері фармацевтичної діяльності не 

обмежуються власне правовими, важливе місце серед них займають економічні, 

соціальні, геополітичні фактори, що визначають специфіку фармацевтичного 

сектору, особливості розвитку фармацевтичного ринку, впливають на 

фармацевтичну практику та стандарти фармацевтичного обслуговування.   

Підсумовуючи викладене, потрібно зазначити, що впродовж останнього 

століття відбулися значні системні трансформації в системі охорони здоров’я та 

її фармацевтичному секторі. З кожним новим історичним етапом вимоги до 

здійснення фармацевтичної діяльності підвищувалися.  

Розвиток наукових підходів до дослідження проблем державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, представлений у вітчизняній 

літературі, засвідчує важливе місце та значення фармацевтичної діяльності в 

сфері охорони здоров’я, проте вирішення нагальних проблем розвитку 

державного регулювання фармацевтичної діяльності не можливо забезпечити 

без врахування економічних, соціальних, етичних аспектів, що набувають 

особливої ролі та значення в умовах ринкової економіки, демократичної 

трансформації суспільства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Фармацевтична діяльність як об’єкт державного регулювання 

та правового впливу 

 

Наукові підходи до розуміння сутності фармацевтичної діяльності 
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потребують перегляду на сучасному етапі реформування фармацевтичного 

сектору та системи охорони здоров’я в Україні в цілому, підвищення ролі та 

значення фармацевтичної діяльності у системі охорони здоров’я. В першу чергу 

потребують оновлення акти законодавства, що регулюють діяльність 

Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державного підприємства 

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» з 

метою взаємоузгодженості та досягнення цілей державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні. 

Необхідно зазначити, що фармацевтична діяльність як самостійний об’єкт 

державного регулювання та правового впливу почав формуватися у 

вітчизняному законодавстві порівняно нещодавно, тому положення актів 

законодавства України в сфері охорони здоров’я потрібно переглянути та 

закріпити властиві фармацевтичній та медичній діяльності ознаки, специфіку 

надання фармацевтичних та медичних послуг, супутніх послуг, адже до цього 

часу поняття «фармацевтичний» згадано лише в кількох актах законодавства 

України.  

Поняття «фармацевтична діяльність» у чинному законодавстві України 

використано для позначення окремого сектору медичної діяльності, проте досі 

дефініція фармацевтичної діяльності не була закріплена у спеціальному 

законодавстві. Постановою Кабінету Міністрів України «Положення про 

Міністерство охорони здоров’я України» від 25 березня 2015 року № 267   [32] 

закріплено правові основи реалізації функцій, завдань, компетенції 

Міністерством охорони здоров’я України як центрального органу виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів 

України. 

«Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом 

Міністрів України. Міністерство охорони здоров'я України є головним органом 

у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та 
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реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, захисту населення від 

інфекційних хвороб, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально 

небезпечним захворюванням, забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження), забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері створення, виробництва, 

контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних 

препаратів і медичних виробів, у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, 

а також забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення» [32]. Як видно з наведеного визначення 

фармацевтична діяльність як поняття не закріплене в зазначеному положенні, 

так само як і самостійний об’єкт правового впливу. Проте це не означає, що 

організуючий правовий вплив не здійснюється в Україні. Навпаки, аналіз 

підзаконних актів чинного законодавства України у сфері охорони здоров’я 

засвідчує пряме закріплення вимог до ліцензування, державної реєстрації, 

виробництва лікарських засобів, діяльності аптечних установ, підготовки 

фармацевтів. Розглянемо деякі з них детальніше.  

Поняття фармацевтичної діяльності застосовано в підпункті 8 пункту 4 

«Положення про Міністерство охорони здоров’я України», де визначено 

завдання даного міністерства, зокрема: «єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, 

які провадять певні види медичної та фармацевтичної діяльності, у тому числі 

господарську діяльність» [32]. Аналізуючи такий підхід до визначення завдань 

головного центрального органу виконавчої влади України, слід висловити 

пропозицію з уточнення на рівні спеціального Закону України «Про лікарські 

засоби» розмежування ознак медичної та фармацевтичної діяльності, а також 

співвіднесення з ознаками ведення господарської діяльності, що, як видно з 

наведеного «Положення про Міністерство охорони здоров’я України», по-суті 

розрізняються, проте як саме – не деталізується.  

У попередній редакції «Положення про Міністерство охорони здоров’я 

України» прикметник «фармацевтичний» використовувався понад десять разів, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-%D0%BF?nreg=267-2015-%EF&find=1&text=%F4%E0%F0%EC%E0%F6%E5%E2%F2*&x=0&y=0#w12
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відокремлюючи особливі аспекти медичної та фармацевтичної освіти, 

підготовки фармацевтичних, медичних та науково-педагогічних працівників 

тощо. Проте, як і в чинному «Положенні про Міністерство охорони здоров’я 

України» ознаки медичної та фармацевтичної діяльності не були розкриті, що 

негативно впливає на розвиток фармацевтичного законодавства, адже не 

закріплює де-факто існуючі об’єкти правового впливу та державного 

регулювання, нівелює значення заходів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності.  

У багатьох країнах світу, у тому числі в республіках колишнього 

Радянського Союзу, було розроблено окремі акти законодавства, на основі яких 

здійснюється державне регулювання обігу лікарських засобів, фармацевтичної 

діяльності, контроль якості лікарських засобів. На відміну від вітчизняного 

стану нормативного закріплення правових засад здійснення державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, в низці країн Співдружності 

Незалежних Держав уже прийнято спеціальні закони у фармацевтичному 

секторі. Низка важливих положень, що визначають ефективні засоби (методи) 

державного регулювання у сфері фармацевтичної діяльності були закріплені в 

окремих законах Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки 

Туркменістан, тому вивчення їх змісту та викладених підходів до державного 

регулювання фармацевтичного сектору сприятиме формуванню вітчизняного 

підходу до законодавчого визначення основ правового механізму здійснення 

фармацевтичної діяльності в Україні. 

Скажімо в Законі Республіки Молдова «Про фармацевтичну діяльність» 

поняття «фармацевтична діяльність» розуміється як «науково-практична 

діяльність галузі охорони здоров’я, що включає діяльність з розроблення ліків, 

їх стандартизації, реєстрації, виробництва, виготовлення, контролю якості, 

зберігання, інформування про них, постачання та відпуску їх населенню, а 

також із керівництва фармацевтичними підприємствами та установами і їх 

підрозділами, що здійснюється тільки в межах фармацевтичного підприємства 

та установи, за винятком досліджень з розроблення та тестування ліків, які 
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здійснюються відповідно до чинного законодавства» [33]. Наведений приклад 

ілюструє широкий підхід до закріплення дефініції «фармацевтична діяльність» 

у законодавстві Республіки Молдова, що, на наш погляд, може бути за 

аналогією використаний для вдосконалення положень вітчизняних нормативно-

правових актів, які закріплюють нормативно-правові засади державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні.  

 У теоретичних працях вітчизняних учених О.Г. Алексєєва, В.М. Пашкова, 

О.П. Печеного, С.Г. Стеценка та інших обґрунтовується доцільність 

систематизації вітчизняного фармацевтичного законодавства на основі 

вироблення спеціального галузевого закону. На наш погляд, розроблення 

національного галузевого Закону України «Про фармацевтичну діяльність» є 

необхідним з метою вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності, захисту вітчизняного фармацевтичного ринку, виробників та 

споживачів фармацевтичної продукції, а також упровадження в Україні вимог 

директив та регламентів ЄС, що суттєво змінює пропоновані зазначеними 

авторами підходи до структури спеціального закону, його змістовного 

наповнення (детальніше див. підрозділ 3.2).  

Об’єкти державного регулювання в різних сферах досліджувалися у 

працях В.Б. Аверʼянова, С.В. Васильєва, Ю.П. Битяка, В.В. Галунька, Т.О. 

Коломоєць, О.О. Кропивного, І.Ю. Куделич, Л.І. Кущ, Л.І. Митьків, А.С. 

Немченко,                    Б.Л. Парновського, В.М. Пашкова, О.П. Печеного, О.В. 

Приходько,                             С.Г. Стеценка, І.А. Черниш та інших.  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності в контексті проведення 

адміністративно-правової реформи та реформи у сфері охорони здоров’я 

України привертає увагу багатьох учених. Проте не вирішеними залишаються 

низка теоретичних та практичних проблем, що потребують правового 

врегулювання за допомогою норм та методів адміністративного права. Зокрема, 

це стосується визначення обсягу фармацевтичної та медичної діяльності, 

співвіднесення завдань, принципів державного регулювання медичної та 

фармацевтичної діяльності, функцій і повноважень центральних органів 
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виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, вдосконалення застосування 

адміністративних та економічних методів у державному регулюванні, їх 

нормативного закріплення в чинному законодавстві України. 

У 2011 р. було прийнято Концепцію розвитку фармацевтичного сектору 

галузі охорони здоров’я України на 2011 ─ 2020 рр., де були визначені 

«перспективні напрямки та завдання фармацевтичної галузі, що спрямована на 

створення відповідної нормативно-правової бази, яка регулює фармацевтичну 

діяльність, розроблення національної політики у фармацевтичній сфері при 

визначенні соціальних пріоритетів у забезпеченні населення лікарськими 

засобами, для доступної та ефективної фармакотерапії і профілактики 

захворювань населення. Упровадження через ліцензування та акредитацію на 

підприємствах і організаціях фармацевтичного сектору за міжнародними  

стандартами системи забезпечення якості продукції та послуг, відомих у світі 

під назвами належної  виробничої (GMP), клінічної (GCP), лабораторної (GLP), 

дистриб’юторської (GDP), аптечної (GPP) практик, належної практики з 

фармацевтичного нагляду (GPhVP) та інших належних практик» [3]. У даному 

акті обґрунтовано нагальну потребу привести всі правовідносини, що 

виникають у процесі здійснення фармацевтичної діяльності, у контрольований, 

адресний стан, з чітко визначеним суб’єктним складом та розмежуванням прав, 

обов’язків і відповідальності учасників фармацевтичного ринку. 

Окрім цього, «Концепція розвитку фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я України на 2011 ─ 2020 рр.» «визначає засади, виходячи з 

яких  забезпечується дієвість та ефективність стандартів фармацевтичної 

діяльності, а також формуються вимоги до кожної ланки обігу лікарських 

засобів – хіміко-фармацевтичної, технологічної, випробування, допуску їх з 

метою застосування – та вимог їх забезпечення відтворюваності і незмінності 

визначених при створенні та випробуванні властивостей ліків під час 

зберігання та доставки їх до пацієнтів» [3, с.4]. 

Основні завдання аналізованого документа спрямовані на державне 

регулювання та розширення фармацевтичного сектору, оскільки даний сектор 



65 
 

української економіки займає одну з головних ланок, завданням якого є 

забезпечення якості та ефективності фармакотерапії і профілактики 

захворювань населення, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню 

здоров’я працездатного населення, збільшенню тривалості та якості життя.  

Відповідно, функції та завдання державного регулювання фармацевтичної 

діяльності потребують вдосконалення з урахуванням означених завдань, 

спрямовуватися на забезпечення фінансування та створення умов для 

досягнення якості обслуговування, стримування державних витрат, досягнення 

рівноваги інтересів у фармацевтичному секторі. 

Поняття «фармацевтична діяльність» у чинному законодавстві України 

зазначено в кількох актах законодавства, наприклад: «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», розглянутій вище Концепції. Варто зазначити, 

що в «Основах законодавства України про охорону здоров’я» фар-

мацевтичному сектору присвячено розділ Х «Медична і фармацевтична 

діяльність», проте цей нормативно-правовий акт регулює відносини, що 

виникають у сфері охорони здоров’я. У зазначеному акті також визначається 

правовий статус медичних та фармацевтичних працівників, поняття «медична 

діяльність» розкрито в ст. 3 цього акту, проте не подано визначення дефініції 

«фармацевтична діяльність», що нівелює регулювання фармацевтичної галузі в 

Україні, та визначення понятійно-термінологічного апарату цієї галузі. У 

чинному українському законодавстві має місце ситуація, за якої в Основах 

визначено правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони 

здоров’я в Україні, розкрито понятійні категорії, що стосуються медичної 

діяльності тощо, однак лише опосередковано згадано про фармацевтичну діяль-

ність [34]. 

У свою чергу, Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р.         

№ 123/96- ВР «регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, 

виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає 

права та обов’язки підприємств, установ, організацій громадян, а також 

повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб» [35]. 
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Проте, визначення поняття «фармацевтичної діяльності» в цьому Законі також 

немає, зазначено лише слово «фармацевтичний» при визначенні поняття 

«активний фармацевтичний інгредієнт». 

 Поняття «фармацевтична діяльність» у Фармацевтичній енциклопедії 

розкривається, як сфера науково-практичної діяльності в галузі охорони 

здоров’я, яка охоплює маркетингові дослідження фармацевтичного ринку, 

визначення потреби в окремих препаратах, науковий пошук отримання 

лікарського препарату, дослідження щодо створення лікарського препарату, 

всебічне визначення їх властивостей, включаючи безпеку та специфічну дію, 

розроблення відповідної нормативно-технічної документації, аналіз препаратів, 

стандартизацію, реєстрацію, виробництво, контроль якості, умови зберігання, 

інформацію з постачання, реалізації та застосування ліків, фармацевтичну 

опіку, підготовку та перепідготовку фармацевтичних кадрів, а також 

керівництво фармацевтичним підприємством та їх структурними підрозділами» 

[36]. 

На думку вченого С. В. Васильєва, фармацевтичну діяльність слід розуміти 

як «промислове виробництво лікарських засобів, виробництво лікарських 

засобів в умовах аптеки, оптову торгівлю лікарськими засобами, їх зберігання, 

перевезення, вивезення за кордон України, ввезення до України та/або роздріб-

ну торгівлю лікарськими препаратами, зберігання, транспортування, ви-

готовлення лікарських засобів» [37]. В свою чергу, вчений Л. І. Кущ у 

дисертаційному дослідженні обґрунтовує думку про те, що «фармацевтичною 

діяльністю є діяльність у сфері охорони здоров’я, що спрямована на розробку, 

державну реєстрацію, виробництво та торгівлю лікарськими засобами, а також 

інші дії, пов’язані з ними» [38]. У наведених визначеннях фармацевтичної 

діяльності зазначено основні ознаки фармацевтичної діяльності, проте їх 

перелік, на наш погляд, необхідно розширити з врахуванням вимог до 

суб’єктів, що займаються фармацевтичною діяльністю на території України, у 

т. ч. щодо їх реєстрації у встановленому законом порядку, ліцензування 

окремих видів фармацевтичної діяльності, встановлення на рівні закону високо-
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го рівня відповідальності, у т. ч. юридичної, перед суспільством та його 

громадянами за результати ведення означеної діяльності. 

 Підтримуючи в цілому точки зору наведених вище науковців, вважаємо, 

що в чинному законодавстві також потребує закріплення поняття «фар-

мацевтичний ринок», що є одним із визначальних аспектів регулювання не 

тільки на території України, а й у світовому контексті. Треба зауважити, що 

переважна більшість лікарських засобів, що реалізуються на внутрішньому 

українському ринку, виробляються глобальними фармацевтичними компаніями 

відповідно до стандартів, затверджених у країнах реєстрації відповідних 

фармацевтичних компаній, а зміст таких стандартів та можливості контролю 

якості за дотриманням рецептури лікарських засобів залишається, у переважній 

більшості випадків, поза межами впливу національних органів державного 

регулювання, поза межами ефективного президентського, внутрішнього 

адміністративного, парламентського та судового контролю. 

 Розглядаючи фармацевтичну галузь як сферу державного регулювання, 

необхідно подати визначення дефініції, що є «фармацевтичним ринком», які 

суб’єкти та об’єкти мають бути визначені в правовому регулюванні цієї галузі. 

Вплив держави на функціонування фармацевтичного сектору економіки у 

сфері охорони здоров’я України у вигляді державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, передусім має ґрунтуватись виключно на нормах 

закону. На нашу думку, поняття «фармацевтична діяльність» потребує 

законодавчого закріплення. У науці адміністративного права України 

сформувалися різні підходи до визначення змісту поняття «фармацевтична 

діяльність», проте на рівні спеціального закону необхідно закріпити його 

широке розуміння як самостійного сегменту (сектору) у системі охорони 

здоров’я, що об’єднує різні види дій, рішень суб’єктів фармацевтичної 

діяльності щодо створення лікарських засобів, включаючи дослідження їх 

властивостей, безпеки, специфічної дії; розробку нормативно-технічної 

документації; стандартизацію; реєстрацію, виробництво, контроль якості, 

умови зберігання, інформаційні повідомлення про застосування лікарських 



68 
 

засобів, їх реалізацію, особливості виробництва лікарських засобів в умовах 

аптеки, оптову і роздрібну торгівлю лікарськими засобами і виробами 

медичного призначення, їх зберігання, вивезення за кордон України, 

імпортування до України лікарських засобів, їх зберігання, транспортування, 

маркетингові, соціологічні, статистичні дослідження фармацевтичного ринку, 

фармацевтичну опіку, підготовку фармацевтичних працівників, управління 

фармацевтичним підприємством. 

З урахуванням проведеного аналізу вважаємо необхідним закріпити в 

чинному законодавстві України поняття «державне регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні»  як складної динамічної системи, 

спрямованої на здійснення в межах повноважень, визначених законом, 

цілеспрямованого організаційного впливу на виробництво, реалізацію 

лікарських засобів та інших аспектів фармацевтичної діяльності, що об’єднує 

комплекс правових, економічних і технічних засобів, спрямованих на 

реалізацію державної фармацевтичної політики з метою забезпечення 

пріоритетних напрямків та досягнення завдань державної політики в галузі 

охорони здоров’я України, всебічне утвердження справедливого балансу 

інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності, забезпечення безпеки лікарських 

засобів, дотримання вимог законодавства, попередження правопорушень та 

захист прав споживачів.  

Водночас державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

спрямоване на реалізацію політики держави у сфері охорони здоров’я, через що 

проявляється її політичний вплив у зазначеній сфері. 

Державна політика у сфері охорони здоров’я спрямовується на виконання 

кількох груп завдань, серед яких вченими виділяються політичні, правові, 

економічні, соціальні завдання, а також деякі інші, без яких створення 

загальнонаціональної системи охорони здоров’я є неможливим. 

Серед політичних завдань важливу роль відіграє стратегічне планування 

розвитку сфери охорони здоров’я в цілому та фармацевтичного сектору 

зокрема, вибір моделі системи охорони здоров’я, засад її реформування, 
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розвитку, захисту з метою забезпечення належного функціонування. Серед 

політичних завдань важливе місце належить визначенню напрямів, стратегій, 

концептуальних засад розвитку галузі, визначення та вдосконалення реалізації 

функцій центральними органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я та ін. 

Правові завдання в державній політиці відіграють важливу роль для 

закріплення законодавчих засад діяльності у сфері охорони здоров’я, створення 

нормативно-правової основи  (бази) охорони здоров’я, створення системи 

контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері охорони здоров’я; 

створення належних правових умов та гарантій реалізації прав  людини у сфері 

охорони здоров’я, надання публічних медичних та фармацевтичних послуг, 

захист прав споживачів фармацевтичної продукції тощо. 

До економічних завдань державної політики треба віднести, по-перше, 

створення умов розвитку ринку медичних послуг, оцінка медичної, 

фармацевтичної послуги як економічних категорій, вдосконалення економічних 

методів державного регулювання у сфері охорони здоров’я та 

фармацевтичному секторі зокрема; сприяння впровадженню обов’язкового 

медичного страхування; сприяння розвитку медичних закладів різних форм 

власності та ін. 

Соціальні завдання державної політики стосуються орієнтації надання 

медичних, фармацевтичних послуг конкретному пацієнту, за вибором 

останнього, врахування потреб споживачів медичних, фармацевтичних послуг; 

розвиток корпоративної медичної етики, фармацевтичної практики з 

урахуванням стандартів провідних країн світу. 

Серед інших завдань треба навести завдання, пов’язані зі створенням 

матеріально-технічних умов для розвитку системи охорони здоров’я в цілому, її 

інформатизації, забезпечення якості надання послуг, управлінських процесів, 

консультування та інформування пацієнтів, профілактична робота, спрямована 

на профілактику інфекційних захворювань, підтримку епідеміологічного 

благополуччя населення. 
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Поряд з цим важливе місце займає і фінансова політика у сфері охорони 

здоров’я, яка сприяє розвитку програм зміцнення здоров’я та профілактики 

захворювань. У розвинених країнах світу видатки на охорону здоров’я 

становлять значні показники відносно до валового внутрішнього продукту 

країни, тоді як в Україні цей показник надзвичайно низький, що свідчить про 

неможливість фінансового та матеріального забезпечення розвитку системи 

охорони здоров’я, недостатність фінансування для проведення клінічних 

досліджень, збереження вітчизняних виробників фармацевтичної продукції у 

фактично нерівних умовах фінансування. 

Державна політика у сфері охорони здоров’я – це сукупність заходів, 

спрямованих на реалізацію стратегічних та концептуальних засад дій у системі 

охорони здоров’я, спрямованих на досягнення поставлених завдань та цілей з 

покращення здоров’я населення.  

Невід’ємною складовою державної політики є розроблення програм, що 

визначають поточні та перспективні завдання у сфері охорони здоров’я, 

фармацевтичному секторі. У проаналізованих у рамках цього дослідження 

країнах ЄС програми та плани, спрямовані на реалізацію політики правлячої 

партії, є предметом детального аналізу не тільки експертів, а й широкого кола 

громадськості, мас-медіа. Програми та плани реформ офіційно 

опубліковуються, оприлюднюються, розміщуються на офіційних сайтах 

профільних міністерств, лікарень, інших медичних закладів, а пропозиції щодо 

їх вдосконалення приймаються та узагальнюються для подальшого покращення 

чи зміни обраних напрямів розвитку, реформування у сфері охорони здоров’я. 

На жаль, в Україні програми та плани, стратегії та концепції розвитку 

фармацевтичної діяльності перебувають на початковій стадії свого формування, 

що пояснюється, на наш погляд, не відсутністю наукових розробок чи не 

досліджуваністю позитивного досвіду країн ЄС у сфері фармакопеї, а 

насамперед відсутністю політичної волі щодо врегулювання на законодавчому 

рівні, політичних та програмних документах низки стратегічно важливих 

аспектів провадження фармацевтичної діяльності на території України. 
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У реалізації державної політики беруть участь усі державні органи, тому 

розглянемо нормативно-правові засади реалізації державної політики у сфері 

охорони здоров’я та фармацевтичному секторі, в розрізі структури державного 

регулювання та ключових суб’єктів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні.  

Відповідно до положень статті 85 Конституції України необхідно 

підкреслити наступні найважливіші для сфери охорони здоров’я повноваження 

Верховної Ради України: «Прийняття законів; затвердження Державного 

бюджету України; визначення засад внутрішньої політики; затвердження 

загально-державних програм економічного, науково-технічного, соціального 

розвитку; призначення за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету 

Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України; надання 

законом згоди на обов’язковість міжнародних договорів України; затвердження 

переліку об’єктів права державної власності тощо» [1]. 

Учасники парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони 

здоров’я в Україні», які відбулися 16 грудня 2015 року, «визначили одним із 

пріоритетних напрямів державної політики, кардинальне та комплексне 

реформування цієї сфери, спрямоване на створення системи охорони здоров’я, 

орієнтованої на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх 

громадян України на рівні розвинутих європейських держав» [39]. 

Після підписання у 2014 р. «Угоди про асоціацію між Україною, з одного 

боку, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншого боку», Україна взяла на себе зобов’язання щодо 

поступового впровадження європейських стандартів в охороні здоров’я. 

  «Незважаючи на задекларовану державою важливість здійснення 

системного та комплексного реформування сфери охорони здоров’я, 

Міністерство охорони здоров’я України, що має забезпечувати формування та 

реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, роботу в цьому напрямі 

проводить вкрай недостатньо та безсистемно» [39]. 

На сьогодні Міністерство охорони здоров’я України впроваджує нову 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
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програму «Здоров’я ─ 2020: український вимір», метою якої є подовження 

якісного життя населення, здоров’я та добробуту громадян України через 

створення нової системи охорони здоров’я, пріоритет профілактичних заходів, 

а не лікування хворих. 

«Нова європейська стратегія «Здоров’я ─ 2020» покладена в основу 

програми «Здоров’я ─ 2020: український вимір», яка сьогодні розробляється 

фахівцями України. Основним пріоритетом цієї програми є профілактика 

захворювань, формування умов здорового середовища та відповідального 

ставлення населення до свого здоров’я. В системі охорони здоров’я відбудеться 

переорієнтація діяльності первинної ланки медичної допомоги на 

профілактичні засади. Також буде активно впроваджено використання всіх 

видів реабілітації та відновного лікування. Це дуже важливо в умовах 

реформування галузі охорони здоров’я, яке відбувається у пілотних регіонах. 

Нова європейська стратегія, яка покладена в основу програми «Здоров’я ─ 

2020, український вимір», передбачає комплексний міжсекторальний підхід до 

системи охорони здоров’я та включення в програми всіх секторів розділу 

формування здоров’я» [40]. 

При формуванні державної політики необхідно враховувати і розвиток 

нових технологій, фармакогенетики, вимоги щодо захисту інформації, 

персональних даних, формування державних реєстрів з високим ступенем 

захисту інформації від зовнішніх втручань у їх функціонування.  

Окремим важливим фактором розвитку державного регулювання 

фармацевтичної діяльності варто визнати демографічне старіння населення 

України, що додатково негативно впливає на досягнення рівноваги між цілями 

охорони здоров’я та промислової політики. На противагу цьому фінансування 

програм, спрямованих на підвищення результатів обслуговування населення, 

застосування лікарських засобів здійснюють додатковий позитивний вплив на 

досягнення зазначених завдань держави. 

«Рішення центральних органів виконавчої влади набувають юридичної 

сили, коли вони оформленні як правові акти, видані ним у межах своїх 
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повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів 

Президента України і Кабінету Міністрів України. Переважна більшість актів 

центральних органів видається у вигляді наказів керівника органу. Вони є 

обов’язковими для виконання всіма органами й організаціями, їхніми 

посадовими особами, які підпорядковані відповідному центральному органу. У 

випадках, передбачених законодавством, акти центрального органу є 

обов’язковими для виконання іншими центральними та місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами й організаціями, незалежно від форм власності та громадянами» 

[41, с. 31]  

На сьогодні основними актами, що приймаються центральними органами 

виконавчої влади для здійснення регулюючого впливу на фармацевтичний 

сектор системи охорони здоров’я є:  

- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України [1]; 

- накази міністра Міністерства охорони здоров’я України. «Накази 

Міністерства охорони здоров’я України, які відповідно до закону є 

регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та 

оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» [32]; 

- накази Державної служби України лікарських засобів та контролю за 

наркотиками. «Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками у межах своїх повноважень, передбачених законом, на основі та 

на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та 

постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та 

законів України, актів Кабінету Міністрів України і наказів міністерств видає 

накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх 

виконання» [42]; 

- накази і доручення директора Державного підприємства «Державного 

експертного центру Міністерства охорони здоров’я України» [43]; 

-  Державна санітарно-епідеміологічна служба України «видає обов'язкові 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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для виконання постанови, накази, розпорядження, висновки, приписи з питань 

усунення або обмеження шкідливого впливу на стан здоров'я і життя людини 

факторів середовища життєдіяльності, організовує і контролює їх 

виконання»[44]; 

- Антимонопольний комітет України в межах повноважень «приймає 

передбачені законодавством про захист економічної конкуренції 

розпорядження та рішення за заявами і справами» [45].  

Окремо слід зазначити про укази та розпорядження Президента України, 

що мають особливе значення для розвитку фармацевтичного законодавства 

України [1]. Вплив інших центральних органів виконавчої влади на здійснення 

фармацевтичної діяльності в Україні буде розглянуто нами в підрозділі 1.3 

цього дослідження. Щодо впливу інших невладних суб’єктів на здійснення 

фармацевтичної діяльності в Україні, слід уточнити роль виробників, пацієнтів, 

фармацевтів, споживачів фармацевтичної продукції та фармацевтичних послуг 

для розвитку фармацевтичної діяльності, фармацевтичного ринку, 

удосконалення правових форм державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні.   

У державному регулюванні фармацевтичної діяльності в Україні важливим 

суб’єктом фармацевтичної діяльності є виробники лікарських засобів, 

фармацевтичні компанії, дистриб’ютори, аптечні заклади, фармацевти, 

діяльність яких врегульована Основами України про законодавство охорони 

здоров’я [34], Кодексом України про адміністративні правопорушення [46], 

Господарським кодексом України [47], Податковим кодексом України [48], 

Цивільним кодексом України [49] тощо. Адміністративні та інші відносини 

управління за участі суб’єктів господарювання, в яких орган державної влади 

системи охорони здоров’я або місцевого самоврядування не є суб’єктом, 

наділеним господарською компетенцією, і безпосередньо не здійснює 

організаційно-господарських повноважень щодо суб’єкта господарювання у 

сфері охорони здоров’я, є об’єктом державного регулювання фармацевтичного 

сегменту у системі охорони здоров’я України. Тобто відносини, що виникають 
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між органами державно-владних повноважень у структурі охорони здоров’я та 

суб’єктами фармацевтичної діяльності, з боку вироблення, реалізації, оптової та 

роздрібної торгівлі лікарськими засоби, а також пацієнтами і споживачами 

лікарських засобів. 

Відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я 

пацієнтом є «фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій 

надається така допомога» [34] як суб’єкт фармацевтичної діяльності в аспекті 

державного регулювання фармацевтичного сегменту у сфері охорони здоров’я. 

На сьогодні питання захисту прав пацієнтів як суб’єктів фармацевтичної 

діяльності є актуальним і постійно наближається до державного врегулювання. 

У 2009 році було оприлюднено законопроект «Про захист прав пацієнтів» [50] в 

якому було визначено комплекс прав пацієнтів, які є невід’ємними і похідними 

від загальних прав людини, закріплював обов’язки пацієнтів, передбачав умови 

їх здійснення, а також містив додаткові механізми захисту прав у сфері охорони 

здоров’я, з урахуванням цінностей правової держави і конституційного 

визнання людини, її життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю.  

На сьогодні роль фармацевта по всій Європі значно зростає, оскільки 

дедалі більше визначаються їх всебічні знання про використання лікарських 

засобів; фармацевти можуть бути й незалежними постачальниками медичних 

послуг. Фармацевти – високоосвічені професіонали і в деяких країнах у 

майбутньому фармацевтична діяльність наблизиться до клінічних випробувань. 

Крім того, фармацевтична діяльність відіграє значну роль у контролі затрат на 

лікарські засоби, якщо їм дозволено проводити заміну на непатентовані 

лікарські засоби та препарати подібного значення під час випуску лікарських 

засобів. Механізми державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

різних країнах ЄС значно відрізняються [51, с. 42]. 

Важливим завданням держави на сучасному етапі розвитку є підвищення 

якості медичного обслуговування, захисту прав пацієнтів, забезпечення 

соціальної справедливості у системі охорони здоров’я в цілому. Проте 

досягнення означених завдань неможливе в умовах обмеженого бюджету, його 
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пріоритетної спрямованості на оборону та переозброєння війська країни. За 

результатами проведеного дослідження встановлено, що досягнення завдань 

держави у сфері державного регулювання фармацевтичної діяльності повсякчас 

пов’язано з розв’язанням конфлікту діаметрально спрямованих інтересів 

виробників фармацевтичної продукції та її споживачів. Оскільки інтереси 

фармацевтичної промисловості спрямовані на протидію спробам держави 

застосовувати економічні методи державного регулювання у такий спосіб, що 

призвів би до зменшення видатків держави та, відповідно, обмеження 

прибутків фармацевтичних корпорацій. З іншого боку, означені суб’єкти 

підкреслюють, що в умовах обмеженого бюджету на виробництво 

фармацевтичної продукції обов’язково знизиться технічна ефективність, що 

розуміється як найкраще використання ресурсів у заданих бюджетних умовах. 

Таким чином, держава повинна спрямовувати свій державно-владний вплив на, 

з одного боку, збільшення загальнодоступності обслуговування, а з іншого - на 

підвищення якості такого обслуговування за умови незначного збільшення 

державних видатків, оскільки це може мати невідворотні негативні наслідки і 

загрожувати втратою ефективності.  

 Підтримку рівноваги між інтересами фармацевтичних корпорацій, 

закладів системи охорони здоров’я та інтересів пацієнтів як кінцевих 

споживачів фармацевтичної продукції треба визнати пріоритетною. Для 

забезпечення означеної рівноваги необхідно враховувати сукупність 

політичних, юридичних, спеціальних аспектів охорони здоров’я, що склалися у 

фармацевтичних сферах фармацевтичної галузі. 

Опосередкування правового впливу на фармацевтичну діяльність 

здійснюється за допомого норм конституційного права, адміністративного 

права, фінансового права, цивільного права, трудового права, митного права, 

господарського права. Таким чином відбувається багатостороння і глибока 

взаємодія адміністративного права з багатьма іншими галуззями національного 

права. Особливе значення норм адміністративного права обумовлено тим, що 

його норми регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку та з 
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приводу практичної реалізації виконавчої влади.  

Норми адміністративного права встановлюються державою з метою 

регулювання суспільних відносин, що виникають, змінюються та 

припиняються у сфері механізму виконавчої влади, покликані регулювати 

відносини в сфері державного управління [52, c. 48]. 

Для врегулювання фармацевтичної діяльності використовуються різні 

види адміністративно-правових норм: зобов’язуючі, що встановлюють 

обов’язок вчиняти певні дії в передбачених даною нормою умовах; 

забороняючі, що передбачають заборону вчинення тих чи інших дій в умовах, 

визначених даною нормою; уповноважуючи, або дозвільні, в яких 

передбачається можливість адресата адміністративно-правової норми діяти в 

межах вимог даної норми на свій розсуд; стимулюючі, що передбачають 

заохочення адресата; рекомендаційні, що як правило не мають юридично-

обов’язкового характеру [52, c.53-54]. 

Коротко зупинимося на ознаках поняття медична діяльність у працях 

вітчизняних вчених. На думку Я.Ф. Радиш та М.М. Білинської, «медична 

діяльність – регламентована Основами законодавства України про охорону 

здоров’я, іншими актами законодавства з питань охорони здоров’я, 

нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я діяльність з 

надання громадянам лікувально-профілактичної допомоги» [11].  

Зауважимо, що саме таке визначення медичної діяльності містив Наказ 

Міністерства охорони здоров’я України «Про надання спеціального дозволу на 

здійснення медичної діяльності у галузі народної медицини» від 10 серпня 2000 

р. № 195, що втратив чинність. В Основах поняття медичної діяльності 

законодавець співвідносить із господарською діяльністю, про що свідчить 

словосполучення «господарська діяльність з медичної практики» або 

«господарська діяльність у сфері охорони здоров’я». 

У статті 3 Господарського кодексу України зазначено, що «під 

господарською діяльністю у цьому Кодексі розуміється діяльність суб’єктів 

господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення 
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та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 

характеру, що мають цінову визначеність» [47]. 

Фармацевтична діяльність не є тотожною господарській діяльності у 

досліджуваній сфері. Наприклад, Л.М. Дешко у своєму спеціальному 

дослідженні зазначила, що «визначення поняття господарської діяльності у 

сфері охорони здоров’я як діяльності громадян-підприємців та господарських 

організацій охорони здоров’я у сфері суспільного виробництва, виконання 

робіт медичного характеру чи надання медичних послуг вартісного характеру, 

що мають цінову визначеність та яка спрямована на досягнення соціального 

та/або економічного ефекту» [53]. 

Розмежування змісту понять медичної, фармацевтичної, господарської 

діяльності відіграє важливу роль для впорядкування нормативно-правового 

забезпечення. При ототожненні фармацевтичної та медичної діяльності поза 

межами державного регулювання фармацевтичної діяльності у сфері охорони 

здоров’я залишаються такі важливі складові фармацевтичної діяльності, як 

виробництво лікарських засобів відповідно до стандартів належної 

фармацевтичної практики, належної виробничої практики. Якість, безпечність 

лікарських засобів, належна лабораторна практика, належна клінічна практика, 

належна дистриб’юторська практика, проходження процедури реєстрації 

лікарських засобів, отримання дозволу на випуск його на ринок тощо.  

 Підсумовуючи викладене, необхідно звернути увагу на забезпечення 

комплексного розвитку правових форм державного регулюючого впливу на 

ведення фармацевтичної діяльності в Україні, розвиток фармацевтичного 

ринку, фармацевтичного законодавства. Це тісно пов’язано з необхідністю 

удосконалення правового регулювання фармацевтичної діяльності, зокрема, 

безпосереднім визначенням об’єктів правового впливу в Законі України «Про 

фармацевтичну діяльність». 
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1.3. Сутність, принципи, структура та адміністративно-правові 

засади державного регулювання фармацевтичної діяльності 

 

Сутність державного регулювання фармацевтичної діяльності, його цілі та 

завдання тісно пов’язані з відповідними характеристиками системи охорони 

здоров’я, державно-правовими реформами, що проводяться в ній, тому 

уточнення їх змісту, класифікації, закріплення на рівні закону, що має особливе 

значення для забезпечення досягнення спільних орієнтирів – підвищення 

доступності та якості медичної допомоги, підвищення здоров’я населення. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності спрямоване на 

реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі системи охорони 

здоров’я України. За результатами проведеного аналізу встановлено, що зміст 

суспільних відносин, які виникають у процесі державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, має комплексний характер. 

Вплив держави на функціонування та розвиток системи охорони здоров’я 

у вигляді державного регулювання має здійснюватися виключно на підставах і 

в межах норм, передбачених Конституцією України, міжнародними 

договорами, ратифікованими Верховною Радою України, законами та 

підзаконними актами, що засвідчує правовий вплив на досліджувані 

правовідносини. 

Важливими проблемами, що постають на сьогодні, є різке погіршення 

стану здоров’я населення, збільшення кількості інфекційних, імунних 

захворювань, а також погіршення епідемічного оточення, тому для подолання 

означених кризових явищ необхідно провести модернізацію системи охорони 

здоров’я в Україні, що знайшло конкретизацію в низці нормативно-правових 

актів. Для цього необхідно розв’язати низку завдань модернізації охорони 

здоров’я в цілому, серед яких науковці визначають: підвищення ефективності 

управління системою охорони здоров’я, проведення структурних перетворень у 

галузі охорони здоров’я, здійснення кадрової політики, стимулювання розвитку 
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медичної науки, покращення системи забезпечення населення лікарськими 

засобами тощо.  

Міністерством охорони здоров’я України спільно з Державним 

підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» було прийнято Настанову «Лікарські засоби. Належна регуляторна 

практика [54]. СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013», відповідно до Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 28 березня 2013 р. № 247. Зміст настанови 

відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

викладеним у Настанові для Національних медичних регуляторних органів.  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності включає сукупність 

законодавчих, адміністративних, технічних складових (елементів), що 

впроваджуються державою з метою забезпечення реалізації національної 

фармацевтичної політики як складової національної політики у системі сфери 

охорони здоров’я, а саме з метою ефективності, безпеки та якості лікарських 

засобів, фармацевтичних препаратів у цілому, надання фармацевтичних послуг, 

а також точної й достовірної інформації щодо вмісту та дії лікарських засобів.  

В Україні передбачені процедури державної реєстрації лікарських засобів, 

що проводиться відповідно до вимог чинного законодавства з метою 

вмотивованого встановлення ефективності, безпеки та якості лікарського 

засобу і яка є передумовою введення в обіг та медичного застосування 

фармацевтичної продукції, у тому числі лікарських засобів. Для прийняття 

регуляторних рішень законодавством передбачено можливість проведення 

експертизи уповноваженою державою установою, що надає вмотивовані 

висновки та рекомендації.  

Сертифікація виробництва лікарських засобів передбачає здійснення 

процедури підтвердження відповідності виробництва лікарських засобів 

чинним в Україні вимогам належної виробничої практики, які гармонізовані з 

аналогічними вимогами в ЄС.  

Окремим засобом державного регулювання є ліцензування. Основна мета 

ліцензування ─ здійснення впливу держави на діяльність відповідних суб’єктів 
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фармацевтичної діяльності з метою контролю за додержанням ліцензіату вимог 

законодавства у сфері виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 

торгівлі та імпорту лікарських засобів.  

Інспектування (перевірка) – це процедура оцінювання відповідності 

системи забезпечення якості та фактичного стану наявного виробництва 

чинним вимогам законодавства за місцем провадження діяльності. Сьогодні 

порядок проведення перевірок обмежений, проте у разі виникнення 

інфекційних хвороб, отруєнь вони здійснюються уповноваженими органами.  

Окремо зауважимо про фармацевтичний нагляд – державну систему збору 

наукової оцінки та контролю інформації про побічні реакції лікарських засобів 

у звичайних умовах їх медичного застосування.  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності є тісно пов’язаним із 

державною регуляторною  політикою у сфері господарської діяльності, що 

визначено «напрямом державної політики, спрямованим на  вдосконалення 

правового регулювання господарських відносин,  а  також  адміністративних 

відносин  між регуляторними органами або іншими органами державної влади  

та суб’єктами господарювання,   недопущення   прийняття економічно   

недоцільних   та   неефективних  регуляторних  актів, зменшення втручання 

держави у діяльність суб’єктів  господарювання та  усунення  перешкод  для 

розвитку господарської діяльності,  що здійснюється в межах,  у  порядку  та  у  

спосіб,  що  встановлені Конституцією та законами України» [55]. Проте 

державне регулювання фармацевтичної діяльності має свою специфіку, 

особливості, що випливають зі змісту фармацевтичної діяльності, її особливо 

важливого значення для досягнення цілей і завдань державної політики у сфері 

охорони здоров’я в цілому та фармацевтичному секторі зокрема. 

«Державна політика відіграє надзвичайно важливу роль у суспільному 

житті. Подальше вдосконалення системи медичного забезпечення населення 

України в нових соціально-економічних умовах нерозривно пов’язане з 

необхідністю підвищення дієвості державної політики в галузі охорони 

здоров’я» [56]. 
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У попередній період серед основних домінант державної політики України 

в галузі охорони здоров’я в Указі Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо реформування системи охорони здоров’я населення» від 6 грудня 2005 р. 

№ 1694/2005 було визначено такі: «розробка загальнодержавних програм щодо 

попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, протидії 

захворюванню на туберкульоз, боротьби з онкологічними захворюваннями, 

розвитку сімейної медицини; створення єдиної системи надання екстреної 

медичної допомоги та інформатизації галузі; запровадження сучасних еконо-

мічних механізмів у діяльність закладів охорони здоров’я, чіткого 

розмежування бюджетних асигнувань на первинну, вторинну та третинну 

лікувально-профілактичну допомогу; забезпечення діяльності закладів охорони 

здоров’я різних форм власності та різних відомств в єдиному медичному 

просторі держави; невідкладне здійснення комплексу заходів щодо підвищення 

рівня забезпечення населення медичною допомогою та лікарськими засобами, 

особливо в сільській місцевості, виділення приміщень для сільських лікарських 

амбулаторій та вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів 

населення» [57]. Проте досі низка зазначених напрямів залишаються 

декларативними, потребують вдосконалення нормативного закріплення в 

галузевому законодавстві. 

«Прийняття Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український 

вимір» спрямовано на реалізацію в України державної політики у сфері 

охорони здоров’я стосовно збереження та зміцнення здоров’я населення, 

профілактики неінфекційних захворювань, мінімізації факторів ризику 

захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища, створення 

системи охорони здоров’я, яка відповідає реальним потребам населення з 

організацією виконання спеціальних заходів щодо медичного забезпечення 

хворих і окремими найбільш значущими в соціально-економічному та медико-

демографічному плані окремими класами хвороб та нозологічними формами, 

формування культури здоров’я, мотивації населення до здорового способу 

життя» [40].   
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На думку Н.П. Кризиної, «державну політику України в галузі охорони 

здоров’я треба розуміти як визначення стратегії і тактики, політичного курсу, 

пов’язаного з діяльністю держави щодо збереження та зміцнення фізичного і 

психічного здоров’я та соціального благополуччя населення України як 

найважливішої складової її національного багатства, що втілені в законодавстві 

країни і виявляються у забезпеченні розвитку людського потенціалу 

українського народу»[56]. На наш погляд, саме в державній фармацевтичній 

політиці мають знайти відображення загальні засади, цілі, завдання, принципи 

державного регулювання фармацевтичної діяльності з метою забезпечення 

узгодженості основоположних засад державного регулювання фармацевтичної 

діяльності.  

Нормативне закріплення принципів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності не проведено до цього часу, в чинному 

законодавстві України вони представлені розпорошено в окремих актах 

законодавства, крім того, не повною мірою враховані спеціальні принципи 

належної фармацевтичної практики, що передбачають вимоги щодо роздрібної 

реалізації лікарських засобів, їх зберігання, виготовлення в умовах аптеки, 

відпуску, дотримання яких забезпечує якість лікарського засобу на етапі 

роздрібної торгівлі. Зазначені принципи частково розкриті в Настанові 

«Лікарські засоби. Належна регуляторна практика» СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 

[53]. 

Принципи державного регулювання фармацевтичної діяльності за своїм 

змістом є конкретизованими вимогами, правилами, засадами здійснення 

діяльності у фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я.  

За результатами проведеного аналізу загальних та спеціальних принципів 

державного регулювання фармацевтичної діяльності зроблено висновок про те, 

що в чинному законодавстві України, як правило, закріплені принципи, що 

стосуються державного регулювання охорони здоров’я в Україні, але чіткого 

закріплення спеціальних принципів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Законі України «Про лікарські засоби» не проведено.  
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Ми погоджуємося з позицією А.В. Бєліченко, яка наголошує, що 

«сучасний стан розвитку нашого суспільства потребує упровадження 

ефективної системи державного управління процесом лікарського забезпечення 

населення. Принципи цього процесу були сформульовані в Україні ще в 1993-

1996 рр., але на сьогодні вони не відповідають світовим вимогам та стандартам 

стосовно формування Національної лікарської політики» [58]. 

У своєму дослідженні зазначений учений запропонував визначення 

основних принципів функціонування органу державного управління 

фармацевтичної галузі, а саме: «1) надання йому статусу центрального органу 

виконавчої влади у сфері обігу лікарських засобів, компетенція якого 

визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України та 

який має повноваження щодо його утворення, реорганізації і ліквідації; 2) у 

діяльності він повинен керуватись Конституцією і законами України, 

постановами Верховної Ради України, указами й розпорядженнями Президента 

України, постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також 

Положенням про нього; 3) основні завдання такого органу визначаються 

специфічними умовами функціонування фармацевтичної галузі, та 

особливостями обігу лікарських засобів і наводяться в Положенні про такий 

орган»[58, с. 3]. 

Як зазначає О.О. Шумаєва, «для України було б корисним упровадження 

деяких зарубіжних принципів управління галуззю фармації: створення бази 

даних відпуску рецептурних препаратів пацієнтам; упровадження додаткових 

фармацевтичних послуг для населення; спрямування зусиль державних органів 

управління на вдосконалення роботи комунальних аптек, праці провізорів і 

фармацевтів, на регулювання рецептурних препаратів; комп’ютеризація 

лікарняних та інших аптек; реорганізація системи вищої фармацевтичної 

освіти; введення дворічної післядипломної освіти за такими дисциплінами: 

технологія лікарських засобів, клінічна фармація, контроль якості лікарських 

засобів, фармацевтичне управління; упровадження стандартів належної 

аптечної практики (GPP) і ряду інших проектів, розроблених Європейським 
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фармацевтичним форумом» [59]. Проте переважна більшість із зазначених 

принципів не були закріплені в галузевому законодавстві, не мають чіткого 

механізму реалізації та притягнення до відповідальності суб’єктів 

фармацевтичної діяльності у разі їх недотримання.  

Загальні принципи державного регулювання фармацевтичної діяльності 

мають бути закріплені на рівні національної фармацевтичної політики, 

відповідати основоположним засадам, закріпленим у Конституції України, 

Основах законодавства про охорону здоров’я. Пропонуємо класифікувати  

принципи державного регулювання фармацевтичної діяльності на дві основні 

групи, кожна з яких закріплюватиме основні вимоги щодо здійснення 

фармацевтичної діяльності: 1) загальні; 2) спеціальні принципи державного 

регулювання фармацевтичної діяльності.  

До загальних принципів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності необхідно віднести ті, що покликані забезпечити законність та 

стабільність діяльності фармацевтичної галузі в цілому. Їх зміст тривалий час 

дискутувався на міжнародному рівні. Сьогодні до основних загальних 

принципів державного регулювання фармацевтичної діяльності, за 

рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, слід віднести принцип 

доступності, що полягає в забезпеченні рівного доступу населення до основних 

лікарських засобів за умовою помірної їх вартості; принцип якості, що полягає 

у гарантуванні якості, безпечності та ефективності всіх лікарських засобів; 

принцип раціонального застосування, що полягає у призначенні та застосуванні 

лікарських засобів відповідно до клінічних та фармакоекономічних 

характеристик. Крім того, до загальних принципів регулювання господарських 

відносин на фармацевтичному ринку треба віднести принцип свободи 

підприємницької діяльності, принцип юридичної рівності різних форм 

власності; свободи конкуренції та обмеження монополістичної діяльності; 

отримання прибутку в якості мети підприємницької діяльності; законності 

підприємницької діяльності; державного регулювання підприємницької 

діяльності. До загальних принципів державного регулювання фармацевтичної 
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діяльності необхідно віднести ті, що випливають зі змісту задекларованих у 

Конституції України гарантій права на охорону здоров’я: безоплатності 

медичної допомоги для громадян України, гарантованості права на охорону 

здоров’я для всіх громадян України. 

У свою чергу, спеціальні принципи державного регулювання 

фармацевтичної діяльності мають отримати закріплення на рівні спеціального 

закону – Закону України «Про фармацевтичну діяльність», адже їх зміст та 

вимоги стосуються всіх суб’єктів фармацевтичної діяльності, у тому числі 

суб’єктів владних повноважень, що здійснюють контроль та нагляд у цій сфері.  

До спеціальних принципів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності мають бути віднесені принципи, що конкретизують: 1) здійснення 

належної фармацевтичної практики (GPP) – принципи та правила з роздрібної 

реалізації лікарських засобів, їх зберігання, контролю, виготовлення в умовах 

аптеки, відпуску, дотримання яких забезпечує якість лікарського засобу на 

етапі роздрібної торгівлі; 2) здійснення належної клінічної практики (GCP) – 

принципи та правила планування, проведення, виконання, моніторингу, аудиту 

та документального оформлення клінічних випробувань лікарських засобів, а 

також обробки та подання їх результатів; 3) здійснення належної лабораторної 

практики  (GLP) – принципи та правила, пов’язані з організаційним процесом 

та умовами, за яких доклінічні дослідження безпеки для здоров’я людини та 

довкілля плануються, виконуються, контролюються, документуються, 

оформляються у вигляді звіту та зберігаються в архіві; 4) здійснення належної 

регуляторної практики (GRP) – принципи та правила щодо регуляторної 

діяльності, які застосовуються міністерством, уповноваженими органами та 

експертними установами з метою забезпечення ефективності, безпеки, якості та 

доступності лікарських засобів; 5) здійснення належної дистриб’юторської 

практики (GDP) – принципи та правила щодо дистрибуції, дотримання яких 

забезпечує якість лікарських засобів у процесі управління та реалізації, їх 

оптової торгівлі на всіх її етапах; 6) здійснення належної практики з 

фармацевтичного нагляду (GPvP) – принципи та правила, які стосуються збору, 
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моніторингу, інформування, аудиту, зберігання аналізу та публікації даних із 

фармацевтичного нагляду з метою гарантії їх якості та достовірності, а також 

того, що права, недоторканність і конфіденційність пацієнтів і повідомника 

захищені всіма зацікавленими сторонами» [54].  

Метою нашого дослідження не є висвітлення змісту принципів усіх 

вищезазначених груп, проте їх комплекс має отримати закріплення як на рівні 

національної фармацевтичної політики, так і вимоги щодо дотримання та 

притягнення до відповідальності в разі недотримання – у спеціальному Законі 

України «Про лікарські засоби» та Законі України «Про фармацевтичну 

діяльність», прийняття якого пропонується дисертантом та розширено 

характеризується у наступних підрозділах роботи.  

Цілі, завдання та принципи державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, закріплені в чинному законодавстві, необхідно 

переглянути з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду державного 

регулювання в цій сфері, зокрема, європейського досвіду, що пропонує 

широкий спектр заходів державного стимулювання суб’єктів фармацевтичної 

діяльності. Зокрема до цілей державного регулювання фармацевтичної 

діяльності необхідно віднести: реалізацію єдиної державної політики; 

створення умов для ефективного функціонування фармацевтичного ринку; 

одержання учасниками ринку необхідної інформації; забезпечення рівних 

можливостей для доступу на ринок; гарантування прав власності; захист прав 

учасників фармацевтичного ринку; інтеграція до європейського та світового 

ринку; дотримання учасниками вимог законодавства; запобігання 

монополізації; контроль за прозорістю та відкритістю фармацевтичного ринку.  

У галузі охорони здоров’я структуру правовідносин складають суб’єкти, 

об’єкти та зміст [60]. Як зазначає вчений В.М. Пашков, «суб’єктами 

правовідносин у галузі охорони здоров’я, що потребують державного 

регулювання, можна визначити, з одного боку, фізичну особу, а з іншого – 

безпосередньо державу, представлену Верховною Радою України, Президентом 

України та Кабінетом Міністрів України; органи виконавчої влади в особі 
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Міністерства охорони здоров’я України, місцеві державні адміністрації з їх 

галузевими управліннями, а також органи місцевого самоврядування в особі їх 

виконавчих структур та суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних 

осіб, які провадять відповідну діяльність у галузі охорони здоров’я і 

зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності; громадські організації – 

лікарняні каси. Об’єктом правовідносин є нематеріальне право, право на 

здоров’я. Змістом правовідносин у галузі охорони здоров’я є сукупність прав, 

юридичних повноважень і юридичних обов’язків, а також реальна поведінка 

учасників цих правовідносин» [61]. 

Ми погоджуємося з думкою вищезазначеного вченого про те, що 

предметом державного регулювання в галузі охорони здоров’я є суспільні 

відносини між фізичною особою та закладом охорони здоров’я щодо реалізації 

та захисту прав на конкретний вид медичної допомоги або медичного та 

фармацевтичного обслуговування. 

«За останні 10 років в Україні прийнято 45 загальнодержавних цільових 

програм та 10 затверджених на урядовому рівні комплексних заходів, 

спрямованих на покращення здоров’я та підвищення якості життя громадян, які 

значною мірою дублюють або лише доповнюють одна одну. Водночас 

спостерігалося вкрай недостатнє ресурсне забезпечення для ефективного 

виконання задекларованих програм. Наслідком цього стала надзвичайно низька 

ефективність реалізації державних цільових програм, метою яких повинно було 

стати суттєве покращення здоров’я українського народу» [56]. 

Нещодавно Міністерством охорони здоров’я було прийнято наказ «Про 

визнання такими, що втратили чинність, наказів Міністерства охорони здоров’я 

України з питань державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного 

призначення» 23 січня 2017 р. № 51 [62 ─ 63], відповідно до якого та пункту 16 

«Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, 

інших органів виконавчої влади», затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, визнано такими, що втратили 

чинність:  1) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02 липня 2012 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/731-92-%D0%BF/paran146#n146
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1234-12
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року № 478 «Про затвердження Переліку медичних виробів, що підлягають 

державній реєстрації (перереєстрації) в Україні», зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 20 липня 2012 року за № 1234/21546; 2) наказ Міністерства 

охорони здоров’я України від 30 листопада 2012 року № 979 «Про 

затвердження Порядку ввезення на територію України незареєстрованих 

медичної техніки та виробів медичного призначення», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2124/22436; 3) наказ 

Міністерства охорони здоров’я України від 03 серпня 2012 року № 616 «Про 

затвердження Правил проведення клінічних випробувань медичної техніки та 

виробів медичного призначення і Типового положення про комісію з питань 

етики», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2012 року за 

№ 1461/21773. Зазначені зміни, на жаль, не принесли оновленого правового 

регулювання у відповідних сферах, проте, на наш погляд, створено ситуацію, в 

якій національний ринок став менш захищеним від неякісної фармацевтичної 

продукції, тому необхідне прийняття оновлених редакцій відповідних 

документів, що сприятиме удосконаленню державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні, а не його нівелюванню. 

Законодавча база України у сфері державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, на думку А.В. Бєліченко, потребує «кардинального 

вдосконалення з метою розв’язання таких питань: усунення законодавчих 

суперечностей до Конституції України, а також регламентація чіткої структури 

органів державного управління фармацевтичною галуззю. Ця структура має 

бути відокремлена, згідно з визначеними повноваженнями, від Міністерства 

охорони здоров’я України та мати статус центрального органу управління і 

діяти як єдиний регуляторний орган» [58]. 

У дослідженні Н.П. Кризиної обґрунтовано доцільність розроблення 

інформаційно-аналітичної моделі формування та реалізації державної політики 

України в галузі охорони здоров’я в контексті концепції людського розвитку, в 

основу якої покладено «принцип створення нормативно-правової бази щодо 

законодавчого забезпечення системи охорони здоров’я на підставі 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1234-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2124-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z2124-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1461-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1461-12
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комплексного аналізу рівня динаміки та тенденцій зміни показників здоров’я 

населення, всебічного вивчення демографічної ситуації, належного ресурсного 

забезпечення, врахування регіональних особливостей, зарубіжного досвіду та 

думки громадських організацій» [56].  

Для створення дієвого правового механізму державного регулювання 

фармацевтичної діяльності необхідно закріпити правові засади економічної 

конкуренції, що також є об’єктом державного регулювання. Визначення 

правовими засобами прав, обов’язків суб’єктів фармацевтичної діяльності, 

здійснення яких забезпечує реалізацію певної моделі економічної конкуренції, 

засобів державного впливу на учасників конкуренції також потребує 

закріплення у спеціальному Законі України «Про фармацевтичну діяльність», 

адже визначення, закріплені у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» та у статті 25 Господарського кодексу України, мають загальний 

характер щодо моделі досконалої конкуренції, що характеризується станом 

рівноваги між попитом і пропозицією товару на ринку.  

Державна політика реалізується за допомогою механізму правового 

регулювання, тобто «системи правових засобів, упорядкованих найбільш 

досконалим чином з метою подолання перешкод, які стоять на шляху 

задоволення інтересів суб’єктів права. При цьому правові засоби розуміються 

як правові явища, що реалізуються правовими інструментами (установленнями) 

і діяннями (технологіями), за допомогою яких задовольняються інтереси 

суб’єктів права, забезпечуються досягнення соціально корисних цілей» [64].    

На думку вченого О.Л. Юдіцького, «застосування таких правових засобів з 

боку держави у сфері економічної конкуренції, ураховуючи вимоги ч.2 ст.19 

Конституції України, необхідно зазначити, що установлення реалізуються 

насамперед у нормативно-правових актах (нормативних та індивідуальної дії). 

Технології реалізуються як в актах реалізації прав та обов’язків держави 

стосовно об’єкта регулювання (ринкова економіка та економічна конкуренція), 

охоронних правозастосувальних актах, так і конкретних діях щодо створення 

ринкової інфраструктури, які забезпечуються державним фінансуванням» [65]. 
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Висока соціальна пріоритетність державного регулювання фармацевтичної 

діяльності обумовлена специфікою фармацевтичного ринку. «Основними 

споживачами на ринку лікарських засобів є держава і населення, по - перше, 

при цьому держава встановлює правила гри, по-друге, є найбільшим покупцем, 

а населення, як сукупність споживачів з визначеною демографічною 

структурою, інтенсивністю та типологією захворюваності визначає об’єктивну 

потребу в лікарських засобах, а також визначає структуру і обсяг усього 

фармацевтичного ринку» [66, с.10].  

Система суб’єктів адміністративних правовідносин у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності складається з Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів та контролю 

за наркотиками, Державного підприємства «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України». 

Визначено, що реалізація державного регулювання фармацевтичної 

діяльності здійснюється виконавчою владою у сфері охорони здоров’я України, 

тобто її перетворення на реальний вплив розпочинається з її персоніфікації, 

тобто наділення нею певних суб’єктів через надання їм владних повноважень і 

ресурсів, необхідних для реалізації повноважень у сфері охорони здоров’я 

України. На основі порівняльного аналізу державного регулювання 

фармацевтичної діяльності та органів державної влади у сфері охорони 

здоров’я України можна виділити класифікацію суб’єктів фармацевтичної 

діяльності у двох групах. Першу групу суб’єктів фармацевтичної діяльності 

можна визначити суб’єктами владних повноважень у сфері охорони здоров’я 

України, діяльність яких пов’язана з реєстрацією лікарських засобів, наданням 

дозволів на випуск лікарського засобу на ринок, ввезенням на територію 

України лікарських засобів та вивезенням лікарських засобів, імпорт, 

здійсненням державного регулювання фармацевтичної діяльності за допомогою 

державного припису, заборони тощо. Другу групу суб’єктів фармацевтичної 

діяльності становлять споживачі фармацевтичних препаратів, пацієнти, 
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фармацевтичні компанії, виробники лікарських засобів, громадські об’єднання 

захисту прав пацієнтів та ін.  

Наголосимо, що за ознакою наявності державно-владних повноважень 

серед суб’єктів фармацевтичної діяльності можна виділити: Верховну Раду 

України, Президента України, Кабінет Міністрів України, Міністерство 

охорони здоров’я України, Державну службу лікарських засобів та контролю за 

наркотиками, Державне підприємство «Державний експертний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» та інші органи у системі охорони 

здоров’я України.  

Верховна Рада України як суб’єкт державно-владних повноважень у сфері 

охорони здоров’я України визначає основи державної політики в зазначеній 

вище сфері через закріплення конституційних і законодавчих засад охорони 

здоров’я; визначення мети, головних завдань, напрямів, принципів та 

пріоритетів фармацевтичного сектору у сфері охорони здоров’я; встановлення 

нормативів та обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я 

України; створення системи відповідних кредитно-фінансових, фіскальних, 

митних та інших регуляторів фармацевтичної діяльності у сфері охорони 

здоров’я; здійснює затвердження переліку комплексних та цільових 

загальнодержавних програм забезпечення належного виконання завдання 

держави – створення ефективності та доступності медичного обслуговування, 

забезпечення якісними та доступними лікарськими засобами населення, 

зміцнення довготривалості життя української нації в сегменті охорони здоров’я 

України. Для досягнення поставленої мети у системі охорони здоров’я України 

Верховна Рада України щорічно проводить парламентські слухання щодо стану 

охорони здоров’я України, стану навколишнього середовища з метою внесення 

відповідних резолюцій для покращення ефективності та якості системи 

охорони здоров’я України.  

Президент України у своїй щорічній доповіді Верховній Раді України 

доводить до відома народних депутатів України стан реалізації державної 

політики у сфері охорони здоров’я. Президент України є гарантом права 
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громадян на охорону здоров’я, забезпечує виконання законодавства про 

охорону здоров’я через систему органів виконавчої влади, впроваджує у життя 

державну політику охорони здоров'я та здійснює інші повноваження, 

передбачені Конституцією [1]. Діяльність Президента України здійснюється 

через прийняття ним відповідних правових актів у сфері охорони здоров’я. Так, 

зокрема, були видані Укази Президента України «Про Концепцію розвитку 

охорони здоров’я населення України» [3], «Про невідкладні заходи щодо 

реформування системи охорони здоров’я» [57] тощо. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади у сфері охорони здоров’я України, який очолює систему органів 

виконавчої влади та якому підпорядковані та підконтрольні всі інші органи 

виконавчої влади [67]. 

Міністерство охорони здоров’я України є центральним органом виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. Міністерство виконує координувальну роль, бо разом з ним 

управлінням охороною здоров’я займаються й інші міністерства та відомства, 

які у своїх структурах мають підпорядковані їм медичні частини, підприємства, 

установи [32]. 

Враховуючи неодноразове застосування в Конституції України формули 

«міністерства та інші центральні органи виконавчої влади», треба визнати, що 

Міністерство охорони здоров’я України є головним серед центральних органів 

виконавчої влади, що здійснює державне регулювання фармацевтичної 

діяльності у сфері охорони здоров’я України. Міністерство охорони здоров’я 

України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Впродовж останнього року до переліку пріоритетних програм, що 

впроваджуються Міністерством охорони здоров’я України належали: 

«організація підготовки «Антикорупційної програми Міністерства охорони 

здоров’я України на 2017 рік»; розробка «Концепції Загальнодержавної 

програми охорони психічного здоров’я України на період 2025 року»; 
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«Доступні ліки»; «Концепції Загальнодержавної програми «Репродуктивне та 

статеве здоров’я нації на період до 2021 року»; затверджено нові навчально-

тренувальні програми з надання домедичної допомоги для співробітників 

поліції, пожежників, працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, 

Національної гвардії України» [4].   

Серед основних завдань Міністерства охорони здоров’я України є  

«забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері охорони 

здоров’я; забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, 

медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії 

їх незаконному обігу; координація діяльності органів виконавчої влади з питань 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу» [32].   

Серед основних функцій Міністерства охорони здоров’я України визначені 

такі: «узагальнення практики застосування законодавства з питань, що 

належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення 

та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Кабінету Міністрів 

України; погодження проектів законів, інших актів законодавства, які 

надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів 

виконавчої влади, підготовка в межах повноважень, передбачених законом, 

висновків і пропозицій до проектів законів, інших актів законодавства, які 

подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, 

внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права 

законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим; визначення перспектив та пріоритетних 

напрямів розвитку сфер охорони здоров’я, створення, виробництва, контролю 

якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і 

медичних виробів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
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аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення; здійснення нормативно-правового 

регулювання у сферах охорони здоров’я, створення, виробництва, контролю 

якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і 

медичних виробів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення тощо»[32].  

Слід зазначити, що основні функції Міністерства охорони здоров’я 

України у фармацевтичному секторі  полягають у забезпечені реалізації 

національної фармацевтичної політики як складової політики у сфері охорони 

здоров’я, з метою  забезпечення населення безпечними, ефективними, якісними 

та доступними фармацевтичними препаратами.  

Що ж стосується забезпечення належного функціонування приватного 

фармацевтичного сектору, то головним завданням Міністерства охорони 

здоров’я України є здійснення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності у сфері охорони здоров’я за допомогою економічних методів, що 

широко застосовуються в регулюванні фармацевтичної діяльності в ЄС та 

створення механізму застосування європейських стандартів належної 

фармацевтичної діяльності на фармацевтичному виробництві, тощо 

(детальніше див. підрозділ 3.1). 

Правовідносини, пов’язані зі створенням, виробництвом, контролем якості 

та реалізації лікарських засобів, права та обов’язки підприємств, установ, 

організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої 

влади і посадових осіб визначені та регулюються Законом України «Про 

лікарські засоби»[35]. 

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 

«комітет має спрямовані на запобігання, виявлення та припинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції на ринку лікарських засобів» 

[45]. 

Важливим науковим завданням є з’ясування сутності поняття «державне 
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регулювання фармацевтичної діяльності». На основі аналізу сучасних наукових 

поглядів та власної позиції щодо сутності державного регулювання 

фармацевтичної діяльності визначено сутнісні характеристики державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, а саме:  

– останнє охоплює відносини, які виникають між структурованою 

системою фармацевтичного сектору системи охорони здоров’я та державою; 

– до сфери впливу державного регулювання залучено широке коло 

суб’єктів, у т.ч. державної та приватної форм власності, та забезпечується 

здійснення ними своєї діяльності відповідно до встановлених правил; 

–  є  елементом загальної системи управління державою та закладає основи 

для формування нових конкурентних переваг національної економіки; 

–  є наукою про процеси та явища, що відбуваються у сфері 

цілеспрямованого впливу органів державної влади на рівень розвитку 

фармацевтичного сектору системи охорони здоров’я; 

–  є практичною діяльністю органів державної влади у сфері законодавчого, 

виконавчого та контрольного характеру з метою забезпечення умов стабільного 

зростання прибутковості фармацевтичного сегменту системи охорони здоров’я; 

–  реалізація державного регулювання забезпечується системою органів 

державної законодавчої, виконавчої та судової влади, які відповідно до 

законодавства наділені повноваженнями у сфері який регулювального впливу 

на фармацевтичний сектор системи охорони здоров’я, а також науково-

дослідними установами; 

–  відносини у сфері державного регулювання фармацевтичної діяльності 

базуються на закріплених законами та іншими нормативно-правовими актами 

юридичних нормах; 

– – становить циклічний процес прийняття рішень у сфері 

цілеспрямованого впливу на фармацевтичний ринок. 

Враховуючи вищезазначене, можна дійти висновку про те, що державне 

регулювання фармацевтичної діяльності необхідно розуміти як науку, як 

систему та як процес.  
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Державне регулювання фармацевтичної діяльності як наука є сукупністю 

знань та наукових поглядів на явища і процеси, що об’єктивно відбуваються у 

суспільстві між державою та фармацевтичним ринком у процесі їх взаємодії. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності як систему необхідно 

розглядати як динамічне цілісне середовище, що дає змогу здійснювати вплив 

на структури фармацевтичного ринку і їх взаємодію. Систему державного 

регулювання доцільно аналізувати з економічної та організаційної точок зору. З 

економічної точки зору державне регулювання фармацевтичного ринку – це 

сукупність норм, методів та правил організації відносин між державою та 

фармацевтичним ринком з метою забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни. 
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Висновки до Розділу 1. 

 Розвиток державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

обумовлений визначальним впливом низки зовнішніх та внутрішніх  факторів, 

що мають важливе значення не тільки для формування національного 

фармацевтичного ринку та визначення стандартів фармацевтичної діяльності в 

Україні, але й потребами врахування впливу транснаціональних  

фармацевтичних корпорацій та інших суб’єктів глобального рівня на прийняття 

рішень у сфері охорони здоров’я. Тому важливо забезпечити врахування 

завдань та пріоритетів національної політики у сфері охорони здоров’я України 

у спосіб, що гарантуватиме врахування інтересів національних виробників 

фармацевтичної продукції з метою стимулювання внутрішнього 

фармацевтичного ринку, переважання експорту над імпортом фармацевтичної 

продукції, виробленої на зовнішніх ринках. 

 Особливий інтерес до дослідження змісту та специфіки державного 

регулювання фармацевтичної діяльності простежується в наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних учених, що представляють різні напрями соціально-

гуманітарних та прикладних досліджень. Під час дослідження було 

використано узагальнення та розробки представників юридичної, політичної, 

соціологічної, економічної, історичної науки, а також технічних вимог до якості 

продукції, їх стандартизації, маркетингові дослідження та рекламну специфіку, 

що пояснюють сучасне розуміння, значення фармацевтичної діяльності, 

формують передумови вдосконалення державного регулювання 

фармацевтичної діяльності. 

 За результатами проведеного дослідження сформульовано авторське 

визначення поняття «державне регулювання фармацевтичної діяльності в 
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Україні», до основних ознак якого віднесено його характеристики як складної 

динамічної системи взаємовідносин у публічно-правовій сфері, що виникають у 

зв’язку з формуванням та реалізацією державної фармацевтичної політики з 

метою забезпечення пріоритетних напрямів та досягнення завдань державної 

політики в галузі охорони здоров’я України, всебічного утвердження 

справедливого балансу інтересів суб’єктів фармацевтичної діяльності. Крім 

того, узагальнено, що сучасний стан наукового розроблення державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні не достатньо повною мірою 

відображає досягнення європейського законодавства та правозастосовної 

практики, тому потребує врахування положень низки директив і регламентів 

ЄС, а також досвіду реформування в контексті децентралізації державного 

управління. 

 Досвід проведення реформ у системі охорони здоров’я України та його 

фармацевтичному сегменті засвідчує значну концентрацію повноважень 

органів виконавчої влади на центральному рівні, тому упровадження 

подальших кроків реформ в означеній сфері необхідно здійснювати з 

урахуванням принципу децентралізації у системі охорони здоров’я та розвитку 

місцевого рівня упровадження завдань державної політики. 

Зроблено висновок про критерії розмежування фармацевтичної та інших 

видів діяльності, зокрема, на підставі врахування спрямованості державного 

регулювання, завдань державної фармацевтичної політики, врахування 

інтересів національних виробників фармацевтичної продукції, створення 

економічно вигідних умов для стимулювання розвитку фармацевтичного ринку 

та залучення суб’єктів фармацевтичної діяльності, заохочення розвитку 

наукоємних технологій у сфері охорони здоров’я, спрямованості на підвищення 

якості, ефективності та доступності лікарських засобів. 

 Узагальнено, що врахування міжнародних стандартів сертифікації та 

ліцензування фармацевтичних підприємств, їх продукції, здійснення контролю 

за якістю фармацевтичної продукції та процесу виготовлення лікарських 

препаратів відіграє важливу роль для гармонізації міжнародних стандартів 
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фармацевтичної діяльності та національних технічних стандартів, і 

сформульовано низку пропозицій та рекомендацій щодо врахування 

європейських стандартів фармацевтичної діяльності. 

Вивчення зарубіжного досвіду фармацевтичної діяльності дало можливість 

з’ясувати, що фінансування фармацевтичної діяльності з державного та 

місцевих бюджетів займає важливе місце в структурі державних витрат поряд з 

такими пріоритетними секторами економіки, як фінансова і банківська 

діяльність та нафтовидобування. З огляду на це, вдалося визначити значний 

зовнішній вплив на формування національної фармацевтичної політики 

транснаціональних компаній та інших суб’єктів глобального рівня. Водночас 

окреслити потреби підвищення національних стандартів фармацевтичної 

діяльності з метою протидії наповненню національного ринку неякісною 

фармацевтичною продукцією.  
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

 

2.1. Поняття, завдання та функції державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні 

 

Необхідність вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності та систематизації сучасного національного фармацевтичного 

законодавства дискутується вітчизняними представниками фармацевтичної та 

юридичної науки понад п’ятнадцять років, серед них варто назвати праці                   

О.Г. Алексєєва, І.М. Алексєєва, А.В. Беліченка, З. Гладуна, З.М. Мнушко,               

В.М. Пашкова, О.П. Печеного, М.С. Пономаренка, С. Козлова, Н.П. Кризіної,              

Л. І. Кущ, Д. В. Карамишева, В.П. Черних, В.О. Шаповалової, В.В. Шаповалова, 

О.О. Шумаєвої, В.М. Хоменка. У працях цих дослідників розроблялися підходи 

щодо вдосконалення сукупності заходів для приведення нормативних актів, які 

регулюють здійснення фармацевтичної діяльності, в єдину систему, проте досі 

не вироблено єдиного бачення напрямів та системи заходів, спрямованих на 

реалізацію державно-правового впливу в означеній сфері. На наш погляд, 

вдосконалення заходів державного регулювання фармацевтичної діяльності на 
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сучасному етапі має здебільшого враховувати позитивний досвід країн ─ членів 

ЄС щодо впровадження стандартів належної фармацевтичної практики.  

Ми погоджуємося з позицією В.М. Пашкова про те, що: «одним із 

найважливіших і нагальних завдань ми вважаємо створення науково 

обґрунтованої і виваженої концепції захисту прав громадян на охорону 

здоров’я шляхом відмови від задекларованих стереотипів щодо медичної 

допомоги, виходячи з економіко-правової парадигми суспільного життя, тобто 

формування реальних, а не задекларованих прав громадян» [1]. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності як поняття можна 

визначити через сукупність відповідних видів діяльності, що здійснюються з 

метою виконання національної фармацевтичної політики на підставі та в 

межах, передбачених чинним законодавством України (ліцензування окремих 

видів фармацевтичної діяльності [2]; державна реєстрація лікарських засобів та 

ведення Державного реєстру лікарських засобів України [3]; сертифікації 

лікарських засобів [4]; підготовки фахівців, які працюють у сфері обігу 

лікарських засобів [5]; створення системи стандартизації та державного 

контролю виробництва, виготовлення, реалізації, якості, ефективності, безпеки 

лікарських засобів [6 ─ 7]). Враховуючи те, що державне регулювання 

фармацевтичної діяльності є динамічним поняттям, у його структурі можуть 

розвиватися й інші суттєві складові, в тому числі під впливом таких важливих 

зовнішніх факторів, як проведення реформи системи охорони здоров’я, 

упровадження нових державних програм у сфері виробництва лікарських 

засобів, державних закупівель тощо.  

О.Г. Алексєєвим одним із перших було запропоновано прийняти Закон 

України «Про  фармацевтичну діяльність», у якому окремий розділ загальної 

частини присвятити державному регулюванню фармацевтичної діяльності [8]. 

З-поміж дванадцяти розділів, пропонованих ученим лише один, на його думку, 

мав бути присвячений державному регулюванню фармацевтичної діяльності. 

На наш погляд, у Законі України «Про фармацевтичну діяльність» має 
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бути приділено увагу усім складовим державного регулювання фармацевтичної 

діяльності як складної динамічної системи, проблемам їх взаємозв’язку, що не 

може бути розкрито в межах одного розділу, а потребує розроблення 

самостійних розділів, присвячених ліцензуванню, сертифікації, державній 

реєстрації окремих видів фармацевтичної діяльності, контролю та нагляду за 

якістю та виробництвом лікарських засобів, дотриманням вимог настанов з 

належної фармацевтичної практики.  

Поняття державного регулювання фармацевтичної діяльності через призму 

його правової природи розглядають як: 1) урегульовану нормами права систему 

організаційних, правових, фінансово-економічних, технічних, інформаційних, 

соціальних та інших заходів державного впливу на фармацевтичну діяльність з 

метою забезпечення безпеки та якості лікарських засобів, забезпечення 

громадського здоров’я, сприяння розвитку фармацевтичного ринку [9 ─ 11];              

2) врегульовані нормами права суспільні відносини, що виникають між 

державою та виробниками фармацевтичної продукції, суб’єктами надання 

фармацевтичних послуг з метою забезпечення інтересів суспільства та держави 

у фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я [1; 5; 11; 12]; 3) вид 

державної діяльності, що здійснюється уповноваженими на це державними 

органами, органами місцевого самоврядування, державними та недержавними 

організаціями з метою розв’язання завдань політичного, економічного, 

науково-технічного та соціального характеру [4 ─ 6].  

У Фармацевтичній енциклопедії поняття державного регулювання 

фармацевтичної діяльності визначено як «сукупність форм і методів 

цілеспрямованого впливу державних установ та організацій на розвиток 

суспільного способу виробництва з метою стабілізації та пристосування до 

умов, що змінюються» [13; 14]. Автором енциклопедичної статті зауважено, що 

необхідність втручання держави в економіку, зокрема у фармацевтичну галузь, 

зумовлена створенням умов для ефективного функціонування ринкового 

механізму; усуненням негативних наслідків ринкових процесів; захистом 
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національних інтересів на світовому ринку; розв’язанням проблем, які 

ринковий механізм вирішити не може або вирішує погано.  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності здійснюється за 

допомогою прямих та непрямих форм і методів державного регулювання, 

правових, економічних, адміністративних, пропагандистських способів впливу 

на фармацевтичний сектор системи охорони здоров’я. Для здійснення прямого 

державного регулювання використовується низка основних інструментів 

(заходів): прийняття нормативно-правових актів; вжиття економічних заходів, 

планів розвитку, цільових комплексних програм; застосування державних 

замовлень та тендерів; централізоване регулювання цін на лікарські засоби; 

упровадження нормативів, квот; ліцензування фармацевтичної діяльності; 

обмеження витрат державного бюджету, встановлення лімітів. Таким чином 

здійснюється безпосередній (прямий) вплив на діяльність суб’єктів 

фармацевтичної діяльності.  

Інша модель (непрямого державного регулювання фармацевтичної 

діяльності) передбачає створення умов для провадження діяльності суб’єктами 

фармацевтичного ринку та стимулювання ведення підприємницької діяльності 

в даному сегменті. До основних методів непрямого державного регулювання 

треба віднести використання інструментів фіскальної, бюджетної, грошово-

кредитної, інвестиційної, амортизаційної, інноваційної та інших галузей 

економічної політики, а також способи морального переконання.  

«Правове державне регулювання фармацевтичної діяльності — це 

діяльність держави щодо встановлення обов’язкових для виконання юридичних 

норм (правил) поведінки суб’єктів права, які функціонують на 

фармацевтичному ринку. Принципи правового державного регулювання 

фармацевтичної діяльності відображені в нормативно-правових документах 

(законах, постановах, наказах тощо). Наприклад, найважливішими 

документами є Закони України «Про лікарські засоби», «Основи законодавства 

про охорону здоров’я» тощо» [13]. 
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«Адміністративне державне регулювання фармацевтичної діяльності — це 

також інструмент прямого впливу держави на діяльність суб’єктів ринку. 

Ознаками застосування адміністративних методів є безпосередній вплив на дії 

виконавців через встановлення їхніх обов’язків, норм поведінки; обов’язковість 

виконання наказів, розпоряджень; відповідальність суб’єктів господарювання 

за невиконання наказів. Основними формами адміністративного регулювання у 

фармації є ліцензування та акредитація суб’єктів фармацевтичної діяльності, 

визначення квот, застосування санкцій і контроль за дотриманням норм, 

стандартів, виконанням державних замовлень» [13]. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності може здійснювати 

значний позитивний або негативний вплив. Державне регулювання 

фармацевтичної діяльності може сприяти конкуренції учасників 

фармацевтичного ринку, захисту громадського здоров’я та підвищенню 

довготривалості життя споживачів фармацевтичної продукції, створенню 

безпечного виробництва та забезпечення якості лікарських засобів, запобігати 

забрудненню навколишнього природного середовища. Наведені приклади – це 

ті переваги, що отримає суспільство внаслідок дії державного регулювання 

фармацевтичної діяльності. Водночас державне регулювання фармацевтичної 

діяльності може і збільшити витрати на провадження фармацевтичної 

діяльності, унеможливити чи обмежити конкуренцію на фармацевтичному 

ринку, перешкоджати інвестуванню та запровадженню інновацій у 

виробництво, створювати умови для корупційних діянь, тобто призводити до 

виникнення витрат для суспільства.  

Основною формою, що обумовлює існування всіх інших форм та методів 

державного регулювання, є нормативне регулювання. Саме норма права нині є 

первинним та основним засобом, за допомогою якого держава впливає на 

суспільні відносини, в тому числі й економічні. Норми права слугують 

нормативною основою поведінки людини, відіграють важливу роль у 

забезпеченні правового порядку та дисципліни, виступають нормативною 
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основою діяльності державних органів та важливим засобом забезпечення прав 

і  свобод громадян.  

Для конституційно-правового регулювання прав громадян на охорону 

здоров’я в Україні на сучасному етапі характерна орієнтація конституційно-

правової регламентації правового статусу особи на міжнародні стандарти прав 

людини.  

Конституція України визначає загальні концептуальні підходи до 

регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. Деталізація та конкретизація 

основних конституційних положень щодо нормативно-правового регулювання 

в галузі охорони здоров’я і механізмів їх реалізації знайшли своє відображення 

в законах України, постановах Верховної Ради України, указах та 

розпорядженнях Президента України, постановах і розпорядженнях Кабінету 

Міністрів України, нормативних актах центральних органів виконавчої влади та 

міжнародних договорах України.  

«Цілісність і непорушність права на охорону здоров’я створюється за 

допомогою системи заходів щодо його соціально-юридичного забезпечення. 

Можна вважати, що регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я 

складається з відносин, які виникають при здійсненні організуючої діяльності 

органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, змістом якої є 

реалізація функцій держави з забезпечення права населення на охорону 

здоров’я. Такі правовідносини за своєю суттю є, по-перше, відносинами між 

державою й органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо 

здійснення функцій управління шляхом підготовки та видання загальних 

нормативно-правових актів стосовно забезпечення конституційних прав 

громадян на охорону здоров’я» [1]. 

Механізм державного регулювання фармацевтичної діяльності та його 

складові елементи досліджувалися в юридичній науці лише частково. В 

радянський період були розроблені такі його родові поняття як: механізм 

соціального управління, механізм державного управління.  
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На думку Ю.О. Тихомирова «механізм соціального управління є спосіб 

організації та функціонування управління, що знаходить своє вираження у 

висуненні обґрунтованих цілей, у створенні та розвитку керуючої системи, яка 

покликана здійснювати під час управлінського процесу досягнення цілей» [15, 

c. 71]. Зазначений вчений в системі механізму державного управління виділяє: 

систему управління; соціальні і, особливо, правові норми; способи визначення 

цілей; управлінський процес як цикл дій керуючої системи, що послідовно 

змінюють одна одну [15, с.45-46]. 

На думку Л.П. Юзькова «механізм характеризується як сукупність певних 

складових елементів, що створюють організаційну основу певних явищ, 

процесів, а механізм держави – як сукупність установ, через які здійснюється 

державне керівництво суспільством» [16 с.57-59 ].  

Визначення механізму державного управління було запропоновано В.Б. 

Авер'яновим як «сукупність відповідних державних органів організованих у 

систему для виконання цілей (завдань) державного управління до їх правового 

статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та 

процес реалізації вказаними органами свого функціонального призначення» 

[17, c.39].  

В науковій літературі відсутня єдність думок щодо кількості та змісту 

складових механізму державного регулювання. Серед основних елементів слід 

виділити ті, що виступають «інструментом організації управлінських явищ та 

процесів» [17]. Крім цього, в широкому розумінні до означеного механізму 

належить і «динаміка, реальне функціонування усієї статичної єдності 

елементів» [17, с. 37]. 

У вітчизняній монографічній літературі правовий механізм розглядається в 

двох аспектах: структурно-організаційному та структурно-функціональному. За 

допомогою структурно-організаційного підходу аналізується побудова, основні 

елементи зазначеного механізму, місце цих елементів в системі. На основі ж 

структурно-функціонального підходу досліджується безпосередня реалізація 
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функцій і взаємозв’язок з діючими управлінськими структурами.  

Через механізм державного регулювання забезпечується практична 

реалізація влади, її легітимність, авторитет, реалізація інтересів правлячих еліт. 

Основним елементом механізму державного регулювання виступає система 

органів виконавчої влади, адже саме на цю гілку влади покладається реалізація 

завдань управління суспільними процесами. Цілі та завдання системи органів 

виконавчої влади визначаються відповідно до пріоритетних напрямів розвитку 

суспільства, конкретизують загальні функції державного управління в певних 

сферах суспільного життя.  

Як зазначає В.Б. Авер’янов «між завданнями та цілями державного 

управління, які носять загальний характер та функціями конкретного органу 

існує прямий зв'язок: функції конкретного органу системи управління похідні в 

цілому від цілей та завдань державного управління» [17, c.38]. 

Окрім системи органів виконавчої влади до механізму державного 

регулювання фармацевтичної діяльності слід віднести ще одну складову – 

сукупність відповідних правових норм, що визначають цілі та завдання 

державного регулювання, функції відповідних органів, їх компетенцію, 

організаційно-правові форми та методи їх діяльності. 

«Правові норми не тільки визначають цілі та завдання органів державного 

управління, їх компетенцію, принципи побудови та функціонування, а й 

регламентують відносини в межах організаційної структури як самої системи, 

так і її органів; визначають організаційно-правові форми та методи діяльності 

органів державного управління» [17, c.39]. Це визначення вірне і щодо 

правових норм що визначають цілі та завдання органів що здійснюють 

державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, адже вони 

відображають компетенцію, принципи побудови, функціонування.  

Нормативне регулювання фармацевтичної діяльності забезпечується 

значною кількістю нормативно-правових актів, центральне місце у системі яких 

займає Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96-ВР від 04 квітня 1996 
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р., що «регулює правовідносини, пов’язані зі створенням, реєстрацією, 

виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає 

права та обов’язки підприємств, установ, організацій громадян, а також 

повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб» [4]. Проте 

визначення поняття «фармацевтичної діяльності» в даному Законі також немає, 

зазначено лише слово «фармацевтичний» при визначенні поняття «активний 

фармацевтичний інгредієнт» [4, с. 2].  Закріплення основних правових норм, що 

регулюють означені правовідносини у спеціальному законі, треба вважати 

визнанням державою важливості для економіки України в цілому та системи 

охорони здоров’я забезпечення правових засад обігу лікарських засобів.  

У «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я 

України на 2011 ─ 2020 рр.» визначено засади забезпечення дієвості та 

ефективності стандартів фармацевтичної діяльності, а також сформульовано 

вимоги до кожної ланки обігу лікарських засобів – хіміко-фармацевтичної, 

технологічної, випробування, допуску їх з метою застосування – та вимог їх 

забезпечення відтворюваності і незмінності визначених при створенні та 

випробуванні властивостей ліків під час зберігання та доставки їх до пацієнтів. 

Основні завдання «Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі 

охорони здоров’я України на 2011 ─ 2020 рр.» спрямовані на державне 

регулювання та розширення фармацевтичного сектору, оскільки даний сектор 

української економіки займає одну з головних ланок, завданням якого є 

забезпечення якості та ефективності фармакотерапії і профілактики 

захворювань населення, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню 

здоров’я, збільшенню тривалості та якості життя населення України [18]. 

Статтею 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Державний реєстр лікарських засобів» від 31 березня 2004 

р. № 411 передбачено створення Державного реєстру лікарських засобів, який 

містить відомості про лікарські засоби,  дозволені для виробництва  

і застосування в Україні» [3]. Серед функцій, що здійснюються для 
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забезпечення введення даного реєстру, необхідно виокремлювати 

адміністративні та господарські, а також передбачати інформування суб’єктів 

фармацевтичної діяльності про загальні правила та специфічні особливості його 

ведення.  

Відповідно до п. 5 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про Державний реєстр лікарських засобів» від 31 

березня 2004 р. № 411 даний реєстр ведеться в електронному вигляді, проте не 

зазначено, якими саме мовами. З досвіду ведення інших електронних реєстрів 

можна зробити висновок, що основними мовами, які використовуються для 

ведення державних реєстрів, обираються українська та англійська мови. Це 

відповідає положенням ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади державної 

мовної політики» від 3 липня 2012 р. № 5029-VI [19]. 

Важливим засобом державного регулювання є антимонопольно-

конкурентне регулювання, за допомогою якого посилюється врегульованість 

діяльності глобальних фармацевтичних корпорацій, природних монополій, а 

також проблем регулювання ціноутворення на фармацевтичному ринку. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності суб’єктів природних 

монополій спрямовується, з одного боку, на захист прав споживачів товарів і 

послуг, недопущення зловживань суб’єктами природних монополій 

монопольним (домінуючим) становищем на ринку, а з іншого боку – на 

ефективне функціонування таких суб’єктів, стимулювання їх розвитку, 

підвищення ефективності, раціональне використання виробничого потенціалу, 

а також на захист від неправомірної діяльності органів державного 

регулювання, необґрунтованого обмеження діяльності суб’єктів природних 

монополій.  

Також варто звернути увагу на те, що в науковій літературі досліджуються 

й інші види державного регулювання фармацевтичної діяльності. 

«Пропагандистське (морально-етичне) державне регулювання фармацевтичної 

діяльності — це звернення держави до гідності, честі, совісті людини. Воно 
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охоплює заходи виховання, роз’яснення та популяризації мети і змісту 

державної політики в галузі забезпечення населення лікарськими засобами» 

[13]. 

«Економічне державне регулювання фармацевтичної діяльності 

здійснюється через проведення фіскальної, бюджетної, податкової, грошово-

кредитної, амортизаційної та цінової політики. Зокрема, податкова політика 

застосовується для поповнення державних фінансових ресурсів, а також для 

стимулювання економічного зростання, науково-технічного прогресу, 

здійснення структурних перетворень, підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняної фармацевтичної продукції. В Україні до цього часу механізму 

ефективного та раціонального оподаткування фармацевтичних підприємств не 

створено, податки здебільшого виконують фіскальну функцію» [13]. 

Поняття державного та ринкового регулювання  є тісно пов’язаними, адже 

позначувані ними явища здійснюють вплив на сучасний стан фармацевтичної 

діяльності, сфери охорони здоров’я України в цілому, за допомогою 

нормативно-правового регулювання, об’єктивних ринкових законів та 

закономірностей, таких як конкуренція, закони попиту й пропозиції, динаміка 

ринкових цін, закон вартості тощо. Окремо скажемо про важливе значення 

дотримання ключових концепцій та презумпцій, пов’язаних із захистом 

приватної власності, забезпечення свободи підприємництва тощо. Також 

важливо враховувати, що державне регулювання фармацевтичної діяльності не 

може здійснюватися лише за допомогою ринкових методів, спрямованих на 

підвищення прибутковості, тому система державного регулювання 

фармацевтичної діяльності має ґрунтуватися на поєднанні сучасних методів 

державного регулювання, розроблених науками конституційного та 

адміністративного права,  державного управління, соціального управління, 

менеджменту.  

«Наукова література містить різні підходи до визначення категорії 

«державне регулювання», що відрізняються залежно від об’єктів який регулює 
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впливу та його спрямованості, призначення, строковості тощо. Так, за формами 

регулювання розрізняють загальне і спеціальне, короткострокове й 

довгострокове; за характером впливу на господарську систему: економічне, 

адміністративне, донорське, протекціоністське» [20]. За масштабами впливу 

«державне регулювання може бути загальноекономічне, галузеве, міжгалузеве, 

спрямовуватись на розв’язання проблем локального, регіонального, 

національного й глобального значення» [21].  

«За методами (способами або засобами впливу держави на суб’єктів 

господарювання) виділяють економічне, правове й адміністративне 

регулювання. Пряме (адміністративне) регулювання передбачає видання указів, 

розпоряджень, постанов, на які спирається виконавча влада» [22]. Державне 

регулювання є обов’язковим і ефективним для «безпосереднього державного 

контролю за монопольними ринками; запобігання побічним ефектам ринкових 

процесів, їх згубним наслідкам для навколишнього природного середовища; 

розробки національних і технічних стандартів; встановлення мінімально 

допустимих економічних та соціальних норм життя населення; захисту 

національних інтересів у системі міжнародних економічних відносин. За 

масштабами впливу державне регулювання може бути загальноекономічне, 

галузеве, міжгалузеве, спрямовуватись на розв’язання проблем локального, 

регіонального, національного й глобального значення» [22]. 

Ґрунтуючись на діалектичному методі пізнання, С.В. Мочерний розглядає 

державне регулювання економіки як «цілеспрямований та активний вплив 

державних та недержавних органів управління на функціонування та розвиток 

цілісної економічної системи (а отже, на її розширене відтворення) шляхом 

використання економічних законів і розв’язання економічних суперечностей за 

допомогою певної сукупності форм та методів» [20].  

Поняття державного регулювання розроблялося вітчизняними вченими 

різних напрямів наукового знання. В економічній сфері необхідно навести 

визначення Д. М. Стеченка: «державне регулювання – вплив держави на 
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відтворювальні процеси в економіці відповідними засобами з метою 

зорієнтувати суб’єктів господарювання та окремих громадян на досягнення 

цілей та пріоритетів державної політики суспільного розвитку» [23].  

Деякі автори розглядають державне регулювання економіки як «систему 

заходів задля здійснення підтримувальної, компенсаційної та регулювальної 

діяльності держави, спрямованої на створення нормальних умов ефективного 

функціонування ринку та розв’язання складних соціально-економічних 

проблем розвитку національної економіки і всього суспільства» [23].  

На думку Д.В. Карамишева та Ю.О. Лєрмонтової, «державне регулювання 

економіки необхідно розглядати як систему, яка здійснює цілеспрямований 

вплив органів державної влади на рівень розвитку національної економіки та 

містить такі складові: зміст регулювання; предмет, об’єкти та суб’єкти 

регулювання; завдання регулювального впливу; механізм впливу держави на 

стан соціально-економічного розвитку; результати державного регулювання 

економіки» [1].  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності треба відрізняти від 

поняття «державна підтримка фармацевтичної діяльності», яке розуміється як:     

1) сукупність стимулів, що надаються підприємствам з боку держави;                               

2) діяльність уповноважених державою органів, спрямованих на підтримку 

галузі; 3) державна допомога окремим суб’єктам фармацевтичної діяльності чи 

галузі в цілому; 4) система заходів, здійснюваних державою з метою підтримки 

галузі. На думку вченого А. М. Гордєєва, система державного регулювання є 

поняттям більш широким, ніж державна підтримка. «Система державного 

регулювання включає в себе різноманітні засоби впливу, як на розвиток 

виробництва, так і суспільства в цілому. Крім державної підтримки державне 

регулювання об’єднує й такі складові, як адміністративний вплив, правове 

регулювання, заходи обмежуючого характеру» [21]. Отже, державну підтримку 

треба вважати важливою невід’ємною складовою державного регулювання 

фармацевтичної діяльності.  
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До особливостей державного регулювання фармацевтичної діяльності 

необхідно віднести такі: закріплення на конституційному рівні основних засад 

державного регулювання фармацевтичної діяльності та зобов’язання держави в 

цій сфері; 2) здійснення державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

умовах проведення комплексної адміністративно-правової реформи, реформи 

системи охорони здоров’я України; 3) вплив на зміст державного регулювання 

фармацевтичної діяльності національної політики у сфері охорони здоров’я, що 

конкретизується в низці нормативно-правових актів, зокрема в Указі 

Президента України «Про невідкладні заходи щодо реформування системи 

охорони здоров’я» від 6 грудня 2005 р. № 1694/2005 [24]; 4) 

багатофункціональна спрямованість державного регулювання фармацевтичної 

діяльності; 5) цілеспрямованість та результативність державного регулювання 

фармацевтичної діяльності; 6) врегульованість державного регулювання 

фармацевтичної діяльності у правових приписах чинного законодавства 

України; 7) надання відносинам між суб’єктами певної правової форми, що має 

державно-владний характер та вказує на міру можливої й необхідної поведінки; 

8) виняткове значення та пріоритетність розвитку фармацевтичної діяльності як 

безпосереднього об’єкта державного регулювання; 9) специфічний набір 

методів та способів державного регулювання фармацевтичної діяльності, 

зумовлених необхідністю врахування публічно-правових інтересів суспільства.  

Безпосереднім об’єктом державного регулювання фармацевтичної 

діяльності є суспільні відносини, що склалися у фармацевтичному секторі 

системи охорони здоров’я, діяльність суб’єктів фармацевтичної діяльності, що 

є учасниками зазначених суспільних відносин.  

Для визначення цілей, завдань та напрямів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні доцільно враховувати європейський 

досвід державного регулювання фармацевтичної діяльності, що засвідчує 

доцільність заходів державного стимулювання.  

Завдання державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 
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обумовлені проведеними реформами у сфері охорони здоров’я України, 

спрямованими на вдосконалення регулювання відносин органів державної 

влади у сфері охорони здоров’я і виробників лікарських засобів, 

фармацевтичних компаній, громадських об’єднань, пацієнтів та кінцевих 

споживачів лікарських препаратів.  

Як зазначає Л.О. Самілик, «про необхідність реформування охорони 

здоров’я в Україні лунало незчислену кількість разів від керівників галузі та 

учених, членів уряду та лідерів майже всіх політичних партій, журналістів та ін. 

Президент у своїх зверненнях до нації у числі першочергових задач відзначає 

гостру необхідність реформування охорони здоров’я. Але зазвичай подібні 

заклики обмежуються пустими деклараціями. В процесі перебудови галузі, 

коли змінюється команда управлінців, розпочинається спочатку, що є 

уповільнюючим фактором. Тому є підстави вважати, що в державі досі немає 

цілісного бачення суті проблеми реформування системи охорони здоров’я і 

шляхів її розв’язання»  [25, c. 266].  

Метою та завданням державного регулювання  фармацевтичної діяльності 

у сфері охорони здоров’я України є підвищення ефективності, якості та 

доступності лікарських засобів, які мають відповідати вимогам європейських 

стандартів належної фармацевтичної діяльності; зміцнення гарантій реалізації 

громадянами конституційного права на охорону здоров’я та отримання 

належного медичного обслуговування; досягнення збалансованості державних 

та приватних інтересів фармацевтичного сектору у сфері охорони здоров’я 

України тощо. 

Головною метою державної політики у сфері охорони здоров’я України є 

створення сприятливого навколишнього середовища, що дає змогу людям вести 

здоровий спосіб життя, доступність та ефективність медичного обслуговування, 

введення контролю якості та безпечності лікарських засобів, які випускаються 

на національний фармацевтичний ринок України. «З метою реалізації права 

громадян України на охорону здоров’я держава забезпечує доступність 
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найнеобхідніших лікарських засобів, захист громадян у разі заподіяння шкоди 

їхньому здоров’ю в наслідок застосування лікарських засобів за медичним 

призначенням, а також встановлює пільги і гарантії окремим групам населення 

та категоріям громадян щодо забезпечення їх лікарськими засобами в разі 

захворювання» [1]. 

На думку вченого З.С. Гладуна, «основною складовою державної політики 

у сфері охорони громадського здоров’я – зміцнення здоров’я – процес, що 

дозволяє кожній людині і всій громаді посилити контроль за факторами, що 

визначають здоров’я, і в такий спосіб поліпшити здоров’я» [12,  с.15].  

Державна політика щодо якості медичної допомоги в Україні упродовж 

останнього десятиліття формується і реалізується відповідно до стратегічних 

напрямів, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Державний 

стандарт медичної допомоги – встановлені державою еталони, зразки, правила, 

вимоги, характеристики, відповідно до яких повинна плануватися, 

здійснюватися та оцінюватися діяльність, що стосується надання медичної 

допомоги населенню. Кожен державний стандарт медичної допомоги є 

окремим нормативним документом.  

Скажімо, А. Б. Зіменковський зазначає: «Державні гарантії безоплатної 

охорони здоров’я населення – професійно визнаний мінімальний обсяг товарів 

та послуг медичного призначення, який гарантує держава своїм громадянам з 

метою збереження і зміцнення їх здоров’я, на безоплатній основі з урахуванням 

наявних фінансових можливостей» [26, с.16]. 

Суб’єктами державного регулювання фармацевтичної діяльності є 

учасники цих правовідносин. Суб’єктів правовідносин у сфері державного 

регулювання фармацевтичної діяльності залежно від їх правового статусу 

можна класифікувати на такі групи: 1) суб’єкти фармацевтичної діяльності, що 

здійснюють державне регулювання; 2) суб’єкти фармацевтичної діяльності, 

стосовно яких здійснюється таке регулювання, тобто діяльність яких підлягає 

державному регулюванню. 
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Систему органів державного регулювання фармацевтичної діяльності 

складають: 1) державні органи, що здійснюють законодавче та програмне 

забезпечення фармацевтичної діяльності в Україні; 2) державні органи та 

органи місцевого самоврядування, що здійснюють безпосередньо заходи 

державного регулювання, тобто наділені виконавчо-розпорядчими функціями; 

3) державні органи, що здійснюють контроль та нагляд за дотриманням 

фармацевтичного законодавства, тобто наділені контрольно-наглядовими 

функціями; 4) державні органи, що здійснюють захист підприємництва у 

фармацевтичному секторі; 5) державні органи, що зобов’язані створювати 

відповідні сприятливі умови розвитку фармацевтичної діяльності та системи 

охорони здоров’я в цілому; 6) державні установи та недержавні організації, що 

від імені держави здійснюють функції щодо стимулювання розвитку 

фармацевтичного ринку.  

Органи державного регулювання системи охорони здоров’я України є 

суб’єктами владних повноважень і за Конституцією України наділені 

відповідними функціями та повноваженнями, які вони повинні здійснювати у 

встановлених Конституцією України межах. 

В умовах сьогодення до суб’єктів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні належать: 1) органи виконавчої влади; 2) 

органи місцевого самоврядування; 3) об’єднання громадян та інші суб’єкти під 

час здійснення делегованих через закон адміністративних функцій; 4) посадові 

й службові особи всіх вищезазначених суб’єктів. 

Основну роль у державному регулюванні фармацевтичної діяльності 

відіграють такі державні органи, як Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони 

здоров’я України». Антимонопольний комітет України здійснює забезпечення 

державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері 
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державних закупівель. Вагому роль відіграють громадські ради при 

Міністерстві охорони здоров’я та інших центральних органах виконавчої влади, 

забезпечуючи реординаційні зв’язки з громадськістю, сприяючи 

удосконаленню реалізації повноважень центральних органів виконавчої влади, 

захисту прав і свобод, законних інтересів споживачів лікарських засобів, 

фармацевтичної продукції.  

Верховна Рада України як суб’єкт державно-владних повноважень у сфері 

охорони здоров’я України визначає основи державної політики в зазначеній  

сфері через закріплення конституційних і законодавчих засад охорони здоров’я; 

визначення мети, головних завдань, напрямів, принципів та пріоритетів у сфері 

охорони здоров’я, у тому числі у фармацевтичному секторі; встановлення 

нормативів та обсягів бюджетного фінансування системи охорони здоров’я 

України; створення системи відповідних кредитно-фінансових, фіскальних, 

митних та інших заходів у сфері охорони здоров’я; затвердження переліку 

комплексних та цільових загальнодержавних програм забезпечення належного 

виконання завдання держави – створення ефективності та доступності 

медичного обслуговування, забезпечення якісними та доступними лікарськими 

засобами населення, збільшення довготривалості життя Українського народу. 

Для досягнення поставленої мети у системі охорони здоров’я України Верховна 

Рада України щорічно проводить парламентські слухання щодо стану охорони 

здоров’я України, стану навколишнього середовища з метою внесення 

відповідних резолюцій для покращення ефективності та якості системи 

охорони здоров’я України.  

Відповідно до вимог ст. 85 Конституції України Верховна Рада України 

здійснює «розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України; призначення за поданням Президента України 

Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних 

справ України, призначення за поданням Прем’єр-Міністра України, інших 

членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету 
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України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 

Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, 

розв’язання питання про відставку Прем’єр-Міністра України, членів Кабінету 

Міністрів України» [27]. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої 

влади приймає закони, постанови та розпорядження, а також рішення 

Рахункової палати, тимчасових слідчих комісій тощо. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 

27.02.2014 № 794-VII «члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-

Міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ 

України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням 

Прем’єр-Міністра України» [28].  

Президент України у своїй щорічній доповіді Верховній Раді України 

доводить до відома народних депутатів України стан реалізації державної 

політики у сфері охорони здоров’я. Президент України є гарантом права 

громадян на охорону здоров’я, забезпечує виконання законодавства про 

охорону здоров’я через систему органів виконавчої влади, впроваджує в життя 

державну політику охорони здоров’я та здійснює інші повноваження, 

передбачені Конституцією України [27]. Діяльність Президента України 

здійснюється через прийняття ним відповідних правових актів у сфері охорони 

здоров’я. Наприклад, були видані Укази Президента України «Про Концепцію 

розвитку охорони здоров’я населення України» від 7 грудня 2000 р. № 

1313/2000 [29], «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони 

здоров’я» від 6 грудня  2005 р. №1694/2005 [24] тощо. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади у сфері охорони здоров’я України, який очолює систему органів 

виконавчої влади та якому підпорядковані, і підконтрольні всі інші органи 

виконавчої влади [28]. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України 
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та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених 

статтями 85, 87 Конституції України. Кабінет Міністрів України у своїй 

діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента 

України. Основним спеціальним нормативно-правовим актом, який регулює 

діяльність Кабінету Міністрів України, є Закон України від 27 лютого 2014 р. 

№ 794-VII «Про Кабінет Міністрів України», згідно з яким Кабінет Міністрів 

України є вищим органом у системі органів виконавчої влади – здійснює 

виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та 

контролює діяльність цих органів. У сфері державного регулювання 

фармацевтичної діяльності до основних завдань Кабінету Міністрів України 

належать: спрямування та координація роботи міністерств, інших органів 

виконавчої влади, здійснення контролю за їхньою діяльністю [28]. 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17 березня 2011 р. № 3166-VI  систему центральних органів 

виконавчої влади складають міністерства України та інші центральні органи 

виконавчої влади [30].  «Міністерства забезпечують формування та реалізують 

державну політику в одній чи кількох сферах, інші центральні органи 

виконують окремі функції з реалізації державної політики» [31]. 

Головним центральним органом виконавчої влади у системі охорони 

здоров’я України та суб’єктом державно-владних повноважень у сфері 

фармацевтичної діяльності є Міністерство охорони здоров’я України. 

Міністерство охорони здоров’я України ─ центральний орган виконавчої 

влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України. «Міністерство охорони здоров’я України є головним (провідним) 

органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення 

реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, санітарного та 

епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю 

якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення та 
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виконує координувальну роль» [6]. 

Міністр Міністерства охорони здоров’я України очолює Міністерство 

охорони здоров’я України та несе відповідальність за його діяльність на основі 

принципу єдиноначальності. Проте сьогодні обов’язки міністра здійснює 

виконуюча обов’язки міністра Міністерства охорони здоров’я України Супрун 

Уляна - Надія.  

Відповідно до «Тимчасового розподілу обов’язків між в.о. Міністра 

охорони здоров'я України та заступниками Міністра», затвердженого Наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 30 грудня 2016 р. № 634-к, «в.о. 

Міністра охорони здоров’я України виконує обов’язки Міністра Міністерства 

охорони здоров’я України, здійснює свою діяльність відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 "Про затвердження 

Положення про Міністерство охорони здоров’я України", реалізовує інші 

повноваження відповідно до Конституції України, законів України, а також 

актів та доручень Кабінету Міністрів України» [32]. 

Міністр охорони здоров’я спрямовує та координує діяльність Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України та Державної служби України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками. У структурі Міністерства 

охорони здоров’я України станом на 22 липня 2017 р. створено три 

департаменти, десять управлінь, три відділи, п’ять секторів.  

У 2017 р. було прийнято низку стратегічно важливих документів у 

контексті проведення реформи системи охорони здоров’я та її фінансування. 

«Кабінетом Міністрів України було затверджено дві концепції – реформи 

фінансування системи охорони здоров’я та розвитку системи громадського 

здоров’я. Ухвалено постанову щодо утворення госпітальних округів, 

затверджено ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

виробництва лікарських засобів, постанову, що спрощує лікарням процес 

формування кошторисів, а також дві постанови, якими з резерву та шляхом 

перерозподілу на поточний рік додатково виділено понад 867 млн. грн.» [33].  
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Окремо треба згадати про концепцію реформи фінансування системи 

охорони здоров’я України, що закріплює модель національного солідарного 

медичного страхування із 100 процентним покриттям. Згідно з концепцією, 

збори страхових внесків здійснюватимуться через загальну систему 

оподаткування та акумулюватимуться в державному бюджеті. Страхові 

виплати за лікування окремої людини не будуть прив’язані до розміру її 

індивідуальних внесків. «Регулюватиме стосунки між лікарем та пацієнтом 

створений єдиний національний замовник, який плануватиме та 

закуповуватиме медичні послуги для громадян, напряму контрактуватиме 

медичні заклади, оцінюватиме та контролюватиме якість послуг, 

підтримуватиме електронну систему збору та обміну медичною інформацією 

тощо» [25]. На сьогодні такий орган ще не створений, проте його правовий 

статус визначатиметься як центральний орган виконавчої влади.  

Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих 

функцій з реалізації державної політики у системі охорони здоров’я України, 

серед них ─ Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками і Державна санітарно-епідеміологічна служба України.  

«Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості 

та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних 

препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення та обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх 

незаконному обігу» [7]. 

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками діє на підставі положення «Про державну службу України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками» затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 647 [7].  
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Відповідно до п. 3 Положення «Основними завданнями Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є:  

«1) реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки 

лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також 

внесення Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної 

політики у зазначених сферах;  

2) ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських 

засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних 

інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;  

3) технічне регулювання у визначених сферах;  

4) здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх 

незаконному обігу» [7]. 

Також, варто відмітити про те, що відповідно до п. 4 Положення Державна 

служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками відповідно до 

покладених на неї завдань: 

«1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх 

Міністрові охорони здоров’я; 

2) розробляє проекти державних цільових програм з питань здійснення 

контролю якості лікарських засобів і медичних виробів та здійснення контролю 

у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

протидії їх незаконному обігу, бере участь у забезпеченні виконання таких 

програм; 

3) проводить галузеву атестацію лабораторій із здійснення контролю 
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якості лікарських засобів; 

4) проводить атестацію провізорів і фармацевтів; 

5) формує та веде Реєстр осіб, відповідальних за введення в обіг медичних 

виробів, активних медичних виробів – імплантантів та медичних виробів для 

діагностики in vitro; 

6) видає суб’єктам господарювання ліцензії на виробництво лікарських 

засобів, імпорт таких засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), 

оптову та роздрібну торгівлю лікарськими засобами; 

7) відбирає в установленому порядку зразки лікарських засобів і медичних 

виробів для перевірки їх якості» [7]. 

Слід згадати про такий суб’єкт державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, як Державну санітарно-епідеміологічну службу України, 

що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Віце-Прем'єр-Міністра 

України ─ Міністра охорони здоров’я України та діє на підставі Положення 

«Про державну санітарно-епідеміологічну службу України», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 400/2011 [34]. 

Відповідно до зазначеного вище Положення «Державна санітарно-

епідеміологічна служба України входить до системи органів виконавчої влади у 

галузі охорони здоров'я та утворюється для забезпечення реалізації державної 

політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» [34]. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України у своїй діяльності 

керується Конституцією та законами України, актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, 

іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента 

України та Міністра охорони здоров’я України. 

Основними завданнями Державної санітарно-епідеміологічної служби 

України є: «1) внесення пропозицій щодо формування державної політики у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення; 2) реалізація 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» [34]. 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України відповідно до 

покладених на неї завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства 

з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо 

вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України та подає їх Міністру для погодження і внесення їх в 

установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України тощо. 

Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» ─ уповноважена Міністерством охорони здоров’я 

України спеціалізована експертна установа у сфері доклінічного вивчення, 

клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів (у тому числі 

медичних імунобіологічних препаратів) у межах, що визначені Законами 

України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96 та «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» від 6 квітня 2000 р. № 1645-III, яка також є 

головною організацією у сфері здійснення фармацевтичного нагляду, 

стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі 

фармацевтичного, обслуговування, включаючи розроблення відповідних 

медико-технологічних документів та проектів нормативних актів, що заснована 

на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони 

здоров’я України. Директор Державного підприємства «Державний експертний 

центр Міністерства охорони здоров'я України» на підставі статуту видає в 

межах своєї компетенції накази та доручення [35]. 

Основним завданням Державного підприємства «Державний експертний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» є «забезпечення ефективності, 

безпеки та якості лікарських засобів шляхом проведення всебічної та 

об’єктивної експертизи реєстраційних матеріалів відповідно до вимог 

національних та міжнародних стандартів з метою захисту ринку України від 

недоброякісної продукції, підготовка проектів відповідних нормативно-
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правових актів, подання їх на розгляд та затвердження уповноваженим органам 

у порядку, передбаченому законодавством, тощо» [35]. 

З метою захисту прав та забезпечення безпеки і здоров’я пацієнтів, 

вдосконалення системи етичної експертизи медико-біологічних досліджень, що 

проводяться за участю людини, упровадження світових стандартів якості та 

гармонізації законодавства України з Директивою 2001/20/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради ЄС, Гельсінською декларацією   від 1 червня 1964 р. [36] 

було створено Державне підприємство «Комітет з питань етики» Міністерства 

охорони здоров’я України, яке діє на підставі Наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 5 жовтня 2007 р. № 615 [37], що є незалежною науково-

експертною установою, заснованою на державній формі власності. Директор 

Державного підприємства «Комітет з питань етики» Міністерства охорони 

здоров’я України «в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, 

обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Комітету» [38]. 

Також у структурі Міністерства охорони здоров’я України здійснює 

діяльність Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної 

продукції, до складу якого входять відділи: державної реєстрації лікарських та 

імунобіологічних засобів, відділ організації обігу лікарських та наркотичних 

засобів та сектор формування державної політики у сфері якості лікарських 

засобів.  

У сфері державного регулювання фармацевтичної діяльності треба 

виділити основні види нормативно-правових актів: 1) нормативно-правові акти, 

що регулюють відносини у фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я 

України; 2) законодавчі акти, що закріплюють правові норми про особливості 

державного регулювання виробництва лікарських засобів та фармацевтичної 

продукції; 3) законодавчі акти, що визначають правове становище виробників 

лікарських засобів та фармацевтичної продукції; 4) законодавчі акти, що 

визначають основні засади державної політики України у сфері охорони 

здоров’я, її фармацевтичному сегменті, принципи державного стимулювання 
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фармацевтичного ринку; 5) законодавчі акти, що спрямовані на інституційно-

функціональне забезпечення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні; 6) законодавчі акти, що є джерелами інших галузей 

законодавства та спрямовані на регулювання відповідних відносин у сфері 

державного регулювання фармацевтичного регулювання в цілому.  

Основними функціями державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні є прогнозування та планування виробництва лікарських 

засобів, фармацевтичної продукції; державна реєстрація та ведення відповідних 

реєстрів; ліцензування окремих видів фармацевтичної діяльності; атестація 

фармацевтичних працівників та атестація виробництв фармацевтичної 

продукції; стандартизація та сертифікація фармацевтичної діяльності; державна 

експертиза лікарських засобів; державний контроль та нагляд за веденням 

фармацевтичної діяльності; розв’язання спорів у фармацевтичній сфері.  

 «Лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх 

державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. Державна 

реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я» [4]. 

Відповідно до Положення «Про державний реєстр лікарських засобів»  від  

31 березня 2004 р. № 411 ведення реєстру покладено на Міністерство охорони 

здоров’я України. Пунктом 4 встановлено перелік відомостей, що вносяться до 

зазначеного реєстру: «назва лікарського засобу; найменування виробника, його 

місцезнаходження; хімічна назва, повний склад лікарського засобу; 

фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу; показання, 

протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами; 

способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість 

одиниць в упаковці; побічна дія, форма випуску, умови зберігання, строк 

придатності, інструкція для медичного застосування» [3]. 

З’ясуємо окремі аспекти діяльності у сфері державного регулювання 
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фармацевтичної діяльності щодо ліцензування окремих напрямів даної галузі 

сфери охорони здоров’я України. Чинним законодавством визначено, що 

окремі види фармацевтичного виробництва можуть здійснюватися лише на 

основі спеціального дозволу – ліцензії, що являє собою документ державного 

зразка ─ «запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

─ підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування 

щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного 

ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» [2]. 

Основним законодавчим актом, що регулює відносини у сфері 

ліцензування, є Закон України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII, який «регулює суспільні 

відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає 

виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають 

ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і 

контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у 

сфері ліцензування видів господарської діяльності» [2]. 

Ліцензування окремих напрямів фармацевтичної діяльності провадиться як 

на загальному, так і на локальному рівнях. Відмінність в цих процесах полягає 

в тому, що на підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади, 

фармацевтична діяльність провадиться на всій території України, а на підставі 

ліцензії, виданої місцевими органами виконавчої влади, ─ на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

Перелік видів господарської діяльності, які відповідно до спеціальних 

законів підлягають ліцензуванню, зазначено в ст. 9 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності» від 2 березня 2015 р. № 222-VIII, 

серед яких до галузі фармацевтичної діяльності належать – «виробництво 

лікарських засобів, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт 

лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) ─ з 

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про лікарські 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-2016-%D0%BF/paran12#n12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80
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засоби». 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 

1996 р. № 123/96 «виробництво лікарських засобів здійснюється фізичними або 

юридичними особами на підставі ліцензії, що видається в порядку, 

встановленому законодавством. У додатку до ліцензії зазначається перелік 

форм лікарських засобів, дозволених до виробництва ліцензіату, а також 

особливі умови провадження діяльності» [4]. 

«Підставою для видачі ліцензії на виробництво лікарських засобів є 

наявність відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу 

(кваліфікації в окремого громадянина в разі індивідуального виробництва), а 

також умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться. 

Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, а також умов 

щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться, 

встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для 

одержання ліцензії характеристикам підлягає обов’язковій перевірці до видачі 

ліцензії у межах строків, передбачених для видачі ліцензії, за місцем 

провадження діяльності органом ліцензування у порядку, визначеному 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я» [2]. 

На наш погляд, доцільно закріпити запропоновану систему органів 

державного регулювання фармацевтичної діяльності та описаний перелік 

функцій державного регулювання фармацевтичної діяльності в спеціальному 

нормативно-правовому акті – Законі України «Про фармацевтичну діяльність». 

До системи заходів державного регулювання фармацевтичної діяльності, 

що є необхідною умовою ведення фармацевтичної діяльності в Україні, треба 

віднести: 1) створення законодавчого підґрунтя, матеріально-технічного 

забезпечення фармацевтичної діяльності; 2) створення відповідної 

інфраструктури матеріально-технічного забезпечення фармацевтичної 

діяльності; 3) створення умов для виробників фармацевтичної продукції щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1262-12/paran14#n14


139 
 

придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів; 4) створення 

сприятливого режиму діяльності для виробників означених матеріально-

технічних ресурсів; 5) поліпшення сервісного забезпечення виробників 

фармацевтичної продукції.  

За змістом положень Декрету Кабінету Міністрів України «Про державний 

контракт і державне замовлення на 1993 рік» від 22 січня 1993 р. № 14-93 

«державне замовлення було засобом стимулювання нарощування виробництва 

дефіцитної продукції, розвитку пріоритетних галузей народного господарства, 

виконання міжнародних угод, експортно-імпортних операцій, упровадження 

нових технологій, розв’язання соціальних проблем, державної підтримки 

найважливіших наукових досліджень, при якому держава могла надавати 

пільги виконавцям, але не забезпечувала їх фінансовими ресурсами. Водночас 

засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансувалися за рахунок 

державного бюджету, був державний контракт. Треба зазначити, що згідно з 

Переліком та обсягом продукції виробничо-технічного призначення, поставка 

якої в 1993 р. здійснювалась за державним контрактом та державним 

замовленням, передбаченим у додатку до постанови, встановлювалися як 

державне замовлення, так і державний контракт, на вироби остеосинтезу – 

тільки державний контракт, а на лікарську рослинну сировину, вітаміни, 

антибіотики, сировину для лікарських препаратів – державне замовлення» [39]. 

Слід звернути увагу на те, що в дев’яностих роках минулого століття 

особливого значення набули державні контракти, що мали вагоме значення для 

планування виробництва лікарських засобів. Не заперечуючи безумовно 

позитивного значення планування як функції управління, слід відмітити, що 

надмірне застосування планування щодо державних контрактів в досліджуваній 

сфері може призвести й до негативних наслідків, зокрема, у випадку 

зловживання посадовим становищем особами, що визначають результати 

тендерів. 

Планування виробництва лікарських засобів має здійснюватися 
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об’єктивно, з урахуванням поточного стану громадського здоров’я, рівня 

захворюваності, та стратегічними пріоритетами національної політики в сфері 

охорони здоров’я.     

«Засобом забезпечення потреб споживачів, що фінансувалися за рахунок 

державного бюджету, був державний контракт. Зазначимо, що згідно з 

«Переліком та обсягами продукції виробничо-технічного призначення», 

поставка якої у 1993 р. здійснювалась за державним контрактом та державним 

замовленням, передбаченим у додатку до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 лютого 1993 р. № 101, на медичну продукцію встановлювалися 

як державне замовлення, так і державний контракт» [39]. 

Державний контроль за якістю, безпекою, сертифікацією фармацевтичної 

продукції  та лікарських засобів у процесі їх виробництва, закупівлі, переробки, 

зберігання та реалізації лікарських засобів, їх експорту й імпорту та за 

організацією формування забезпечення населення доступними, необхідними й 

ефективними лікарськими засобами для державних і регіональних потреб як 

функцію управління системи охорони здоров’я.  

Чинними нормативно-правовими актами визначені структура, функції, 

компетенція (права, обов’язки та повноваження) органів державного 

регулювання фармацевтичного сектору України.  

Функція державного регулювання фармацевтичної діяльності має  

детермінуватися нормативністю: у полі її зору перебуває будь-яке відхилення 

від норми. Ефективність реалізації функції державного регулювання 

фармацевтичної діяльності на рівні корпорації чи звичайного підприємства 

можна забезпечити лише за умови дотримання принципів, що обумовлюють 

цей процес. «У цьому зв’язку вченими виділяється ряд принципів регуляторної 

функції, зокрема: нормативності, імперативності, регламентації, директивності 

тощо» [40]. Державне регулювання відіграє роль визначальної, ключової 

функції, оскільки її ігнорування унеможливлює процес донесення до 

керованого об’єкта будь-яких інших функцій управління.  
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 Аналіз чинного законодавства України та спеціальної літератури дає 

підстави виділити такі основні функції державного регулювання 

фармацевтичної діяльності: 1) прогнозування та планування фармацевтичного 

виробництва, залежно від державного замовлення; 2) державна реєстрація 

лікарських засобів та ведення відповідних національних реєстрів лікарських 

засобів; 3) ліцензування окремих напрямів фармацевтичної діяльності; 4) 

атестація фармацевтичних працівників та атестація фармацевтичного 

виробництва; 5) стандартизація та сертифікація у фармацевтичній діяльності; 6) 

державна експертиза лікарських засобів; 7) державний контроль та нагляд 

фармацевтичної діяльності; 8) розв’язання спорів у галузі фармацевтичної 

діяльності.  

«Прогнозування обсягів виробництва лікувальних засобів необхідне для 

вивчення ступеня забезпечення населення ліками та розвитку виробничих 

підприємств і збутових фірм у фармацевтичній галузі. Прогноз виробництва 

ліків та лікарських засобів визначається з певною надійністю, тобто він має 

ймовірнісний характер. Прогноз може визначатися на основі усталеної 

тенденції розвитку виробництва певного виду ліків у базовому та поточному 

періодах» [41]. На наш погляд прогнозування та планування фармацевтичного 

виробництва, в залежності від державного замовлення повинно бути враховано 

в концепції реформ у сфері охорони здоров’я, що захистило б національного 

виробника лікарських засобів на фармацевтичному ринку України. 

«Для планування розвитку галузі в країні потрібно розробити систему 

моніторингу стану здоров’я населення та передбачити покращання 

інформаційного забезпечення потреби в лікарських засобах і прогнозування їх 

виробництва в Україні» [41]. При адміністративному плануванні власником 

засобів виробництва лікарських засобів є держава. Планові завдання доводяться 

до всіх ланок економіки і є обов’язковими для виконання. Плани 

розробляються виходячи із загальнодержавних інтересів. Адміністративне  

планування намагається виключити вплив ринку на економіку та виносить на 
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макрорівень розв’язання всіх мікроекономічних завдань. Державному  

плануванню виробництва лікарських засобів притаманна  наскрізна система 

планування, яка об’єднує всі рівні господарювання в жорстку систему. 

Недоліком державного адміністративно-командного планування є відсутність 

самостійності підприємств, що виключає прийняття рішення, обліку та аналіз 

мікроекономічних рішень фармацевтичного сегменту сфери охорони здоров’я 

України. Як показав досвід розвитку вітчизняного фармацевтичного 

виробництва, директивне планування втратило свої переваги перед іншими 

методами, які використовують держави в ринкових умовах.  

«Атестація фармацевтичних працівників полягає в оцінці кваліфікації 

спеціаліста, у тому числі фармації, обсягу його знань, досвіду, яка підтверджує 

ступінь можливого виконання встановлених обов’язків. Державну атестацію 

провізорів і фармацевтів проводять з метою підвищення їх кваліфікації, 

професійного рівня та ефективності медичної допомоги населенню. Також 

атестація є важливою формою морального та матеріального стимулювання, що 

спрямовується на вдосконалення діяльності аптечних закладів усіх форм 

власності» [13].  

Стандартизація фармацевтичної продукції має свої особливості. Лікарські 

засоби є продукцією, від якої безпосередньо залежить здоров’я, а часто і життя 

людини, тому стандартизація фармацевтичної діяльності набуває особливого 

значення. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про стандартизацію» від 5 

червня 2014 р. № 1315-VII [42] його дія не поширюється на фармацевтичну 

продукцію, що зумовлено специфікою стандартизації у цій сфері. «При цьому 

під терміном «фармацевтична продукція» треба розуміти лікарський засіб, 

проміжну і нерозфасовану продукцію, активний фармацевтичний інгредієнт і 

допоміжні речовини, медичні вироби, а також процеси і послуги. Оскільки 

Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 р. № 123/96 не містить 

статей про стандартизацію, Закон України «Про стандартизацію» від 5 червня                            

2014 р. № 1315-VII не поширюється на фармацевтичну продукцію 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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фармацевтична галузь опинилася без регулювання системи стандартизації» 

[13].  

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження 

Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, 

що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи 

матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів до реєстраційних 

матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення» від 26 серпня 2005 р. № 

426 [43] введений Порядок проведення експертизи лікарських засобів, які 

подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), що включає структуру 

реєстраційного досьє, гармонізовану з європейськими і міжнародними 

нормами. На жаль, у Міністерстві охорони здоров’я України не було власних 

стандартів, що регламентують систему стандартизації фармацевтичних 

препаратів, правил і методів ухвалення й застосування міжнародних і 

регіональних стандартів, їх оформлення та ін. Наказом Міністерства охорони 

здоров’я України «Про затвердження документів з питань стандартизації 

фармацевтичної продукції» від 14 вересня 2005 р. № 471 [44] набув чинності 

перший основоположний стандарт системи стандартизації фармацевтичної 

продукції Стандарт Технічний Міністерства охорони здоров’я України 42-

1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні 

положення». Мета введення цього стандарту — встановити в Україні вимоги до 

системи стандартизації фармацевтичних препаратів і правила її 

функціонування.  

«Сертифікація фармацевтичної продукції має свої особливості, так як 

лікарський засіб є продукцією, від якої безпосередньо залежить здоров’я, а 

часто і життя людини. Тому сертифікація фармацевтичної діяльності набуває 

особливого значення. Функції органу зі сертифікації фармацевтичних 

препаратів, починаючи з 1992 р., виконувало Міністерство охорони здоров’я 

України як центральний орган державної виконавчої влади в цій сфері» [13]. 

Відповідно до абзацу 25 п. 1 Наказу Міністерства охорони здоров’я від 27 
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грудня 2012 р. № 1130 «Про затвердження Порядку проведення підтвердження 

відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної 

виробничої практики» [45] сертифікат відповідності умов виробництва 

лікарських засобів вимогам належної виробничої практики є документ, виданий 

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

за результатами інспектування, який засвідчує відповідність умов виробництва 

лікарських засобів чинним в Україні вимогам належної виробничої практики.  

«Збір даних про відсутність ефективності лікарських засобів є дуже 

важливим, оскільки ця інформація може бути опосередкованим фактором 

виявлення фальсифікованих ліків. Зокрема, кількість повідомлень про випадки 

відсутності ефективності ліків досить незначна. Так, у 2011 р. надійшло 8918 

повідомлень про випадки побічних реакцій лікарських засобів, серед яких 4 — 

про відсутність ефективності. «Станом на 20.11.2012 р. до Департаменту 

Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» надійшло 8284 повідомлення серед яких 18 — про 

відсутність ефективності. Не в усіх випадках Державна служба України з 

лікарських засобів та контролю за наркотиками здійснювала контроль якості 

препаратів, які, на думку репортера, виявилися неефективними. Однак у 

випадках, коли контроль якості проводився, якість препаратів була 

відповідною» [46]. 

На сьогодні в засобах масової інформації, пресі зустрічається багато 

повідомлень про припинення злочинної діяльності неліцензованими 

підприємствами, що займаються виробництвом фальсифікованих лікарських 

засобів, що засвідчує підвищення уваги правоохоронних органів до проблем 

протидії незаконному виробництву та поширенню лікарських засобів на 

території України.  

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з ветеринарної 

практики затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 

2015 р. № 896, яка «визначає вичерпний перелік вимог, обов’язкових для 
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виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, що додаються 

до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з 

ветеринарної практики» [46]. 

Крім ветеринарної практики у сфері організації виготовлення ветеринарної 

фармацевтичної продукції ліцензуванню підлягають такі види діяльності, як 

виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна 

торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами та проведення 

дезінфекційних робіт (на об’єктах ветеринарного контролю). Ліцензування 

зазначених видів діяльності проводиться Державною ветеринарною та 

фітосанітарною службою України [47]. 

Узагальнюючи викладене, зауважимо, що поняття державного 

регулювання фармацевтичної діяльності розкрито в працях низки вітчизняних 

учених та фахівців у сфері охорони здоров’я, які традиційно приділяють цій 

проблематиці особливу увагу з огляду на централізовану модель державного 

регулювання, що використовувалася в радянський період та значно збереглася 

до 2014 ─ 2015 рр., коли було прийнято рішення про децентралізацію 

державного управління в країні в цілому.  

Водночас система охорони здоров’я України має свої особливості 

державного регулювання у фармацевтичному секторі та є механізмом 

цілеспрямованого формування раціональної структури фармацевтичного 

виробництва, якості та ефективності лікарських засобів, їх доступності 

населенню, соціальної інфраструктури фармацевтичної галузі, 

фармацевтичного ринку, доходів фармацевтичних компаній тощо. 
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2.2. Методи державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні 

 

Методи державного регулювання фармацевтичної діяльності розвинулися 

на основі концепцій, положень кількох споріднених наук: теорії управління, 

науки адміністративного права, менеджменту тощо. На сьогодні методи 
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державного регулювання фармацевтичної діяльності поєднують здобутки 

зазначених наук, проте пріоритетне місце серед них відведено саме методам 

адміністративного права, методам державного регулювання, що забезпечують 

ефективність реалізації цілей, завдань, функцій державного регулювання 

фармацевтичної діяльності.  

«Метод адміністративно-правового регулювання відображає та розкриває, 

в якого роду вольових зв’язках, передбачених законодавством, можуть та 

повинні перебувати суб’єкти адміністративного права, яким чином у вольовому 

плані один учасник реальних та потенційних відносин впливає на іншого. Це 

можуть бути відносини підпорядкування, рівності» [49, с. 35].  

На думку вітчизняного вченого-адміністративіста В.Б. Авер’янова 

«методами адміністративного права визначається як сукупність певних 

загальних і специфічних способів, що використовуються законодавцем для 

забезпечення регулюючої дії норм адміністративного права» [31, с.89]. 

С.С. Алєксєєвим запропоновано поділ методів за ознакою 

централізованого, або децентралізованого регулювання. «Централізоване, 

імперативне регулювання (метод субординації), при якому регулювання зверху 

вниз здійснюється на владно-імперативних началах; децентралізоване, 

диспозитивне регулювання (метод координації), при якому правове 

регулювання здійснюється також знизу, на нього впливає активність учасників 

регульованих суспільних відносин» [49, с. 32-33]. Означені первинні методи 

залежності від характеру регульованих відносин використовуються у різних 

комбінаціях з метою досягнення цілей та завдань державного регулювання 

певною сферою суспільних відносин. 

В публічно-правовій сфері, перш за все в адміністративному праві, 

використовується централізоване імперативне регулювання – метод 

субординації, в той час як в цивільному праві – метод координації. З огляду на 

сучасний розвиток державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

зарубіжних країнах, слід констатувати використання не тільки імперативного, 
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але й диспозитивного методу, що дозволяє обирати один з передбачених 

законом варіантів реалізації визначених прав, встановлених законом обов’язків. 

Актуальність вдосконалення застосовуваних методів державного 

регулювання у сфері фармацевтичної діяльності обґрунтовується необхідністю 

встановлення ефективних засобів контролю якості, виробництва, системи 

реалізації, реєстрації лікарських засобів на території України. Це завдання, на 

наш погляд, є одним із пріоритетних, оскільки його результати можуть суттєво 

вплинути на захист публічного здоров’я, вдосконалення фармацевтичного 

ринку, створення гарантій захисту прав національних виробників, а також 

підвищення стандартів якості лікарських засобів, що тісно пов’язано із 

захистом прав споживачів лікарських засобів.  

Проблемам державного регулювання та вдосконалення його методів 

присвячені праці таких вітчизняних вчених: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко,                 

Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, Н.М. Тищенка, А.О Селіванова, С.Г. Стеценка,                    

В.М. Шаповала, А.М. Школика, М.К. Якимчука, Х.П. Ярмакі та багатьох 

інших. У сфері розвитку фармацевтичного сектору проблемами вдосконалення 

фармацевтичної діяльності займалися: С.В. Васильєв, Л.І. Кущ, А.С. Немченко, 

Б.Л. Парновський, В.М. Пашков, О.О. Кропивний, І.Ю. Куделич,                                   

О.В. Приходько. 

В адміністративному праві використовуються способи регулювання 

суспільних відносин у різних сферах, що властиві обом загальним методам 

правового регулювання – імперативному та диспозитивному. Державне 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні ґрунтується на 

імперативному методі, що яскраво відображається в спеціальних нормативно-

правових актах Міністерства охорони здоров’я України. У зв’язку з цим методи 

державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

характеризуються певною обов’язковою поведінкою суб’єктів фармацевтичної 

діяльності і мають бути підкріплені фінансово, а тому вони мають значний 

економічний ефект.  
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Загальними рисами методів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні є використання приписів у фармацевтичному секторі 

системи охорони здоров’я України. Використання приписів у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності означає покладання обов’язку 

здійснювати відповідні дії в умовах, що передбачені адміністративно-правовою 

нормою, а саме Міністерство охорони здоров’я України покладає обов’язки на 

виробників лікарських засобів щодо якості та безпечності лікарського засобу, 

його доступності та ефективності для споживача лікарських засобів.  

Варто зазначити, що в сучасній науці адміністративного права йдеться 

фактично про категорії «позитивні зобов’язання» суб’єкта фармацевтичної 

діяльності на вчинення дії, що визначена в нормативному акті. У державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності приписи використовуються в різних 

формах, що проявляється у встановленні відповідних дій під час проходження 

процедури державної реєстрації лікарського засобу; порядок здійснення 

державної реєстрації чітко прописаний у спеціальному правовому документі 

Міністерства охорони здоров’я України; забезпечення виконання обов’язків, 

покладених на виробників лікарських засобів, фармацевтичних корпорацій, 

закладів охорони здоров’я та ін. Наприклад, адміністративно-правові норми, що 

закріплені Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за 

наркотиками» від 12 серпня 2015 р. № 647  [7], приписують органам державної 

служби лікарських засобів України виконувати такі завдання і функції, як 

здійснення контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, а 

також ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, 

імпорту лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими 

засобами, реалізація державної політики у сфері державного контролю якості та 

безпеки лікарських засобів і медичних виробів, ліцензування господарської 

діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів, 

оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами. 
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Правові норми розділу ІV Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП) встановлюють порядок провадження у 

справах про адміністративні проступки. Так, у ст. 254 КупАП встановлено, що 

«про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол 

уповноваженою на те посадовою особою або представником громадської 

організації чи органу громадської самодіяльності» [50]. 

За допомогою приписів у державному регулюванні фармацевтичної 

діяльності у системі охорони здоров’я досягається забезпечення виконання 

функцій та обов’язків органів виконавчої влади, про що зазначається в 

«Положенні про Міністерство охорони здоров’я України» [6], та інших 

суб’єктів управлінських відносин. Наприклад, у статті 19 розділу ІІІ «Основ 

законодавства України про охорону здоров’я» передбачається, що «держава 

організує матеріально-технічне забезпечення охорони здоров’я в обсязі, 

необхідному для надання населенню гарантованого рівня медичної допомоги. 

Всі заклади охорони здоров’я мають право самостійно вирішувати питання 

свого матеріально-технічного забезпечення. Держава сприяє виробництву 

медичної апаратури, інструментарію, обладнання, лабораторних реактивів, 

ліків, протезних і гігієнічних засобів та інших виробів, необхідних для охорони 

здоров’я, а також розвитку торгівлі цими виробами» [5]. 

У науці адміністративного права застосовується метод встановлення 

заборони, завданням якого є покладення на суб’єкта фармацевтичної діяльності 

прямих обов’язків утримуватись від вчинення в умовах, передбачених нормою, 

тих чи інших дій або утримуватися від них на свій розсуд. Так, ст. 74 Митного 

кодексу України встановлює відповідні заборони щодо переміщення через 

митний кордон України предметів, що можуть завдавати шкоди здоров’ю або 

загрожувати життю населення та тваринного світу чи призвести до руйнування 

навколишнього середовища, продукція, що містить пропаганду ідей війни, 

расизму та расової дискримінації, геноциду та інша, що суперечить відповідним 

нормам Конституції України [51]. 
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 Метод встановлення заборон у державному регулюванні фармацевтичної 

діяльності в Україні виражається у недопустимості отримання державної 

реєстрації лікарського засобу, який не відповідає вимогам належної 

фармацевтичної практики, тому не може бути зареєстрованим та випущеним на 

національний ринок. За умови додержання вимог належної виробничої 

практики успішне проходження процедури реєстрації (перереєстрації) 

виробник лікарського засобу отримує дозвіл випуску лікарського засобу на 

ринок, що є третім методом державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні. 

У період панування командно-адміністративної системи у нашому 

суспільстві переважно застосовувались заборони та приписи. Значно рідше у 

державному регулюванні радянської системи використовувалось надання 

дозволів. У демократичному суспільстві посилюється увага до правових 

гарантій реалізації прав і свобод людини. В адміністративно-правовому 

регулюванні фармацевтичної діяльності значно рідше застосовується надання 

дозволів, про що варто не забувати при реформуванні сучасної системи 

охорони здоров’я України.  

Державне регулювання фармацевтичного сегменту у системі охорони 

здоров’я застосовує метод загальних заборон. «Так, наприклад, статистичні 

дані Державної служби України лікарських засобів та контролю за наркотиками 

свідчать, що в результаті проведення 25 622 перевірок було виявлено: 

невідповідну якість 107 серій і 113 найменувань лікарських засобів; 34 серії та 

16 найменувань фальсифікованих лікарських засобів, стосовно яких видано 

приписи про заборону застосування» [46]. 

Збір даних про відсутність ефективності лікарських засобів є дуже 

важливим, оскільки ця інформація може бути опосередкованим фактором 

виявлення фальсифікованих ліків. 

Серед загалу отриманих повідомлень про випадки побічних реакцій 

лікарських засобів, що надходять до Департаменту після реєстраційного 
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нагляду Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України», кількість повідомлень про випадки відсутності 

ефективності ліків досить незначна. Так, «у 2011 р. надійшло 8918 повідомлень 

про випадки побічних реакцій лікарських засобів, серед яких 4 — про 

відсутність ефективності. Станом на 20.11.2012 р. до Департаменту Державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 

України» надійшло 8284 повідомлення серед яких 18 — про відсутність 

ефективності. Не в усіх випадках Державна служба України з лікарських 

засобів та контролю за наркотиками здійснювала контроль якості препаратів, 

які, на думку репортера, виявилися неефективними. Однак у випадках, коли 

контроль якості проводився, якість препаратів була відповідною» [46]. 

Отже, з вище зазначеного можна стверджувати, що підвищення 

ефективності та безпечності лікарського засобу прямо залежить від здійснення 

Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

своїх функцій, проте вплив громадськості є актуальним для підвищення 

ефективності контрольно-наглядової функції даного суб’єкта державного 

регулювання фармацевтичної діяльності.    

Справедливо зауважити, що лікарі та пацієнти не завжди праві, оцінюючи 

препарати як неефективні. Наприклад, «навряд чи буде ефективним 

застосування у якості монотерапії Корвалолу в пацієнтки 78 років із ішемічною 

хворобою серця та гіпертонічною хворобою. Або повідомлення про те, що 

призначений протягом 5 днів антибіотик виявився неефективним під час 

лікування бронхіту, а його заміна на інший антимікробний засіб 

супроводжувалася терапевтичним ефектом. У цьому випадку, найімовірніше, 

збудник виявився нечутливим до першого препарату і чутливим до лікарського 

засобу, призначеного згодом» [46]. 

Однак повідомлення про відсутність ефективності мають надзвичайно 

важливе значення. Так, серед отриманих Департаментом Державного 

підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 
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України» 2015 року «було отримано карту-повідомлення, де йшлося про 

відсутність ефективності засобу для наркозу. Вчасне інформування про це 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та 

проведення контролю якості вилученого продукту виявили, що в ампулах 

містилася 40% глюкоза! Препарат було негайно вилучено з обігу і в такий 

спосіб попереджено застосування фальсифікованого продукту іншим 

пацієнтам» [46]. 

Отже, зосередження зусиль усіх спеціалістів, які є дотичними до процесу 

обігу лікарських засобів, їх скоординовані та вчасні дії щодо після 

реєстраційного нагляду за їх медичним застосуванням сприяють використанню 

ефективних та якісних ліків. 

Ще один приклад: «мешканці Херсонської області в одному із сіл 

Херсонської області в цеху, розташованому в будівлі колишнього доїльного 

блоку, організували виробництво фальсифікованого медичного спирту під 

торговими марками Еталон 96 (із маркуванням виробника ПП «Кілафф» у 

кількості 60002 фл.); Вітасепт 96 (із маркуванням виробника ТОВ «Панацея» у 

кількості 3641 фл.); Спирт етиловий розчин 70% (із маркуванням виробника ДП 

«Дубовязівський спиртовий завод» у кількості 97 фл.); Спирт етиловий 96% (із 

маркуванням виробника ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД» у кількості 47 фл.); 

Спирт етиловий 70% (із маркуванням виробника ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД» 

у кількості 912 фл.); Медасепт (із маркуванням виробника ДП «Межеріцький 

вітамінний завод»); Септол Спирт етиловий 96% (із маркуванням виробника 

ТОВ «Нижнєфарм»). Вироком Бериславського районного суду Херсонської 

області від 26 січня 2015 р. двох осіб визнано винними у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-1 Кримінального 

Кодексу України, та звільнено від відбування основного покарання з іспитовим 

строком на два роки» [52]. 

 «Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через аптеки, а у   

разі відсутності аптеки - через фельдшерські, фельдшерсько-акушерські 
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пункти, сільські лікарські амбулаторії, що організовані в сільських населених 

пунктах.  Відповідальність за функціонування системи забезпечення якості 

лікарських засобів у сільській аптеці може покладатися на особу із середньою 

фармацевтичною освітою» [53] . 

Імперативний метод застосовується у фармацевтичному секторі охорони 

здоров’я України, зокрема, в регулюванні управлінських відносин між 

Міністерством охорони здоров’я України, Державною службою лікарських 

засобів України, Державним експертним центром та у внутрішній організації 

цих органів.  

Особливе місце займають координація, субординація та реординація.  

Координацією є модель державного регулювання фармацевтичної діяльності, за 

якої виконується горизонтальна координація. Координація в умовах 

державного регулювання фармацевтичної діяльності є системою відповідного 

взаємозв’язку між органами Міністерства охорони здоров’я України та 

посадовими особами у системі охорони здоров’я по горизонталі, яка 

регулюється окремими спеціальними нормами адміністративного права. Так, 

діяльність окремих департаментів у Міністерстві охорони здоров’я України або 

різних міністерств між собою, наприклад Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства фінансів України, характеризується координацією, 

головні принципи якої ґрунтуються на розпорядженні конкретного міністра або 

постанові Кабінету Міністрів України. Також координація у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності проявляється в узгодженні державними 

службовцями та державними органами, взаємодія яких здійснюється 

горизонтально, у виконанні своїх посадових дій у системі охорони здоров’я або 

прийнятті нормативно-правових актів для розв’язання загальних державних 

завдань у забезпеченні належного функціонування системи охорони здоров’я 

України. 

Спосіб встановлення координації у державному регулюванні 

фармацевтичної діяльності у сфері охорони здоров’я полягає в закріпленні 
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можливостей узгодження управлінських дій між кількома органами 

Міністерства охорони здоров’я України одного структурного рівня для 

досягнення загальної мети та використовується переважно у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності у відносинах, що виникають між 

суб’єктами фармацевтичної діяльності, які перебувають на одному 

організаційно-правовому рівні. Між цими органами системи охорони здоров’я 

не існують субординаційні відносини, наприклад між Міністерством охорони 

здоров’я України та Міністерством фінансів України, між Державною службою 

лікарських засобів та контролю за наркотиками і Фіскальною службою 

України, тощо. 

Субординацією у державному регулюванні фармацевтичної діяльності у 

сфері охорони здоров’я називається інша модель державного регулювання, за 

якої здійснюється вертикальне узгодження дії державних структур охорони 

здоров’я, проте один з елементів державних органів системи охорони здоров’я 

відіграє головну роль у регулюванні відносин у сфері охорони здоров’я та 

визначає діяльність всіх інших органів структури охорони здоров’я України. 

Такий елемент характерний для державного регулювання фармацевтичної 

діяльності процесами, що направлені на взаємодію, наприклад Міністерство 

охорони здоров’я України та державні служби тощо. В органах охорони 

здоров’я України субординація є системою посадового підпорядкування, що 

ґрунтується на правилах службової дисципліни у системі органів охорони 

здоров’я України. Дані правила встановлюються відомчими положеннями, 

інструкціями та іншими нормативними актами фармацевтичного сегменту у 

сфері охорони здоров’я України. При субординації державного регулювання 

фармацевтичної діяльності кожен державний службовець у системі охорони 

здоров’я України  підпорядкований не тільки державній службі у системі 

охорони здоров’я, а й усім ієрархічним керівникам відомства Міністерства 

охорони здоров’я України.  

 Через використання субординації у державному регулюванні 
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фармацевтичної діяльності у відносинах між керованим об’єктом охорони 

здоров’я і керуючим суб’єктом закріплюється стан підлеглості, що й означає 

наявність відносин субординації між ними. Варто зазначити, що без 

застосування цього способу державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в управлінських відносинах неможливо налагодити чітку і 

життєздатну систему управління сфери охорони здоров’я України.  

Також важливо те, що специфіка соціальної субординації у державному 

регулюванні фармацевтичної діяльності проявляється в тому, що в соціальному 

управлінні більшою мірою і в більш розгорнутому вигляді здійснюється 

взаємний контроль якості та безпечності лікарських засобів. У процесі 

соціальних реформ необхідно створювати такі механізми державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, за яких керуючі суб’єкти мали б 

реальну можливість для здійснення всебічного контролю в роботі керуючих 

органів у системі охорони здоров’я України. 

Спосіб встановлення субординації може доповнюватися реординацією між 

суб’єктами владних повноважень фармацевтичного сегменту у сфері охорони 

здоров’я, що проявляється в можливості узгодження управлінських дій між 

кількома органами Міністерства охорони здоров’я України, що перебувають на 

одному структурному рівні, для досягнення загальної мети у сфері охорони 

здоров’я.  

У науці адміністративного права широко відомий спосіб реординації у 

відносинах у системі управління, основна суть якого полягає в наданні 

керованому об’єкту права вимагати від керуючого суб’єкта створення 

необхідних для його діяльності умов, а саме прийняття відповідних 

нормативно-правових актів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні, які повинні покращувати виробництво, реалізацію, якість 

та доступність лікарських засобів і їх відповідність європейським стандартам 

фармацевтичної діяльності.  

Отже, завершуючи характеристику галузевих особливостей методів 
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державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні, важливо 

наголосити, що поряд з переважним застосуванням рис імперативного методу в 

державному регулювання фармацевтичної діяльності у системі охорони 

здоров’я України не виключається використання окремих елементів 

диспозитивного методу, який іманентний здебільшого галузі цивільного права. 

Координація, субординація та реординація державного регулювання 

фармацевтичної діяльності ─ широко розповсюджене явище в соціальній 

реальності, що є підґрунтям державного регулювання, головне завдання якого 

─ можливість створення стійкої та довгострокової системи охорони здоров’я 

України. 

Коротко зазначимо, що у державному регулюванні фармацевтичної 

діяльності відносин, що виникають між органами виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я та виробниками фармацевтичних препаратів застосовується 

диспозитивний метод державного регулювання фармацевтичної діяльності, що 

проявляється в укладанні адміністративної угоди між органами державної 

влади у сфері охорони здоров’я та виробниками лікарських засобів для 

забезпечення ефективними, якісними, безпечними та доступними лікарськими 

засобами населення України. 

На думку професора С.Г. Стеценка «характеристика будь-якої галузі права 

нерозривно пов’язана з визначенням поняття, предмета та методу цієї галузі. 

Методом правового регулювання є сукупність правових способів, за допомогою 

яких здійснюється вплив на суспільні відносини, що є предметом правового 

регулювання» [54, с.4]. «Методом медичного права є сукупність правових 

способів, за допомогою яких відбувається регулювання суспільних відносин, 

що входять до предмета медичного права» [54]. 

Варто звернути увагу на європейський досвід здійснення державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, що характеризується специфікою 

фармацевтичного ринку різних країн-учасниць. Постачання лікарських засобів 

в ЄС регулюється як на національному, так і на європейському рівні. Головною 



158 
 

метою державного регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС є безпека 

лікарських засобів, що постачаються на ринок, охорона громадського здоров’я, 

якість та доступність лікарських засобів, а також забезпечення фінансової 

життєдіяльності виробників фармацевтичної продукції, оптових продавців 

лікарських засобів, підтримка якості медичного обслуговування та зменшення 

витрат на лікарські засоби. Для досягнення вищезазначених цілей держави-

члени ЄС використовують різні методи. 

Регулювання цін на лікарські засоби в ЄС. Заходи щодо зменшення витрат 

з боку пропозиції передусім – прямо або опосередковано – направлені на 

регулювання цін на лікарські засоби. Важливим заходом регулювання 

фармацевтичної діяльності в ЄС є «тверді ціни», що являють собою систему 

базових цін на лікарські засоби та контролю за прибутком. Система твердих цін 

на лікарські засоби має на меті встановлення рівня, який є необхідним для всієї 

системи охорони здоров’я. 

Державні витрати на фармацевтичну діяльність не рівномірні у країнах 

ЄС: наприклад, у Бельгії, Данії та Італії за лікарські засоби переважно платить 

споживач, упродовж останніх років частка держави в загальних витратах на 

лікарські засоби значно зменшилася у країнах-членах ЄС переважно з мотивів 

загального скорочення державних видатків на охорону здоров’я. Проте в таких 

країнах, як Швеція, Португалія, Великобританія, зменшення видатків на 

фармацевтичну діяльність було незначним. На противагу цьому в деяких 

країнах  (в Ірландії, Франції та Іспанії) частка держави у видатках на лікарські 

засоби значно зросла. Можна зробити висновок, що в країнах (Данія, Ірландія) 

де загальні видатки на лікарські засоби у відсотках від валового внутрішнього 

продукту є низькими, а в Італії, Франції та Греції, навпаки, рівень доходів як у 

відсотках валового внутрішнього продукту, так і у відсотках на загальні 

видатки на охорону здоров’я є високим.  

«У період з 1995 до 2000 рр. видатки на лікарські засоби у відсотках від 

загальних видатків на охорону здоров’я виросли у всіх країнах крім Бельгії, 
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Ірландії, Люксембургу. У 1990 ─ 2000 рр. середні видатки на лікарські засоби 

на душу населення у країнах ЄС зросли на 79,9 %, з огляду на це, в сучасний 

період державним видаткам на фармацевтичний сектор приділяється особлива 

увага» [55].  

На формування цін у фармацевтичному секторі впливають такі основні 

фактори, що обумовлені структурою фармацевтичного ринку: різна структура 

системи охорони здоров’я, специфіка фінансування фармацевтичного ринку, 

розбіжності в регуляторній та цінових політиках, у підходах щодо державного 

стимулювання виробництва лікарських засобів, оплати видатків виробництва, а 

також щодо встановлення державою основних переліків лікарських засобів, що 

пріоритетно фінансуються.  

Ціноутворення та відшкодування ціни лікарських засобів різняться в 

окремих країнах ЄС: деякі з них використовують прямі домовленості про ціни з 

фармацевтичними компаніями-виробниками, а в деяких інших країнах 

прибутки компаній підлягають обмеженню або може бути встановлено 

максимальний рівень відшкодування витрат лікарських засобів. У деяких 

країнах існують угоди з компаніями про співвідношення ціна ─ обсяг 

виробництва. Специфіка державного регулювання фармацевтичної діяльності 

обумовлена тим, що уряди підтримують незначні підвищення цін на лікарські 

засоби, за умови якщо це позитивно вплине на стимулювання досліджень та 

розробки у фармацевтичній сфері. 

Регулювання цін на лікарські засоби в ЄС, заходи зі зменшення витрат з 

боку пропозиції прямо або опосередковано спрямовані на стримання рівня цін 

на лікарські засоби. Важливим заходом регулювання фармацевтичної 

діяльності в ЄС є «тверді ціни», що являють собою систему базових цін на 

лікарські засоби з метою контролю прибутку фармацевтичних компаній і 

забезпечення доступності населення лікарськими засобами. 

Одним із методів правового регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС 

є система базових цін, суть якої полягає в тому, що дана система витрат на 
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лікарські засоби намагається стримати зростання цін, встановивши при цьому 

граничний рівень компенсації витрат державою. Даний підхід використовується 

лише для непатентованих лікарських засобів, наприклад, у Федеративній 

Республіці Німеччині система базових цін була успішна з боку зниження 

витрат, однак при цьому ціни на лікарські засоби, не захищені патентом, 

постійно зростали. Не зважаючи на подібні труднощі в ЄС досвід Канади 

свідчить про те, що в поєднанні з іншими методами державного регулювання 

фармацевтичної діяльності «система базових цін може успішно 

використовуватись для зменшення витрат на лікарські засоби, при цьому не 

здійснювати негативного впливу на одужання хворого» [55; 56]. 

У державному регулюванні фармацевтичної діяльності в ЄС економічний 

метод базових цін та системи доплат за лікарські засоби, з одного боку, можуть 

створити підґрунтя для підвищення нерівності доступу до лікарських засобів, 

якщо немає субсидій для відповідної категорії хворих, проте у разі правильного 

застосування даного економічного методу вони можуть підвищити 

ефективність лікарських засобів та знизити витрати, при цьому не завдаючи 

шкоди якості лікарського засобу та його доступності населенню. 

 Непряме державне регулювання фармацевтичної діяльності при 

визначенні ціни на лікарський засіб через вплив на прибуток або норму 

прибутку, враховуючи витрати фармацевтичного виробника на виробництво 

лікарського засобу та його економію, широко засовується в ЄС на 

національному рівні, використовуючи при цьому метод дозволів, що доволі 

специфічно проявляється у державному регулюванні фармацевтичної 

діяльності на національному рівні. На сьогодні метод державного регулювання 

фармацевтичної діяльності через дозвіл встановлення ціни на лікарський засіб 

виробником лікарського препарату існує лише у Великобританії, де в разі 

випуску на ринок нового лікарського засобу ціна на нього спочатку 

встановлюється вільно, проте пізніше підлягає не маючому сили закону 

державному регулюванню через норму прибутку виробника. Специфіка методу 



161 
 

дозволу регулювання фармацевтичної діяльності полягає в тому, що в такому 

разі державне регулювання фармацевтичної діяльності здійснюється завдяки 

Програмі регулювання цін на лікарські засоби, але дана програма вступає в 

силу за умови низки чинників. «Головною умовою дії даної програми є те, що 

норма прибутку фармацевтичної компанії повинна перевищити 21% 

прибутковості використовуваного капіталу підприємства, що є найвищим серед 

усього сектору промисловості Великобританії, та при досягненні надлишкового 

прибутку їх частина має відраховується до Державного Казначейства країни, на 

противагу цьому за низької дохідності ціна на лікарський засіб може бути 

збільшена за рішенням виробника лікарського засобу» [56]. 

За результатами вивчення європейського досвіду регулювання 

фармацевтичної діяльності встановлено, що в різних країнах Європи 

встановлюється різне поєднання обмежень та стимулів, що проявляється в 

методах державного регулювання фармацевтичної діяльності у сфері охорони 

здоров’я. Національні підходи щодо поєднання обмежень та стимулювань у 

державному регулюванні фармацевтичної діяльності обумовлені потребами 

раціонального та ефективного використання державних коштів, забезпечення 

доступності лікарських засобів, а також надання державної підтримки 

фармацевтичної промисловості. Поряд з цим не треба недооцінювати вплив 

суб’єктів фармацевтичної діяльності – фармацевтів, які відіграють важливу 

роль на фармацевтичному ринку, а також впроваджують нові рекламні та 

маркетингові стратегії, що на практиці значно впливають на роздрібні ціни, їх 

доступність кінцевим споживачам. 

Водночас слід визнати що фармацевтична промисловість здійснює 

важливий вплив на розроблення нових препаратів та встановлення їх цін. 

Застосування новітніх маркетингових та рекламних технологій сприяє 

формуванню вподобань споживачів лікарських засобів, нав’язуванню 

споживачам методів піклування про власне здоров’я. 

Треба також зазначити, що державне регулювання фармацевтичної 
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діяльності на національному рівні країн-членів ЄС здійснюється за допомогою 

специфічного методу відшкодування витрат на виробництво лікарських засобів. 

Рівні відшкодування витрат є наслідком якісних переговорів між 

фармацевтичною компанією (монополістом), яка випустила на ринок новий 

лікарський засіб, та платником лікарського засобу, загалом державою або 

страховими фондами.  

Результат переговорів та домовленостей залежить від політичного та 

економічного обґрунтування обох сторін переговорів і їх уміння домовлятись, 

унаслідок чого рішення про відшкодування витрат можуть впливати на 

національний рівень державного регулювання фармацевтичної діяльності через 

встановлення субсидій та податків споживача лікарських засобів. 

Відшкодування витрат може бути використано для покращення та 

економічного стимулювання нововведень, коли новим лікарським засобом, що, 

на думку органів державної влади у сфері охорони здоров’я, розцінюється як 

цінний для клінічної практики лікарський засіб, на який через державне 

регулювання на національному рівні підвищується ціна.  

Проте, на думку М. Мразек, «на практиці відшкодування витрат на 

створення лікарського засобу та державне встановлення ціни на такий 

лікарський засіб на національному рівні країн-членів ЄС є недостатньо 

інтегрованим, для того щоб широко використовуватись (за винятком Австрії)» 

[55].  

У державному регулюванні фармацевтичної діяльності на національному 

рівні країн-членів ЄС відшкодування витрат може базуватись на аналізі 

економічної ефективності або на критеріях, які пов’язані з клінічною 

ефективністю лікарського засобу та його можливим впливом на бюджет країни 

ЄС, так головною метою правового регулювання фармацевтичної діяльності у 

системі охорони здоров’я на європейському рівні є ефективність використання 

ресурсів охорони здоров’я країн-членів. 

Існує велика кількість підходів до правового регулювання фармацевтичної 
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діяльності в ЄС, направлених на те, щоб витрати на лікарські засоби з боку 

виробника зменшувались, а ефективність, якість та доступність такого 

лікарського засобу з боку споживачів зростала, при цьому важливу роль 

відіграє політичний та економічний аспекти фармацевтичного сектору на 

національному рівні країн-членів ЄС, а також враховуються соціальні, 

економічні, медичні, фактори охорони здоров’я, а також історичні особливості 

створення органів у сфері охорони здоров’я на європейському та 

національному  рівнях країн-учасниць.  

 У цілому досвід країн ЄС показує, що пряме та жорстке регулювання цін 

на лікарські засоби може ефективно стримувати ріст цін на лікарські засоби, 

коли мова йде про порівняння цін на лікарські засоби в різних країнах ЄС, аніж 

боротись з контролем загальних витрат, оскільки будь-яка економія може бути 

причиною збільшення обсягів виробництва. 

Варто зазначити, що різні товари медичного призначення в ЄС 

регулюються по-різному, лікарські трави досі проходять ту саму процедуру 

отримання ліцензії, що й лікарські засоби, перш ніж вийти на ринок. «Що 

стосується державного фінансування таких лікарських препаратів, то варто 

зазначити, що багато лікарських препаратів продаються без рецепта, тому і є 

дешевими, бо вони не потребують державного забезпечення. У деяких країнах, 

таких як Федеративна Республіка Німеччина, подібні лікарські препарати 

відповідною мірою оплачуються державою, в інших країнах відсутність 

фінансування обумовлена відсутністю вагомих даних на користь ефективності 

лікарського препарату» [55, с.50]. 

Методи державного регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС 

спрямовані на те, щоб зменшити витрати на лікарські засоби, водночас 

підвищуючи ефективність, якість медичного обслуговування та доступність 

лікарських засобів. Це є особливо важливим для країн-членів ЄС, оскільки 

правове регулювання здійснюється не лише на національному, а й на 

європейському рівні. 
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Зазначимо, що в усіх країнах ЄС витрати на лікарські засоби 

збільшуються, але методи державного регулювання фармацевтичної діяльності 

в усіх країнах різні. Деякі державні програми, орієнтовані на якість 

обслуговування, підвищення ефективності та доступності лікарських засобів, 

можуть зменшити можливість стримання витрат на лікарські засоби 

населенням. «Однак це не є основною проблемою, так як ріст витрат на 

лікарські засоби є не настільки поганим, якщо при цьому покращується 

здоров’я населення або паралельно ростуть державні надходження до 

бюджету» [55, c.51].  

Разом з тим метою державного регулювання фармацевтичної діяльності у 

системі охорони здоров’я має бути не просто стримання витрат населення на 

лікарські засоби, а й покращення ефективності системи охорони здоров’я, 

якості та доступності медичних послуг. Тому зауважимо, що будь-який метод 

державного регулювання фармацевтичної діяльності, що обмежує витрати 

населення на лікарські засоби, повинен обиратись з урахуванням описаних 

вище  результатів та цілей організаційного впливу на суб’єктів фармацевтичної 

діяльності й кінцевих споживачів фармацевтичної продукції. 

Ефективне застосування методів державного регулювання фармацевтичної 

діяльності не можливо без встановлення підстав, видів юридичної 

відповідальності, що забезпечують невідворотність правових наслідків що 

порушують приписи правових норм. У сфері фармацевтичної діяльності 

сьогодні поєднується застосування різних видів юридичної відповідальності, до 

яких можуть бути віднесенні: заходи адміністративної відповідальності, 

кримінальної відповідальності, фінансової відповідальності, дисциплінарної 

відповідальності, а також заходів що опосередковують відповідальність за 

порушення морально-етичних, корпоративних та соціальних норм що дістали 

закріплення в законодавстві.  

 Традиційні види юридичної відповідальності, а саме: кримінальна, 

адміністративна, дисциплінарна розвиваються з урахуванням складності та 
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багатоманіттям правовідносин, ускладнення їх суб’єктного складу. В 

фармацевтичній діяльності означені тенденції також мають місце, наприклад,  

спостерігається підвищення застосування заходів кримінальної та 

адміністративної відповідальності, які ми пріоритетно розглянемо в цьому 

підрозділі, а також слід вказати на розвиток корпоративної відповідальності за 

порушення стандартів фармацевтичної діяльності та Кодексу етики 

фармацевтів.  

Також варто зазначити про фінансову відповідальність суб’єктів 

фармацевтичної відповідальності, головна відмінність якої від адміністративної 

та кримінальної відповідальності полягає у тому, що вона може 

застосовуватись не лише персоніфіковано, а і до колективного прибутку та 

майна суб’єктів фармацевтичної діяльності. Також однією з переваг фінансової 

відповідальності суб’єктів фармацевтичної діяльності є те, що вона не потребує 

значних витрат зі сторони держави при усуненні шкідливих наслідків 

порушення, та має запобігти вчиненню новим правопорушенням. Фінансовими 

санкціями є заходи впливу примусового характеру, які реалізуються через 

процедуру правозастосування їх уповноваженими органами у позасудовому 

порядку і виражаються у позбавленні особи, до якої вони застосовані, певної 

суми грошей, що є мірою юридичної відповідальності та наслідком вчинення 

цією особою правопорушення. 

Збільшення застосовуваних штрафних, економічних, фінансових санкцій, 

штрафів в державному регулюванні фармацевтичної діяльності чітко 

прослідковується по справам, підвідомчим Антимонопольному комітету 

України. 

На основі узагальнення існуючих в теорії права підходів до визначення 

сутності юридичної відповідальності, пропонується розуміти юридичну 

відповідальність як регламентовану правовими нормами реакцією з боку 

уповноважених суб’єктів на діяння фізичних або юридичних осіб. 

Науковим підґрунтям дослідження стали праці провідних вітчизняних і 
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зарубіжних фахівців у сфері теорії права, адміністративної деліктології та 

відповідальності, зокрема це роботи В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки,                          

І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, В.К. Колпакова, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, 

О.В. Кузьменко, Д.М. Лук’янця,  Н.Ю. Пришви, та багатьох інших. 

Аналізуючи зарубіжний досвід притягнення порушників до фінансової 

відповідальності, звертається увага на те, що «спільною рисою фінансового 

законодавства провідних європейських країн та США є застосування штрафу як 

основної фінансової санкції за правопорушення, а пені – як додаткової санкції 

за прострочення сплати» [57]. 

У результаті аналізу змісту адміністративно-правових санкцій варто 

виділити такі їх ознаки: 1) всі вони є проявом реакції уповноваженого суб’єкта 

на вчинення правопорушення певною особою; 2) санкції реалізуються через 

процедуру адміністративного правозастосування виключно уповноваженими на 

те суб’єктами; 3) застосування санкцій здійснюється в процесуальній формі; 4) 

наявність специфічної мети їх застосування, яка полягає в усуненні причин та 

наслідків протиправного діяння, вчиненого суб’єктом – адресатом правової 

норми; 5) зміст діяльності зумовлений метою їх застосування і полягає в 

усуненні наслідків протиправного діяння, його припинення або покарання 

правопорушника. 

На підставі аналізу нормативно-правових актів, які регламентують 

застосування санкцій виділено такі їх види: санкції – заборони, санкції – 

зобов’язання, санкції – обмеження. Зазначається, компенсаційні санкції в 

державному регулюванні фармацевтичної діяльності представляють собою такі 

заходи впливу, які спрямовані на компенсацію завданої правопорушенням 

шкоди, застосовуються в адміністративному порядку після закінчення 

правопорушення і в кількісному вимірі є рівними зазначеній шкоді.  

Компенсація завданої правопорушенням шкоди є нетиповою для 

адміністративного права і має досить обмежене  застосування. Але є такий 

випадок передбачений, зокрема статтею 40 Кодексу України про 
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адміністративні правопорушення,  відповідно до положень якої в межах 

провадження по справі про адміністративні правопорушення органом 

адміністративної юрисдикції під час вирішення питання про накладення 

стягнення за адміністративне правопорушення має право одночасно вирішити 

питання про відшкодування винним майнової шкоди [50]. 

Застосування адміністративних стягнень, передбачених Кодексом України 

про адміністративні правопорушення до суб’єктів фармацевтичної діяльності 

характеризується тим, що вони накладаються на фізичних осіб, а в окремих 

випадках ─ на керівників підприємств, установ, організацій.  

Суб’єктами адміністративної відповідальності фармацевтичної діяльності 

в сфері охорони здоров’я виступають як публічні органи виконавчої влади – 

Міністерство охорони здоров’я України, Державна служба України лікарських 

засобів та контролю за наркотиками, Державне підприємство «Державний 

експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», Державне 

підприємство «Комітет з питань етики» Міністерства охорони здоров’я України 

та інші заклади охорони здоров’я України. Та суб’єктів приватного права 

фармацевтичної діяльності – транснаціональні корпорації, вітчизняні 

виробники фармацевтичних препаратів, дистриб’ютори, державні, комунальні 

та приватні аптечні установи, громадські об’єднання, пацієнти, споживачі 

фармацевтичних препаратів та інші суб’єкти фармацевтичної діяльності. 

З появою нових форм фінансової, економічної, юридичної, соціальної та 

фармацевтичної діяльності спонукає науковців до пошуків нових форм 

державного регулювання суспільних відносин у зазначених сферах.  

У 2015 році в Антимонопольному комітеті України розглянуто 5 048 заяв 

та звернень з приводу порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції, що на 11,6 відсотка більше, ніж у 2014 році. 

З метою посилення конкуренції та запобігання порушенням законодавства 

про захист економічної конкуренції, Антимонопольний комітет України у 

березні 2015 року надав рекомендації 125 учасникам ринку – 
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імпортерам/вітчизняним виробникам лікарських засобів, аптечним мережам. Ці 

рекомендації «були спрямовані на попередження створення перешкод для 

доступу на ринок чи усунення з ринку інших суб’єктів господарювання або 

встановлення цін, які були б неможливими за умови існування значної 

конкуренції. При наданні цих рекомендацій Антимонопольний Комітет України 

виходив з можливого впливу договірних відносин учасників ринку на 

конкуренцію, та їх можливого впливу на вартість лікарських засобів для 

кінцевого споживача, за умови наявності у сторін таких договорів значної 

ринкової влади» [57]. 

«У 2015 році органами Антимонопольного комітету України виявлено та 

припинено 2 169 порушень у вигляді зловживань монопольним (домінуючим) 

становищем: 592 – за результатами розгляду справ; 1 577 випадків дій 

(бездіяльності), що містили ознаки таких порушень, – на підставі рекомендацій 

Комітету. На суб’єктів господарювання, які зловживали монопольним 

(домінуючим) становищем, органами Антимонопольного комітету України 

протягом 2015 року накладено штрафи в загальному розмірі 76 229,824 млн. 

грн.» [57]. 

Антимонопольний комітет України рекомендував «Київській міській раді 

та Київській міській державній адміністрації припинити дії, унаслідок яких 

окремим суб’єктам господарювання надано переваги, які ставлять їх у 

привілейоване становище стосовно конкурентів, що могло призвести до 

обмеження конкуренції на регіональному ринку роздрібної торгівлі 

лікарськими засобами в м. Києві, шляхом скасування розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) «Про забезпечення медикаментами пільгових категорій 

населення міста Києва» та рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Порядку забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у місті 

Києві» [57]. 

Найбільш поширеним видом недобросовісних дій, які вчинялися з метою 
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досягнення неправомірних переваг у конкуренції, було поширення інформації, 

що вводить в оману. Цей вид порушення становив «у 2015 році 89,1 відсотка 

загальної кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції суб’єктів 

господарювання. Поширення інформації, що вводить в оману, у тому числі в 

рекламі, безпосередньо негативно впливає на споживача, на його вибір товару і 

призводить до отримання порушником неправомірних переваг у конкуренції та 

невиправданих витрат споживача через придбання товару, який насправді не 

має тих властивостей, про які поширювалась інформація. Тому органи Комітету 

у 2015 році приділили особливу увагу виявленню та припиненню оманливої 

реклами на соціально важливих ринках» [57]. 

До прикладу, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного 

комітету України визнала дії ТОВ «Універсальне агентство «Про-Фарма», які 

полягали в поширенні на телеканалах України в рекламних роликах лікарського 

засобу «ПАНКРЕАЗИМ» неправдивих відомостей про швидкість дії 

лікарського засобу, а саме: «Всього за 15 хвилин «ПАНКРЕАЗИМ» зніме 

важкість», «Від важкості до легкості за 15 хвилин», у період з 11 листопада 

2013 року по 30 березня 2014 року та поширенні в період з 14 квітня 2014 року 

по 11 травня 2014 року неправдивих відомостей про швидкість дії лікарського 

засобу, а саме  розміщення в рекламному ролику зображення годинника зі 

стрілками у вигляді виделки та ложки, які вказують на проміжок часу – 15 

хвилин, порушенням, передбаченим статтею 151 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить 

в оману [57]. Отже, як було встановлено, інформація щодо швидкості дії 

лікарського засобу «ПАНКРЕАЗИМ», поширена ТОВ «Універсальне агентство 

«ПроФарма» у рекламних роликах, не була підтверджена відповідними 

дослідженнями та могла ввести в оману споживачів, оскільки ці відомості є 

неправдивими. За вчинене порушення на ТОВ  «Універсальне агентство «Про-

Фарма» накладено штраф у розмірі 700,0 тис. грн. штраф сплачено, порушення 

припинено [57]. 
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З метою недопущення негативного впливу на конкуренцію на ринках 

лікарських засобів, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 7 Закону 

України «Про Антимонопольний комітет України», Постійно діюча 

адміністративна колегія Комітету надала Міністерству охорони здоров’я 

України обов’язкові для розгляду рекомендації про вжиття заходів щодо 

створення прозорого механізму функціонування формулярної системи в 

Україні та прозорої процедури обрання членів Центрального формулярного 

комітету Міністерства охорони здоров’я України [58].   

Слід зазначити, що штраф «є грошовим стягненням, що накладається на 

громадян, посадових та юридичних осіб за адміністративні правопорушення у 

випадках і розмірі, встановлених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення» [49]. 

Кримінальний кодекс України передбачає низку покарань за вчинення 

злочинів: 1) ст. 141 «Порушення прав пацієнта», що полягає у «проведенні 

клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта, або 

його законного представника, або стосовно неповнолітнього чи недієздатного, 

якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, а саме: 

обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той 

самий строк»; 2) ст. 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», 

що передбачає покарання за вчинення злочину у сфері обігу лікарських засобів: 

«контрабанда фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення через 

митний кордон України поза митним контролем, або з приховуванням митного 

контролю, що карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років 

з конфіскацією майна» [59]. 

Наприклад, «у Харкові у гаражному приміщенні було налагоджено 

незаконне виробництво лікарських засобів, а саме препаратів «Терафлю» від 

грипу та застуди зі смаком лимона та «Фармацитрон». Для цього було 

придбано у невстановленої слідством особи лікарський засіб «Флюколд» 
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(близько 60 полімерних мішків) із закінченим терміном придатності, який 

підлягав утилізації. Протермінований препарат змішували з цукровою пудрою 

та фасували під виглядом препаратів «Терафлю» та «Фармацитрон» з метою 

їхньої подальшої реалізації. Збут фальсифікованих лікарських 

засобів відбувався шляхом поштового відправлення особам у різні міста 

України (Київ, Черкаси, Маріуполь) через перевізників «Нова пошта» та 

«Делівері». Під час проведених обшуків виявлено та вилучено фальсифіковані 

лікарські засоби «Терафлю» у пакетиках № 10 загальною кількістю 6642 

пакетики; «Фармацитрон» у пакетиках № 1, № 10 загальною кількістю 9653 

пакетики, а також устаткування для їхнього виробництва. Загальна ринкова 

вартість фальсифікованих лікарських засобів становить 20434995 грн, що 

кваліфікується як великій розмір. Харків’янина, який займався фальсифікацією 

лікарських засобів, засуджено до 6 років позбавлення волі. Він входив до 

злочинного угруповання у складі трьох громадян України, діяльність якого 

тривала з березня 2014 р. до лютого 2015 р.» [52]. 

Спеціальним випадком кримінальної відповідальності суб’єкти 

фармацевтичної діяльності можуть притягатись до відповідальності за 

«Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи 

прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів, тобто їх переміщення 

через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від 

митного контролю, - карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми 

років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а 

також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи 

психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги 

чи прекурсори або фальсифіковані лікарські засоби у великих розмірах, 

караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з 

конфіскацією майна»[59].  

В ст. 321 Кримінального кодексу України зазначено «виготовлення, 

придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут 
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завідомо фальсифікованих лікарських засобів – караються позбавленням волі 

на строк від трьох до п’яти років» [59]. 

«Порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних 

випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Умисне порушення 

встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань 

лікарських засобів, фальсифікація їх результатів, а також порушення 

встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів – караються 

позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до 

трьох років»[59]. 

Підставою застосування адміністративної відповідальності у 

фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я України є порушення 

встановлених законодавчими актами правил здійснення фармацевтичної 

діяльності що суттєво відрізняється від адміністративного правопорушення за 

вчинення якого настає відповідальність у вигляді адміністративних стягнень, 

визначених у ст.24 КупАП [50]. 

Підсумовуючи проведений аналіз методів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, слід зазначити, що методи державного регулювання 

фармацевтичної діяльності у вітчизняній науковій літературі досліджені 

фрагментарно. Проведення спеціальних юридичних досліджень, присвячених 

розвитку та впровадженню сучасних методів державного регулювання 

фармацевтичної діяльності, що застосовуються в провідних країнах світу, 

зокрема ЄС, слід визнати необхідним для забезпечення формування цілісного 

бачення та комплексного удосконалення механізму державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні (детальніше див. підрозділ 3.1 

дисертаційного дослідження).  
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2.3. Вдосконалення державного контролю та державного нагляду з 

урахуванням європейського досвіду 

 

 Визначення видів, форм і методів державного контролю та державного 

нагляду, що застосовуються для державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні у сфері охорони здоров’я України, набуває особливої 

актуальності та практичного значення, оскільки державі необхідно здійснювати 

владноконтролюючий вплив щодо значно ширшого кола суб’єктів порівняно з 

іншими галузями вітчизняної економіки. Складність здійснення заходів 

державного контролю обумовлюється специфікою суб’єктів фармацевтичної 

діяльності, серед яких провідну роль відіграють транснаціональні корпорації, 

інші суб’єкти глобального рівня, тому національні засоби державного 

контролю фармацевтичної діяльності повинні використовувати такі правові 

форми і методи, що мали б загальнообов’язкове значення для всіх суб’єктів 

фармацевтичної діяльності, у такий спосіб упорядковуючи вимоги до 

фармацевтичної діяльності на засадах справедливості, рівності, ефективності, 

врахування комплексу інтересів держави та інших суб’єктів фармацевтичної 

діяльності. 

Систему державного контролю розроблено у працях відомих вітчизняних 

учених: В.Б. Авер’янова, О.Ф Андрійко, Ю.П. Битяка,  В.М. Гаращука, І.К. 

Залюбовської, В.І. Курила, О.Ю. Піддубного та інші.  

У вітчизняній науковій літературі виокремлюються такі основні види  
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державного контролю: політичний, адміністративний і судовий контроль.  

Політичний контроль за державним регулюванням фармацевтичної діяльності 

здійснюється парламентом, місцевими виборними органами, політичними 

партіями та становить предмет конституційно-правового регулювання.    

Адміністративний контроль здійснюється самими адміністративними 

органами як за власною ініціативою (нагляд вищестоящих посадових осіб за 

діями підлеглих, інспекційні перевірки), так і з ініціативи будь-якої 

зацікавленої особи (адміністративне оскарження, процедури примирення та 

врегулювання).  На відміну від адміністративного контролю, здійснюваного 

самою адміністрацією (внутрішній контроль), судовий контроль є зовнішнім;  в 

такій системі контролю нагляд за адміністративними органами покладається на 

суддю.   

Нагляд вищестоящих посадових осіб за діями підлеглих (ієрархічний 

контроль).  У повсякденній роботі адміністративних установ контроль за 

діяльністю кожного підлеглого є однією з найважливіших функцій керівника.  

В рамках ієрархічного контролю перевіряються законність дій підлеглих, їх 

необхідність і доцільність.  Вищі посадові особи наділяються правом зміни або 

скасування рішення, прийнятого їх підлеглими.  

Адміністративне оскарження як форма адміністративного контролю 

передбачає, що зацікавлена особа (громадян або юридична особа) може 

звернутися до керівництва адміністративного органу з проханням скасувати або 

змінити раніше прийняте рішення. Така скарга може бути спрямована в 

інстанцію, яка винесла оскаржуване рішення, з метою досягнення більш 

сприятливого рішення або у вищестоящу інстанцію.  

Процедури примирення та врегулювання, відповідно до яких конфлікт, що 

виник у зв’язку з діяльністю адміністративного органу, передається на розгляд 

третій стороні – незалежного органу, який організовує обговорення конфліктної 

ситуації і сприяє примиренню сторін і укладення полюбовних угод. Процедури 

примирення та врегулювання надають зацікавленій особі деякі гарантії 
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неупередженого розгляду справи.   

Державне регулювання фармацевтичної діяльності використовує низку 

заходів і методів адміністративного й економічного характеру, що у 

фармацевтичному секторі проявляються через застосування заходів прямого 

контролю цін на лікарські засоби (визначення договірних цін, твердого 

максимуму ціни, порівняння цін з іншими країнами, зниження або замороження 

цін). Означені методи треба відносити до «методів прямого контролю цін», їх 

дослідження набуває особливого значення для вітчизняного державного 

регулювання фармацевтичної діяльності. 

 Також наведемо деякі інші заходи, а саме контроль рівня відшкодування 

витрат, що досягається укладанням договорів про зниження цін за умов 

підвищення обсягів виробництва. До непрямих заходів також відносять 

регулювання прибутку або систему базових цін, що визначає межі 

відшкодування витрат. 

«Виходячи з ролі парламенту у державному механізмі, є підстави вважати 

парламентський контроль вищою формою державного контролю» [60, с. 475]. 

«В незалежній Україні парламентський контроль теоретично включає всі 

звичайні види, форми, засоби державного контролю та нагляду. Але на 

практиці контрольна діяльність посідає порівняно з її значущістю незначне 

місце в роботі Верховної Ради України, її органів» [60, с. 478]. 

«Парламентський контроль – як функція і напрям діяльності суб’єктів 

парламентського контролю з його здійснення. Контрольна діяльність 

парламенту – як функція і напрям діяльності безпосередньо Верховної Ради 

України по здійсненню контролю» [60, с. 480]. При цьому до суб’єктів 

здійснення контролю в державному регулюванні фармацевтичної діяльності 

віднесені колективні та індивідуальні особи, уповноважені законом чи 

спеціальним дорученням на проведення контролю або його окремих функцій, 

контролюючих дій, а до учасників парламентського контролю – будь-які 

суб’єкти, які мають законний інтерес у процесі та наслідках контролю. 
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До об’єктів парламентського контролю державного регулювання 

фармацевтичної діяльності належать: органи, підприємства, організації, 

установи, які зобов’язані надавати суб’єктам парламентського контролю 

відомчі, локальні нормативно-правові акти, документи. 

 «Безпосередньо здійснює парламентський контроль Верховна Рада 

України, яка діє поза будь-яким дорученням, власне на підставі Конституції і 

законів України, в межах своєї компетенції стосовно будь-яких об’єктів 

контролю, за винятком судів та правоохоронних органів при провадженні 

оперативно-розшукової роботи, досудового слідства, здійснення правосуддя по 

окремих справах» [60, с. 486]. Парламентський контроль може бути як прямим 

так і непрямим. Прямий (безпосередній) контроль Верховна Рада України 

здійснює щодо забезпечення конституційних прав, свобод та обов’язків людини 

і громадянина; діяльності Кабінету Міністрів України, Генерального прокурора 

України, інших державних органів та посадових осіб, які обираються, 

призначаються, затверджуються Верховною Радою України або на призначення 

яких потрібна така згода [27]. 

 Президентський контроль здійснюється за допомогою Адміністрації 

Президента України, шляхом проведення перевірки виконання органами 

виконавчої влади, їх посадовими особами, державними службовцями 

виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України. За 

наслідками таких перевірок, результати яких доводяться до відома Президента 

України, приймаються відповідні рішення.   

Державний контроль у фармацевтичному секторі системи охорони 

здоров’я України, як вид діяльності держави, спрямований на забезпечення 

подальшого розвитку фармацевтичної галузі як одного з провідних секторів 

національної економіки.  

Державний контроль у сфері охорони здоров’я проявляється через 

контрольно-наглядові повноваження та заходи, що здійснюються органами 

виконавчої влади загальної та спеціальної компетенції, в тому числі 
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фармацевтичної діяльності щодо аналізу, перевірки, моніторингу, аудиту у 

сфері спостереження за нормами, правилами, дотриманням визначених 

стандартів діяльності, ведення виробництва лікарських засобів й дотримання 

ліцензійних умов суб’єктами фармацевтичної галузі.  

Варто виділити два види контрольно-наглядових функцій Державної 

служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками:  «1) 

безпосередні заходи державного нагляду, які пов’язані з плановими та 

позаплановими перевірками суб’єктів фармацевтичної діяльності, зокрема, 

виробників фармацевтичних препаратів; 2) опосередковані контрольно-

наглядові заходи, які пов’язані з видачою дозволів випуску лікарських засобів 

на ринок, які не стосуються перевірок суб’єктів фармацевтичної діяльності» [7]. 

До першого виду контрольно-наглядової функції належить здійснення 

вибіркових перевірок: відповідності складських приміщень, для зберігання 

лікарських засобів та інших фармацевтичних препаратів, дотримання 

стандартів фармацевтичної діяльності, системи контролю якості лікарських 

засобів, норм і правил, технічних умов виробництва лікарських засобів, 

проведення належних клінічних випробувань, а також ведення необхідної 

виконавчої документації тощо.  

До другої групи контрольно-наглядових функцій належать: видача 

виробникові фармацевтичної продукції ліцензії на виробництво лікарських 

засобів, реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, отриманні дозволу 

випуску лікарського засобу на ринок тощо. 

Як видно з вищевикладеного, в переліку функцій Державної служби 

України з лікарських засобів та контролю за наркотиками лише частково 

відображено стандарти належної фармацевтичної діяльності як об’єкта 

державного регулювання. Порівнюючи вітчизняний підхід до закріплення 

функцій та повноважень Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками треба зазначити, що в європейському законодавстві 

вони набули значно більшої деталізації та взаємозв’язку з можливістю 
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застосування контрольно-наглядових повноважень та заходів впливу на 

суб’єктів фармацевтичної діяльності. З огляду на це необхідно наголосити, що 

упровадження європейських стандартів фармацевтичної діяльності потрібно 

здійснити не тільки на рівні положень про міністерства, державні служби, що 

здійснюють контроль і нагляд в аналізованій сфері, а й сприяти формуванню 

законодавчих засад закріплення вимог до фармацевтичної діяльності та її 

стандартизації, адже більшість стандартів спрямовані на виробництво та 

споживання продукції, що є необхідною для забезпечення громадського 

здоров’я [12]. 

Окремо треба приділити увагу податковому контролю, що здійснюється за 

суб’єктами фармацевтичної діяльності. Група учених М.О. Перепелиця,           

М.П. Кучерявенко, С.Т. Кадькаленко, Л.А. Савченко, Л.К. Воронова та інші 

розглядють державу як самостійного суб’єкта податкових правовідносин. 

Інший науковий підхід, представлений вченими О.О. Семчиком,  М.В. 

Карасьовою, А.І. Худяковим, заперечує визначення держави як суб’єкта 

податкових відносин. Є.О. Алісова та Т.Є. Кушнарьова розглядають державу як 

суб’єкта податкового права, який є одночасно суб’єктом податкових відносин. 

Формами  та методами податкового контролю, що застосовується до 

суб’єктів фармацевтичної діяльності, є: податковий контроль (перевірка 

документів та відомостей, які надаються органам Державної фіскальної служби 

України під час переміщення товарів через митний кордон України; митний 

огляд; облік товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що 

переміщуються через митний кордон України; усне опитування громадян та 

посадових осіб підприємств; огляд територій та приміщень складів тимчасового 

зберігання, митних складів, вільних митних зон, магазинів безмитної торгівлі та 

інших місць, де зберігаються товари, транспортні засоби комерційного 

призначення, що підлягають митному контролю, чи проводиться діяльність, 

контроль за якою покладено на органи Державної фіскальної служби України; 

перевірки обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України 
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та/або перебувають під митним контролем; проведення документальних 

перевірок дотримання вимог законодавства України з питань державної митної 

справи, зокрема своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати 

митних платежів; направлення запитів до інших державних органів, установ та 

організацій, уповноважених органів іноземних держав для встановлення 

автентичності документів, податковими органами Державної фіскальної 

служби України) [62]. 

Державна фіскальна служба виконує такі функції: організовує проведення 

перевірок щодо дотримання встановлених законом строків здійснення 

розрахунків в іноземній валюті, готівкових розрахунків та наявності ліцензій; 

здійснює контроль за дотриманням виконавчими комітетами сільських і 

селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників 

податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету; 

здійснює контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на 

додану вартість; здійснює контроль за дотриманням правил переміщення 

валютних цінностей через митний кордон України; забезпечує здійснення 

санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, 

екологічного контролю щодо товарів, що переміщуються через митний кордон 

України, а також контролю за переміщенням культурних цінностей у формі 

попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний 

кордон України [61]. 

Обґрунтовано доцільність вдосконалення положень Податкового кодексу 

України [62], що стосується реалізації контрольними органами функцій 

роз’яснення чинного податкового законодавства. Погоджуємось, що до 

податкового контролю суб’єктів фармацевтичної діяльності не треба відносити 

питання проведення розрахункових та касових операцій, патентування, 

ліцензування. 

Звертаючись до зарубіжного досвіду, варто зазначити, що функції 

податкового контролю покладаються на спеціальні органи – податкові 
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(контрольні) служби, які найчастіше входять до складу Міністерства фінансів 

відповідної держави. Така побудова системи контрольних органів повною 

мірою відображає їхнє завдання – контроль за належним функціонуванням 

публічних грошових фондів. У результаті проведеного аналізу встановлено, що 

структура контрольних органів у сфері оподаткування США, Німеччини, 

Великобританії, Данії, Іспанії та інших країн переважно складається з трьох 

рівнів контролю (центральний, регіональний, місцевий). В основу побудови 

структури центральних органів вищезазначених країн закладено 

функціональний принцип, а також, зазначимо, що не є першочерговим 

завданням податкових органів справляння платежів і їх контроль. Діяльність 

контрольних органів насамперед спрямована на обслуговування платників 

податків, з метою забезпечення балансу між публічними та приватними 

інтересами в податковій сфері, наприклад у США було прийнято «Білль про 

права платників податків» [49].  

Важливо відмітити необхідність налагодженого контролю за дотриманням 

норм державного захисту конкуренції у фармацевтичній діяльності. Відповідно 

до статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», 

«Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним 

статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту 

конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. 

Основним завданням Антимонопольного комітету України згідно зі статтею 3 

зазначеного Закону є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в 

частині:  1) здійснення державного контролю за дотриманням законодавства 

про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів 

господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, 

виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції;  2) контролю за концентрацією, узгодженими діями суб’єктів 

господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної 

конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються 
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(реалізуються) суб’єктами природних монополій» [54]. 

Протягом 2015 року органами Антимонопольного комітету України, 

відповідно до звіту за 2015 рік, «було проведено 87 виїзних перевірок 

дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції: 46 – 

суб’єктів господарювання та 41 – державних органів. Кількість перевірок 

суб’єктів господарювання у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшилася 

майже в 4 рази. Скорочення кількості проведених перевірок обумовлено 

необхідністю зменшення адміністративного тиску на бізнес, зокрема, 

забороною на проведення перевірок суб’єктів господарювання у другому 

півріччі звітного року» [53]. 

Антимонопольний комітет України, забезпечуючи захист економічної 

конкуренції на ринках України, приділяв увагу насамперед тим ринкам, які 

мають найбільший вплив на добробут громадян України. 

За результатами проведених перевірок «розпочато розгляд 50 справ про 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подано 44 

рекомендації щодо припинення дій (бездіяльності), які містили ознаки таких 

правопорушень.  «За результатами вжитих Комітетом заходів усього припинено 

4 523 порушення законодавства про захист економічної конкуренції. З них 2 

169 порушень – у вигляді зловживань монопольним (домінуючим) становищем, 

524 – антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів господарювання, 917 – 

антиконкурентних дій державних органів, 432 – недобросовісної конкуренції» 

[53]. Найбільшу кількість порушень законодавства про захист економічної 

конкуренції було виявлено «на ринках житлово-комунального господарства 

(22,64 відсотка всіх порушень), агропромислового комплексу (14,28 відсотка), 

паливно-енергетичного комплексу (10,63 відсотка), охорони здоров’я (8,34 

відсотка), транспорту (7,98 відсотка), адміністративних послуг (7,98 відсотка), 

збору, послуг землевпорядкування та послуг оренди нерухомого майна (3,96 

відсотка), збір, вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів 

(3,12 відсотка). На інші ринки припадає 21,07 відсотка порушень законодавства 
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про захист економічної конкуренції, стосовно яких у 2015 році було рішення 

Комітету» [53]. 

З метою адвокатування конкуренції та запобігання порушенням 

законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет 

України «у березні 2015 року надав рекомендації 125 учасникам ринку ─ 

імпортерам/вітчизняним виробникам лікарських засобів, аптечним мережам. Ці 

рекомендації були спрямовані на попередження створення перешкод для 

доступу на ринок чи усунення з ринку інших суб’єктів господарювання або 

встановлення цін, які були б неможливими за умов існування значної 

конкуренції» [53]. 

Важливим аспектом здійснення державного контролю у системі охорони 

здоров’я є дотримання правил державних закупівель пріоритетно ─ важливих 

лікарських засобів, зокрема, «закупівля ліків через міжнародні організації – це 

важлива подія, оскільки Україна вперше скористалася прозорим та відкритим 

механізмом закупівлі ліків через міжнародні організації, що дало змогу 

уникнути корупційних схем, закупити ліки та вакцини за найнижчою ціною на 

глобальному ринку. Сьогодні перші ліки для хворих на ВІЛ/СНІД та вакцини 

вже є в Україні і найближчим часом будуть доставлені в регіони для 

використання. Ми працюємо над тим, що інші незареєстровані вакцини та ліки 

були зареєстровані в рамках чинного законодавства найближчим часом, і ми 

змогли забезпечити необхідними препаратами та вакцинами українців», ─ 

зазначив Ігор Перегінець, заступник Міністра охорони здоров’я України» [64]. 

Понад 70 країн світу закуповують вакцини через Міжнародний фонд 

невідкладної допомоги дітям Організації Об’єднаних Націй (далі – МФНДД) та 

понад 90 країн закуповують антиретровірусні препарати. Всі вакцини та 

антиретровірусні препарати, що закуповує МФНДД, прекваліфіковані 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я. «Перші поставки життєво –

необхідних антиретровірусних препаратів та вакцин КПК в рамках державної 

закупівлі 2015 року через МФНДД вже прибули в Україну. Окрім економії 
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бюджетних коштів, МФНДД інвестує понад 360,000 доларів США своїх 

ресурсів на підтримку логістики по Україні. Закупівля вакцин через МФНДД 

дозволить розширити ринок завдяки збільшенню перекваліфікованих 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я виробників: наразі серед 

закуплених препаратів тільки три з восьми вакцин зареєстровані в Україні; 

більше виробників означає більше конкуренції, що забезпечить доступнішу 

ціну на препарати», ─ сказала Джованна Барберіс, Голова Представництва 

МФНДД в Україні» [64]. 

Інший важливий аспект проведення державного контролю окремо 

стосується судового контролю фармацевтичної діяльності. Сутність судового 

контролю полягає в тому, що «суд використовує свої повноваження кожний 

раз, коли державний орган здійснює незаконну, недоцільну або несправедливу 

дію чи приймає таке саме рішення» [60, с. 498].  

Судовий контроль державного регулювання фармацевтичної діяльності 

може бути класифікований на види за такими критеріями: 

1) «за часом здійснення (попередній);  

2) за правовими наслідками (консультативний і запроваджуючий);  

3) за обов’язковістю здійснення ( обов’язковий і факультативний);  

4) за способом здійснення ( абстрактний і конкретний);  

5) за способом перевірки конституційності чи законності акта 

(матеріальний і формальний)» [60, с. 501]. 

Останнім часом збільшується кількість звернень щодо проведення 

експертиз справ про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності в 

галузі фармації. Особливо важко віднайти нову назву для препарату-генерика. 

Коли на оригінальний препарат (який, як правило, виробляє фірма — 

розробник цього препарату) закінчується дія патенту (на діючу речовину або на 

спосіб її отримання), виробляти цей препарат може будь-яка фірма-виробник 

лікарських засобів. Але закінчення дії патентної охорони на препарат не 

означає закінчення охорони патенту на його назву, і вона назавжди залишається 
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«закріпленою» за оригінальним препаратом. Тому фірми — виробники 

препаратів-генериків можуть виробляти такий препарат під МНН або під своєю 

спеціально вигаданою назвою, яка повинна відрізнятися від назви 

оригінального препарату. На практиці ж компанії, що виробляють препарати-

генерики, часто імітують популярну назву оригінального препарату або 

використовують його в рекламній компанії свого препарату. 

Складнішою виявилася ситуація з імітацією назви «НО-ШПА» в назві 

препарату «НО-Х-ША». Чинними законодавчими та підзаконними актами не 

визначено чітких критеріїв аналізу товарних знаків на тотожність та подібність 

за ступенем змішування, а судова практика щодо цього питання тільки почала 

з’являтися. Як відомо з доповіді, поданої фірмою «Пригоф та партнери», яка 

відстоювала інтереси розробників оригінального препарату, в процесі 

експертизи даних знаків на кафедрі сучасної української мови філологічного 

факультету Національного університету ім. Тараса Шевченка було проведено 

спеціальне дослідження фонетичної (за артикуляційно-акустичними та іншими 

ознаками), візуальної (графічної — за локалізацією тотожних графем) та 

семантичної (за змістом) їх подібності. За результатами дослідження 

встановлено, що подані на експертизу позначення мають великий ступінь 

подібності, близький за ступенем змішування. 

Також важливо сказати про місце та значення громадського контролю 

суб’єктів фармацевтичної діяльності. У Міністерстві охорони здоров’я України 

діє громадська рада. Це – громадський колегіальний консультативно-дорадчий 

орган, котрий зобов’язався здійснювати експертизу, аналіз та оцінку планів 

роботи міністерства, проектів національних, державних і регіональних програм 

і нормативно-правових актів у галузі охорони здоров’я, моніторинг та оцінку їх 

виконання тощо. Водночас поточним заходам громадського контрою в охороні 

здоров’я України притаманний спорадичний характер, стосунки суб’єктів та 

об’єктів контролю не врегульовані. Для належної інституціоналізації 

громадського контролю в згаданій сфері потрібна низка правових, 
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інформаційних і соціальних умов. Громадський контроль здійснюється за 

допомогою звернення до Державної служби України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками, яка зазначає, що «кожний житель України має право 

поскаржитися на якість лікарського засобу, виробу медичного призначення чи 

порушення дотримання ліцензійних умов в аптечному підрозділі» [7]. 

 Також варто зазначити про прокурорський нагляд державного 

регулювання фармацевтичної діяльності за дотриманням законів у сфері 

охорони здоров’я та фармацевтичному секторі. В Україні прокуратура посідає 

особливе місце серед інших правоохоронних органів держави. На прокуратуру 

України як єдину систему згідно зі статтею 121 Конституції України 

покладаються: 1) підтримка державного обвинувачення в суді; 2) підтримання 

державного обвинувачення в суді; 3) нагляд за додержанням законів органами, 

які провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) 

нагляд за додержанням законів при виконанні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян» [64]. 

Особливістю прокурорського нагляду за законністю у сфері охорони 

здоров’я України є те, що єдиною підставою для використання прокурором 

наданих йому повноважень з притягнення до відповідальності посадових осіб є 

порушення закону. Прокурори оцінюють діяльність органів виконавчої влади 

та їх посадових осіб тільки з цих позицій, не втручаючись в оцінку доцільності 

її змісту.  

При здійсненні державного контролю у фармацевтичному секторі системи 

охорони здоров’я України необхідно враховувати дотримання принципів 

належної фармацевтичної діяльності, превентивності, локальної взаємодії, 

інтегрованості системи державного контролю. З урахуванням означених 

принципів заходи адміністративного впливу у сфері державного контролю 

фармацевтичного сегменту у системі охорони здоров’я України треба розуміти 

як нормативно-закріплені заходи та юридично значущі дії органів виконавчої 

влади відповідно до встановленого порядку з метою впливу на поведінку 
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суб’єктів фармацевтичної діяльності через зобов’язання вчинити, або 

утриматись від певних дій.   

Розглянуті нами аспекти здійснення державного контролю та нагляду 

розкривають актуальні проблеми здійснення державного регулювання 

фармацевтичної діяльності. Деякі інші аспекти здійснення державного 

контролю за діяльністю суб’єктів фармацевтичної діяльності розглядаються 

нами і в інших підрозділах дисертаційного дослідження, а саме: щодо 

застосування методів державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні та в загальних пропозиціях і рекомендаціях щодо вдосконалення 

здійснення фармацевтичної діяльності в Україні. 

Також слід звернути увагу на розвиток засад адміністративного нагляду, 

що відрізняється від державного контролю низкою особливостей: відсутністю 

організаційної підпорядкованості між керуючим суб’єктом та об’єктом нагляду; 

а також спеціалізованим характером щодо здійсненням нагляду за дотриманням 

визначених законом вимог, спеціальних правил.  

Серед ключових об’єктів необхідно визначити державний санітарно-

епідеміологічний нагляд, що спрямований на забезпечення дотримання 

санітарного законодавства уповноваженими органами, установами та закладами 

державної санітарно-епідеміологічної служби, що здійснюється до фізичних та 

юридичних осіб з метою попередження, виявлення, усунення шкідливого 

впливу небезпечних факторів на здоров’я людей.  

Санітарно-епідеміологічний нагляд виконує важливі завдання в системі 

охорони здоров’я та фармацевтичному секторі, а саме: «контроль за 

виконанням санітарного законодавства, санітарних та протиепідемічних 

(профілактичних) заходів,  а  також  приписів, постанов  і вимог,  викладених у 

висновках,  що видаються головним державним санітарним лікарем; санітарно-

карантинний контроль  у  пунктах   пропуску   через державний кордон; 

контроль за  санітарною та епідемічною ситуацією на території України» [65]  

Процедури здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду 
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встановлені законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24 лютого 1994 р. № 4004-ІХ [65]. 

«Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд як діяльність 

головних державних санітарних лікарів, їх заступників, інших посадових осіб 

установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби з контролю за 

дотриманням юридичними і фізичними особами санітарного законодавства, 

санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів, приписів, постанов 

та висновків здійснюється шляхом обстеження та перевірки об’єктів нагляду 

щодо дотримання і реалізації вимог безпеки для здоров’я і життя людини. 

Обстеження та перевірка об’єктів нагляду проводиться вибірково за планами, 

що розробляються органами, установами і закладами державної санітарно-

епідеміологічної служби, позапланово – залежно від санітарної та епідемічної 

ситуації, а також за повідомленнями підприємств, установ і організацій та за 

заявами громадян. Результати обстеження та перевірки оформляються актом, 

форма і порядок складання якого визначаються головним державним 

санітарним лікарем України» [65].  

При здійсненні нагляду важливо враховувати і те, що об’єкт нагляду 

зобов’язаний самостійно забезпечити дотримання вимог, встановлених 

законодавством та забезпечити передачу необхідних документів суб’єкту 

нагляду. Тому, на наш погляд, для удосконалення здійснення державного 

нагляду в фармацевтичному секторі системи охорони здоров’я необхідно 

деталізувати відповідні положення в компетенції (повноваженнях) суб’єктів 

фармацевтичної діяльності з метою забезпечення як законодавчого підґрунтя, 

так і матеріально-технічних засад, що дають змогу забезпечити здійснення 

державного нагляду в означеній сфері. 

Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» як суб’єкт державного нагляду уповноважений 

здійснювати «післяреєстраційний нагляд за лікарськими засобами, у тому числі  

фармакологічного нагляду» [35]. Здійснення даного виду нагляду полягає у 
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зборі та проведенні аналізу інформації про лікарські засоби шляхом отримання 

формулярів з метою надання в подальшому пропозицій Міністерства охорони 

здоров’я України щодо забезпечення раціонального використання об’єкту 

нагляду, удосконалення порядку його здійснення, або тимчасової заборони його 

обліку. На наш погляд, необхідно конкретизувати порядок здійснення 

фармацевтичного нагляду відповідно до основних видів фармацевтичної 

діяльності, та закріпити основні положення в чинному законодавстві України.  

 Європейський досвід засвідчує такі підходи до державного регулювання 

цін на лікарські засоби у країнах ЄС:  

1) вільне ціноутворення як основний метод державного регулювання 

фармацевтичної діяльності застосовується у Великобританії та Німеччині щодо 

патентованих лікарських засобів;  

2) прямий контроль цін застосовується майже в усіх країнах ЄС, окрім 

Великобританії, Німеччини та Данії;  

3) метод порівняння з цінами в інших країнах також надзвичайно 

поширений у країнах ЄС, крім Великобританії та Німеччини;  

4) метод контролю прибутку як основний використовується тільки у 

Великобританії;  

5) метод встановлення базових цін застосовується у Бельгії, Німеччині, 

Данії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Португалії та Франції. Наведені дані 

узагальнені з використанням статистичних відомостей та узагальнень 

європейського досвіду, опублікованих Європейською обсерваторією з систем 

охорони здоров’я [49, с.134].  

На рівні ЄС прийнято Директиву Ради ЄС у 1989 р. про прозорість цін № 

89/105/ЄЕС, відповідно до якої «органи влади повинні приймати рішення про 

ціни упродовж 90 днів після отримання відповідної інформації»[66]. Відповідно 

до положень зазначеної директиви будь-яке заморожування цін має щорічно 

переглядатися з метою відповідності макроекономічним умовам. Означена 

Директива розкриває прямі та непрямі механізми, що контролюють прибуток 
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від продажу лікарських засобів та встановлює вимогу щодо відкритості та 

передбачуваності означених механізмів, так само як і підстав віднесення тих чи 

інших продуктів до позитивних або негативних списків для відшкодування 

витрат. 

На державне регулювання фармацевтичної діяльності значно впливає і 

паралельний імпорт законно виробленої фармацевтичної продукції, який може 

бути імпортований у країну ЄС без необхідності отримання торгових марок, 

копірайтів або патентів, що використовується як спосіб впливу єдиного 

європейського ринку на ціни в окремих європейських країнах. Наприклад, 

«частка паралельного ринку в продажу лікарських засобів у ЄС зростає, за 

деякими оцінками вона становить 2 ─ 4 % загального продажу лікарських 

засобів, а в деяких країнах – Данії – 10 %, Нідерландах – 15 % та 

Великобританії 7 %» [49, с. 133]. 

Державні методи контролю цін впливають на загальний рівень 

фармацевтичних видатків. У країнах ЄС найчастіше відмінність в підходах 

державного регулювання фармацевтичної діяльності з точки зору заходів 

державного контролю проявляється у заходах встановлення ціни на лікарські 

засоби при первинному розподілі фармацевтичної продукції, встановленні 

оптових або роздрібних цін; за одиницями, що обираються як об’єкти 

фармацевтичної політики, – одиниця товару, доза, упаковка лікарських засобів; 

може використовуватися певний асортимент фармацевтичної продукції; 

визначатися одиниці обміну курсів валют з метою забезпечення купівельної 

спроможності тощо. 

Дослідження, проведене Головним Рахунковим управлінням США, 

виявило, що «методи контролю розходів на лікарські засоби у Франції, Швеції 

та Великобританії наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр., призвели до того, що 

фармацевтичні ціни зросли повільніше від загального рівня інфляції, проте 

стримати зростання загальних видатків на лікарські засоби не змогли через 

збільшення обсягу виробництва» [49, с.135]. 
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Утім, низка інших досліджень, що охоплюють як патентовані, так і 

непатентовані лікарські засоби, обґрунтовують  висновок про те, що менш 

жорстке регулювання призведе до конкуренції зниження цін. Відмінності в 

отриманих результатах розглянутих досліджень відображають їх різну 

методологію, включаючи асортимент розглянутої продукції, особливо 

враховуючи непатентовані препарати, період охоплення даних і метод 

підрахунку показників.  

Виходячи з вищевикладеного, за результатами порівняння  європейського 

досвіду застосування прямих методів у державній фармацевтичній політиці, 

зокрема, методу прямого контролю цін, дозволяє зробити висновок про те, що 

ціни на фармацевтичному ринку залежать не тільки від держави та її 

політичних рішень, а й визначаються низкою факторів, до яких передусім треба 

віднести розбіжності в підходах до визначення системи охорони здоров’я та її 

фінансування, надання дотацій на лікарські засоби, вживання заходів зі 

стримання видатків, врахування співвідношення лікарських засобів, що 

споживаються, а також витрат виробників фармацевтичної продукції.  

Заходи прямого державного контролю означають визначення твердого 

максимуму цін на лікарські засоби. Визначення розумної максимальної ціни 

відрізняється в різних країнах та залежить від низки факторів, включаючи 

бюджетні обмеження, практику лікарських призначень, кількісних та якісних 

показників споживання лікарських засобів, а також важливості для 

національної економіки фармацевтичної промисловості.   

Обрання підходу до застосування прямих або непрямих методів 

державного регулювання у системі охорони здоров’я України сприяє розвитку 

внутрішнього державного контролю та удосконаленню системи органів 

виконавчої влади, що реалізують функції виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я. Вдосконалення державного контролю та нагляду в фармацевтичній 

діяльності сприятиме удосконаленню процесу отримання інформації від 

суб’єктів фармацевтичної діяльності, дасть змогу вчасно перевірити можливі 
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позитивні та негативні наслідки управлінських рішень. 

Варто згадати і про необхідність розроблення нормативного забезпечення 

контролю фармацевтичної діяльності у системі охорони здоров’я України. 

Першочерговим завданням треба визнати проведення систематизації 

підзаконних нормативних актів, що врегульовують відносини та процеси 

здійснення державного контролю в даному сегменті охорони здоров’я.  

Окремо згадаємо про вагому альтернативу – застосування засобів 

громадського контролю, що поступово впроваджується у правозастосовній 

практиці органів виконавчої влади України. Залучення громадян до прийняття 

рішень органами виконавчої влади у сфері державного управління має важливе 

значення, адже сприяє врахуванню інтересів, позиції, пропозицій громадян і їх 

об’єднань під час прийняття рішень у сфері виконавчої влади. 

На вимогу громадян, їх професійних асоціацій, союзів, профспілок може 

бути проведено перевірку фактів порушення вимог чинного законодавства 

України у сфері охорони здоров’я, привернуто увагу до позитивних чи 

негативних аспектів діяльності керівників тих чи інших закладів охорони 

здоров’я, висловлена позиція щодо рішень управлінського характеру, їх 

адекватності, пропорційності цілям та завданням державного регулювання у 

сфері охорони здоров’я. 

Наприклад, споживачі лікарських засобів мають право оскаржити 

надмірну, нав’язливу рекламу лікарських засобів споживачам лікарських 

засобів, особливо по телебаченню. За загальним правилом доступ до багатьох 

лікарських засобів суворо контролюється державою і пацієнти мають право їх 

отримати відповідно до рецепту лікаря. У низці країн ЄС також було 

заборонено пряму рекламу пацієнтам лікарських засобів, що рекламувалися б 

самим лікарем. Проте в 1997 р. Управління з контролю за якістю харчових 

продуктів та лікарських засобів у США послабило описане правило 

регулювання, що стосується безпосередньої реклами споживачам лікарських 

засобів, що відпускаються за рецептами. На глобальному рівні це призвело до 
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значних витрат на рекламу лікарських засобів споживачам, особливо по 

телебаченню [49].  

Пряма реклама споживачам лікарських засобів дозволена, наприклад, у 

Новій Зеландії, проте це обумовлено не стільки послабленням державного 

регулювання, скільки його відсутністю. Загалом у сучасній фармацевтичній 

практиці на міжнародному рівні обґрунтовано вважається, що пряма реклама 

лікарських засобів несприятливо впливає на громадське здоров’я. Адже під час 

безпосередньої реклами населення дізнається про лікарські засоби, про які 

могло не знати, а доступ до них начебто покращить його здоров’я, 

переконуючи в удаваній більшій ефективності, аніж старі, відомі лікарські 

засоби. Проте переваги такої реклами як для споживачів, так і для виробників 

лікарських засобів не завжди суперечать один одному, але пряма реклама 

споживачу призводить до того, що пацієнти, для яких даний лікарський засіб не 

є найкращим, все одно його вимагатимуть. Тому важливо врахувати 

необхідність обмеження прямої реклами споживачам лікарських засобів, а 

також створити незалежну службу інформації медицини та здоров’я, вільну від 

комерційних інтересів за зразком новозеландського підходу.  

В ЄС пряма реклама споживачам лікарських засобів заборонена, хоча в 

липні 2001 року було запропоновано змінити законодавство та дозволити таку 

рекламу щодо трьох захворювань – СНІД, діабет та астма. Проте в 2003 році 

міністри охорони здоров’я ЄС відкинули пропозицію Європейської Комісії 

щодо послаблення реклами споживачам лікарських засобів, які відпускаються 

за рецептом [67].  

Регулювання реклами безрецептурних препаратів у ЄС здійснюється 

відповідно до правил ліцензування, що визначені в європейському 

законодавстві, та з урахуванням специфіки відповідних країн ЄС. Для того щоб 

отримати ліцензію, необхідно, щоб токсичність препарату була низькою, не 

потребувала здійснення ін’єкції, не викликала звикання, щоб препарат мав 

показання лише для легких захворювань та щоб був давно відомим.  
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Повертаючись до розгляду методів прямого контролю цін, необхідно 

зазначити, що ефективність державного регулювання фармацевтичної 

діяльності прямо залежить від видатків державного бюджету. У багатьох 

країнах ЄС широко розповсюджене зниження та замороження максимальних 

цін, що часто обґрунтовується при застосуванні засобів державного 

регулювання фармацевтичної діяльності короткостроковими бюджетними 

труднощами. Оскільки для України ці труднощі мають перманентний характер 

і фінансування витрат здійснюється переважно за рахунок недержавних 

суб’єктів, важливо обрати таку сукупність методів та заходів державного 

регулювання, які змогли б  протистояти агресивному впливу виробників 

фармацевтичної продукції та нав’язуванню завищених цін споживачам 

лікарських засобів.  

Серед факторів, які беруться до уваги при визначенні цін на лікарські 

засоби, треба відмітити: більш низькі ціни як складову фармацевтичної 

політики, спрямованість на зменшення видатків; встановлення рівня цін, який 

врівноважує інтереси промисловості та прибутковості; прибутковість з метою 

стримування видатків фармацевтичної промисловості. 

З огляду на це у державному регулюванні фармацевтичної діяльності 

можуть використовуватись такі заходи прямого контролю цін: заохочення 

фармацевтичних компаній, які роблять найбільший внесок у національну 

економіку або інвестують у дослідження та розробки, щоправда визначення 

такого внеску залишається суб’єктивною категорією. Наприклад, в Іспанії 

відповідно до законодавства при застосуванні методів прямого контролю цін 

застосовується система «видатки плюс фіксований прибуток», за якою 

враховується сума видатків виробника та прибутку у відсотках, а також можуть 

враховуватись і інші фактори, наприклад, такий як терапевтичне значення та 

ціни в інших країнах, хоча формально про це в законодавстві не зазначено [49].   

Наведений приклад врахування порівняння на схожі фармацевтичні 

продукти в середині країни або на ідентичне порівняння в інших країнах, 
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особливо у країнах ЄС, дедалі частіше використовуються під час здійснення 

прямого контролю цін. У деяких країнах для порівняння використовується 

лише один із факторів при визначенні ціни, наприклад у Греції встановлено 

вимогу, що ціни не можуть перевищувати середнього рівня цін у порівнюваних 

країнах. Фінляндія у своїй системі, крім цього, враховує ціни на порівнювані 

статті паралельного імпорту[67].  

Однак важливо враховувати, що ціни, як правило, встановлюються на 

деякий час, а пізніше регулюються з урахуванням певних критеріїв. Наприклад, 

«у Франції ціни спочатку встановлюються на 5 років, потім переглядаються, 

щоб врахувати нові медичні показання, обсяги споживання або деякі проблеми, 

пов’язані з проведенням фармацевтичного нагляду», але при цьому треба 

зауважити, що в більшості країн набагато частіше понижують ціну на лікарські 

засоби, ніж підвищують [26, с.137]. Проте щодо України таке узагальнення 

навряд чи прийнятне, адже ми спостерігаємо стрімке зростання цін, що 

перевищує темпи інфляції і засвідчує низьку ефективність заходів, що 

вживаються для стримання рівня цін на вітчизняному фармацевтичному ринку.  

Дослідження цін, обсягу виробництва та введення нових продуктів, дало 

змогу з’ясувати, що у країнах ЄС ціни на фармацевтичну продукцію, як 

правило, мають тенденцію до зниження. «В Швеції видатки на лікарські засоби 

між 1974 ─ 1993 рр. зросли на 95 % завдяки тому, що на 22 % збільшилася 

кількість призначень (в основному це були більш нові та дорогі продукти), а 

відносні ціни при цьому на 35 % знизились. У Франції з 1975 р. 

використовувались численні засоби з боку попиту, спрямовані на контроль 

фармацевтичних цін, у результаті чого ціни залишаються найнижчими в 

Європі» [26, с. 137]. Наведені приклади засвідчують, що застосування заходів 

прямого контролю може знизити ціни, проте видатки на лікарські засоби 

можуть зростати, але важливо забезпечити раціональне використання 

лікарських засобів, а також їх кількість та асортимент мають відповідати 

потребам пацієнтів. 
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Висновки до Розділу 2 

Методи державного регулювання фармацевтичної діяльності загалом 

направленні на обмеження витрат населення на лікарські засоби, можуть 

зменшити рівність доступності лікарських засобів, якщо їх метою є зниження 

невиправданих витрат для забезпечення доступу до інших форм лікування. 

Будь який метод державного регулювання фармацевтичної діяльності повинен 

мати на меті раціональне використання лікарських засобів з покращенням їх 

доступності та якості.  

Виходячи з вищезазначеного можна узагальнити, що методи державного 

регулювання фармацевтичної діяльності у сфері охорони здоров’я Україні 

потребують доопрацювання з урахуванням прикладів європейського досвіду, 

що сприятиме розвитку і удосконаленню застосовуваних в Україні підходів, 

методів, засобів, що забезпечать раціональне використання лікарських засобів 

зокрема та фармацевтичної продукції в цілому. 

Поряд з переважним застосуванням рис імперативного методу державного 

регулювання фармацевтичної діяльності у сфері охорони здоров’я є певні 

специфічні способи регулювання управлінських відносин між органами 

охорони здоров’я України та у внутрішній організації цих органів. Одним із 

способів державного регулювання фармацевтичної діяльності є координація, 

суть якої полягає в моделі соціального управління сфери охорони здоров’я, при 
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якій застосовується горизонтальне впорядкування, а сторони, частини та 

елементи фармацевтичної діяльності в структурі органів охорони здоров’я 

України характеризуються тотожністю, та рівнозначністю. Координація у 

державному регулюванні фармацевтичної діяльності характеризується 

формами взаємодії між органами охорони здоров’я України та інших органів 

виконавчої влади, що стосується забезпечення належного функціонування 

системи охорони здоров’я України.  

Субординація у державному регулюванні фармацевтичної діяльності 

представляє собою іншу модель соціального управління, при якій здійснюється 

вертикальне впорядкування відносин між органами охорони здоров’я України, 

а Міністерство охорони здоров’я України відіграє головну роль у системі всіх 

органів охорони здоров’я України. Державне регулювання фармацевтичної 

діяльності шляхом використання способу субординації здійснює регулювання 

між фармацевтичною діяльністю як об’єктом адміністративно-правового 

регулювання та суб’єктами фармацевтичної діяльності у системі охорони 

здоров’я України. 

Що ж стосується реординації, як однієї з моделей державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні головним здійснення правового 

перепідпорядкування одного органу охорони здоров’я іншому, які можуть 

знаходитись як на горизонтальному так і на вертикальному рівні в структурі 

охорони здоров’я України.  

Методи державного регулювання фармацевтичної діяльності широко 

використовуються в соціальному управлінні. Саме моделі імперативного 

методу державного регулювання фармацевтичної діяльності застосовуються в 

соціальному та державному управлінні. Координація, субординація та 

реординація державного регулювання фармацевтичної діяльності є широко 

розповсюдженим явищами в соціальній реальності, що є підґрунтям 

державного регулювання, головним завданням якого є можливість створення 

стійкої та довгострокової системи охорони здоров’я України.  
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Європейський досвід державного регулювання фармацевтичної 

діяльності  

Сучасний стан наукового розроблення державного регулювання 

фармацевтичної діяльності в Україні не відображає досягнень європейського 

законодавства та правозастосовної практики, тому потребує врахування 

положень низки директив і регламентів ЄС, а також досвіду реформування в 

контексті децентралізації державного управління. Доцільність проведення 

комплексного дослідження обґрунтовується вимогами імплементації в 

національний правопорядок низки директив та регламентів ЄС (зокрема, 

Директив 2001/83/ЄС [1], 65/65/ЄЕС [2] та 75/319/ЄЕС [3] та Регламенту 
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726/2004 [4] Європейського Парламенту та Ради ЄС), що впроваджують спільні 

стандарти фармацевтичної діяльності та спрямовують розвиток 

фармацевтичного ринку. В зв’язку з цим врахування європейського досвіду 

правового регулювання фармацевтичної діяльності дозволяє сформулювати 

низку пропозицій з вдосконалення не лише спеціального законодавства в цій 

сфері, але й для системи охорони здоров’я України в цілому. 

На пріоритетну увагу при вивченні європейського досвіду державного 

регулювання фармацевтичної діяльності заслуговують наступні аспекти: 

нормативні засади державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

країнах ЄС, напрями державного регулювання, виробництво і реєстрація 

лікарських засобів, здійснення торгівлі лікарськими засобами, а також питання 

контролю та відповідальності в досліджуваній сфері.  

Державне регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС характеризується 

пріоритетом положень, норм національного правового регулювання держав-

членів ЄС, при цьому обов’язково мають виконуватись і загальні вимоги, 

встановлені регламентами та директивами ЄС. 

Як зазначено в «Директиві 65/65/ЄЕС та 75/319/ЄЕС про наближення 

положень, встановлених законним, підзаконним актом або адміністративною 

дією, про лікарські препарати», які встановлюють додаткові положення щодо 

гомеопатичних лікарських препаратів, часто вносилися суттєві зміни. Тому в 

інтересах ясності та раціональності зазначені директиви систематизуються 

зведенням їх у єдиний текст. Оскільки основною метою будь-яких норм, що 

керують виробництвом, розповсюдженням лікарських препаратів та 

користуванням ними, має бути гарантування суспільного здоров’я. Ця мета 

досягається за допомогою засобів, які не перешкоджають розвитку 

фармацевтичної промисловості або торгівлі лікарськими препаратами в межах 

Спільноти»[2]. 

Актуальність вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні з урахуванням європейського досвіду аргументується 
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вимогами імплементації в національне законодавство низки директив та 

регламентів ЄС, уніфікації регулювальних елементів фармацевтичної 

діяльності та специфіки розвитку фармацевтичного ринку. Врахування 

європейського досвіду державного регулювання фармацевтичної діяльності дає 

змогу сформулювати низку пропозицій з вдосконалення не лише 

фармацевтичної діяльності, а й системи охорони здоров’я в цілому, що 

виражається в підвищенні ефективної діяльності суб’єктів фармацевтичної 

діяльності, захисту національного фармацевтичного ринку. 

Проблемами вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності займались такі зарубіжні вчені, як А. Мак-Гир, М. Драммонд,                      

Ф. Руттен, С. Чапмен, П. Дюр’е, Т. Уоллі, К. Бредлі, Е.Х. Хансен, С. Койкер,                 

Д. Тейлор, М. Мразек, С. Хадсон і багато інших. 

Метою даного підрозділу є аналіз сучасного європейського досвіду 

державного регулювання фармацевтичної діяльності, розгляд окремих 

прикладів правового регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС з метою 

вдосконалення національного державного регулювання фармацевтичної 

діяльності у системі охорони здоров’я України з урахуванням актуальних 

проблем розвитку фармацевтичного сектору. 

Загальним питанням державного регулювання присвячені роботи таких 

вітчизняних учених – адміністративістів, як В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко,              

Ю.П. Битяк, М.М. Тищенко, А.О. Селіванов, С.Г. Стеценко, В.М. Шаповал, 

А.М. Школик, М. К. Якимчук, а у сферісистеми охорони здоров’я – С.В. 

Васильєв, Л.І. Кущ, А.С. Немченко, Б.Л. Парновський, Н.О. Гуторова, В.М. 

Пашков, О.О. Кропивний,  І.Ю. Куделич, О.В. Приходько, проте у  вітчизняній 

літературі недостатньо досліджено питання європейського досвіду державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, наприклад, не врахованими є 

визначені в європейському законодавстві належні стандарти фармацевтичної 

діяльності.  

Серед головних завдань даного підрозділу є розкриття характеристики 
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державного регулювання, його рівнів і специфіки, в ЄС, методів державного 

регулювання; стандартів фармацевтичної діяльності в нормативно-правових 

актах ЄС; сформулювати пропозиції для вдосконалення вітчизняного досвіду 

державного регулювання фармацевтичної діяльності у системі охорони 

здоров’я з урахуванням вимог актів ЄС.  

Щоб усунути перешкоди в міжнародній торгівлі лікарськими засобами, 

пов’язаними з різними національними підходами до перевірки дотримання 

правил належної виробничої практики, у жовтні 1970 р. в Женеві десять країн 

Європи (Австрія, Великобританія, Данія, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, 

Португалія, Фінляндія, Швейцарія, Швеція) підписали Конвенцію «Про взаємне 

визнання інспекцій відносно виробництва фармацевтичної продукції», 

положення якої спрямовані на подальше зближення стандартів і вимог до 

фармацевтичного виробництва; підвищення кваліфікації інспекторів на основі 

вироблення єдиних підходів до обстеження тощо [6]. 

«На основі рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я і 

документів ЄС в рамках Конвенції було розроблено спільні вимоги Належної 

виробничої практики, що одержали широку популярність за межами 

Європейської Спільноти. Підготовка й перепідготовка інспекторів 

здійснювалася у формі семінарів і спільних обстежень підприємств 

фармацевтичної промисловості групами фахівців з різних країн. Такий захід 

дозволив останнім переймати досвід один одного й виробляти загальні методи 

перевірок» [7, c.130]. 

  Після підписання Конвенції до неї приєдналися Угорщина, Румунія, 

Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Бельгія, Франція, та Австралія. З 

метою розв’язання виникаючих суперечностей відповідно до Директиви ЄС у 

1995 р.  було організовано систему співробітництва фармацевтичних інспекцій, 

учасниками якої є не держави, а відповідні національні органи, що здійснюють 

інспектування фармацевтичних виробництв. У рамках системи співробітництва 

розроблено керівні документи щодо інспектування й контролю якості 
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лікарських засобів у процесі виробництва [7]. 

У 1912 р. в Гаазі було засновано Міжнародну фармацевтичну федерацію, 

яка є  Всесвітньою федерацією національних фармацевтичних (наукових) 

асоціацій та має статус неурядової організації, що співпрацює з Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я. Завдання Міжнародної фармацевтичної 

федерації полягає в представництві інтересів фармацевтичних фірм, виробників 

фармацевтичних препаратів, фармацевтів, а також інтересів фармацевтичної 

науки в усьому світі. Членами національних асоціацій, що входять до складу 

міжнародної фармацевтичної федерації, є понад 500 тис. фармацевтів і учених. 

Міжнародна фармацевтична федерація як суб’єкт фармацевтичної діяльності 

надає рекомендації та пропозиції щодо встановлення або внесення змін до 

стандартів фармацевтичної діяльності [7]. 

 Як засвідчує міжнародний досвід, для просування лікарських засобів на 

національних фармацевтичних ринках не достатньо лише заходів державного 

контролю за виробництвом, безпечністю та  якістю фармацевтичної продукції. 

Як випливає з досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

необхідною складовою державної політики у системі охорони здоров’я є 

контроль з боку споживачів фармацевтичної продукції. В окремих країнах 

запроваджений контроль зразків рекламних матеріалів фармацевтичної 

продукції чиновниками (наприклад в Естонії), в деяких інших країнах перевірка 

може здійснюватися безпосередньо споживачами продукції, а також 

виробниками – конкурентами (наприклад Кіпр). До того ж законодавством 

передбачаються різні санкції (усні, письмові попередження, заборона реклами, 

штрафи), ув’язнення тощо [8].  

 Як зазначають у своєму дослідженні І.В. Пестун та З.М. Мнушко, 

«окремою гарячою темою у закордонній спеціалізованій літературі є реклама 

рецептурних лікарських засобів для населення, що офіційно дозволені в США 

та Новій Зеландії. Її формами є реклама на телебаченні, радіо, друковані, 

реклама в інших масових і соціальних засобах інформації. Прихильники 



210 
 

стверджують, що така реклама виховує споживачів, сприяє участі пацієнта в 

клінічних рішеннях, а також поліпшує прихильність до дотримання інструкції 

із вживання ліків. Опоненти вважають, що така реклама покликана 

переконувати, а не виховувати, що сприяє необґрунтованому використанню 

рецептурних ліків, або відволікає споживачів від кращих альтернатив» [9, c.53]. 

 Варто звернути увагу на те, що такі держави, як Норвегія, Ісландія та 

Ліхтенштейн, хоча і не є членами ЄС, проте виступають учасниками єдиного 

фармацевтичного ринку ЄС. Крім того, дозвіл, виданий у вищезазначених 

державах, є дійсним на всій території ЄС, оскільки діє принцип 

взаємовигідного визнання в державах-членах ЄС та навпаки. 

Директива Ради Європейського Союзу від 20 травня 1975 р. «Про 

зближення законодавчих положень, правил та адміністративних заходів 

відносно лікарських препаратів» (75/319/ЄЕС) [3]  зобов’язує держав-членів 

заснувати систему фармацевтичного нагляду та контролю за лікарськими 

засобами, що гарантуватиме прийняття відповідних регулювальних 

нормативно-правових актів щодо ліцензування лікарських засобів у ЄС та 

інформації про такі лікарські засоби. Ця система повинна застосовуватися для 

збору даних, необхідних при здійсненні нагляду за лікарськими препаратами та 

контролю побічних реакцій у людини, а також для проведення наукової оцінки 

цієї інформації.  

Для розвитку Директиви 75/319/ЄЕС «Про зближення законодавчих 

положень, правил та адміністративних заходів відносно лікарських 

препаратів»[3] та на її основі 22 липня 1993 р. було прийнято Регламент Ради 

ЄС «Про встановлення загальносоюзних процедур ліцензування та контролю за 

лікарськими препаратами для застосування в людини та у ветеринарії і про 

заснування Європейського Агентства з оцінки лікарських засобів» № 2309/93 

[10].  

Відповідно до Регламенту Ради ЄС від 22.07.1993 р. № 2309/93 

«Європейське Агентство з оцінки лікарських засобів, у тісній співпраці з 
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національними системами з фармацевтичного нагляду та контролю, має 

отримувати всю інформацію, що має відношення до передбачуваних побічних 

реакцій на ліцензовані в ЄС лікарські препарати. Особа (фірма, компанія), 

відповідальна за розміщення лікарського препарату на ринку, і компетентні 

органи країн ЄС повинні гарантувати, що вся відповідна інформація про 

передбачувані побічні реакції надається у Європейському Агентстві з оцінки 

лікарських засобів згідно із зазначеним Регламентом Ради ЄС від 22.07.1993 р. 

№ 2309/93» [10]. 

У сфері контролю за лікарськими препаратами в 1993 р. засновано 

спеціалізований незалежний інститут ЄС – Європейське Агентство з оцінки 

лікарських засобів, серед численних завдань, покладених на ці наддержавні 

структури, основними є координація національної політики країн ЄС, облік 

національних інтересів і усунення відмінностей, що існують між країнами-

членами ЄС у різних сферах охорони здоров’я. Це знайшло своє відображення і 

в законодавстві ЄС про лікарські препарати, для розвитку якого потрібне 

розроблення і прийняття великої кількості директив і постанов, спрямованих на 

узгодження національних законодавств про лікарські препарати країн-членів 

ЄС. Нині інститути фармацевтичного сектору системи охорони здоров’я ЄС 

представляють інтереси понад 370 мільйонів громадян ЄС, а фармацевтичний 

ринок країн ЄС є найбільшим у світі [10]. 

Процедура отримання ліцензії заслуговує на окрему увагу. Від 

відповідальної особи потрібне ведення докладної документації, відгуки про всі 

передбачувані побічні реакції, про які йому повідомили медичні працівники. У 

разі відповідного запиту цю документацію треба негайно направляти в 

Європейське Агентство з оцінки лікарських засобів і країнам Європейського 

Союзу, а в інших випадках – не рідше 1 разу на 6 місяців (протягом перших 2 

років після видачі торгової ліцензії та 1 разу на рік протягом наступних 3 

років). Після цього документацію треба подавати 1 раз на 5 років разом із 

заявкою на продовження торгової ліцензії або негайно в разі запиту. 
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Документація повинна супроводжуватися науковою оцінкою. Таким чином, 

продовження торгової ліцензії на новий термін можливе тільки після розгляду 

Європейським агентством оцінки лікарських препаратів досьє лікарського 

засобу, що містить оновлену інформацію з фармацевтичного нагляду за даним 

лікарським препаратом [10]. 

Європейське Агентство з оцінки лікарських засобів ─ незалежна установа 

у системі регулювання фармацевтичної діяльності ЄС, діяльність якого 

здійснюється у тісній співпраці з іншими інститутами, що створені в структурі 

системи органів державного регулювання фармацевтичної діяльності у сфері 

охорони здоров’я. Як уже зазначалось вище, Європейське Агентство з оцінки 

лікарських засобів проводить оцінку лікарських препаратів, здійснює нагляд за 

їх якістю, ефективністю та безпечністю для вживання пацієнтами і 

споживачами фармацевтичної продукції. Державне регулювання 

фармацевтичної діяльності в ЄС направлене на усунення незручностей та 

перешкод випуску лікарського засобу на європейський фармацевтичний ринок, 

при цьому головним завданням ЄС у сфері охорони здоров’я є ефективність, 

безпечність, якість і доступність лікарських засобів для населення, тому на 

підставі висновку Європейського агентства оцінки лікарських засобів Комісія 

лікарських засобів ЄС затверджує торгові ліцензії на нові лікарські препарати, 

що діють на всій території ЄС [10]. 

 Погоджуємося з думкою  Мєзєнцевої Н.Б щодо того, «що вдосконалення 

системи державного регулювання суспільних відносин у галузі охорони 

здоров’я України може стати ключовим інструментом реалізації державної 

політики в цій сфері, оскільки дасть змогу не тільки суттєво впливати на 

підвищення якості медичного обслуговування, а й активізує процес адаптації 

національного законодавства у сфері охорони здоров’я до міжнародних та 

європейських стандартів медичного права» [11, c.15]. 

 У зарубіжних країнах не існує єдиної «моделі» державного регулювання 

та управління господарською діяльністю у сфері охорони здоров’я. Досвід 
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державного регулювання фармацевтичної діяльності ЄС засвідчує, що 

загальних рецептів ефективного державного регулювання на європейському та 

національному рівні у сфері охорони здоров’я, прийнятих для всіх без винятку 

країн, немає, а тому використовувати позитивний досвід країн-членів ЄС треба 

диференційовано, виважено, враховуючи політико-економічні особливості 

України.   

Взаємозв’язок між  фармацевтичною промисловістю та державою – 

головна частина управління фармацевтичним сектором загалом як на 

національному рівні, так і на рівні ЄС у цілому. «Державне регулювання ─ це 

дія права на відносини, які виникають, діють і припиняються в суспільстві за 

допомогою використання юридичних методів. В умовах формування в Україні 

основ правової держави підвищується роль та значення правового регулювання 

відносин, які виникають, діють або припиняться у сфері фармацевтичної 

діяльності» [12, с. 20]. 

Деякі питання, такі як аспекти реєстрації лікарських засобів, є 

погодженими й діють однаково на всій території ЄС. Проте в інших відносинах 

регулювання фармацевтичної продукції в різних країнах залежить від того, чиї 

інтереси враховуються більше – Міністерства охорони здоров’я чи 

промисловості.  

Ціноутворення і відшкодування витрат на лікарські препарати 

відрізняються в різних країнах ЄС. Наприклад, у законодавстві ЄС встановлено 

високий рівень охорони здоров’я та доступності лікарських засобів, які 

призначені для використання людиною, повинні пройти процедуру дозволу, або 

на рівні держав-членів ЄС або на рівні ЄС, до того моменту, як вони будуть 

випущені на фармацевтичний ринок. Спеціальні правила встановлено для 

дозвільної процедури відносно медичних препаратів, передбачених для 

використання  в педіатрії, обмеження лікарських засобів, традиційних 

рослинних препаратів, вакцин та клінічних випробувань. Також важливо 

відмітити, що з метою забезпечення належного рівня якості фармацевтичної 
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продукції ЄС затвердив стандарти, відомі як «належна виробнича практика» 

[13], «належна фармацевтична практика» [13], «належна клінічна практика» 

[13], «належна дистриб’юторська практика»[13], які є обов’язковими на всій 

території ЄС. 

Рекомендації мають загальний характер. Усі елементи рекомендацій є 

обов’язковими для виконання, при цьому виключається їх неповне або 

виняткове врахування країнами ЄС. Наприклад, Директивою 2001/83/ЄС «Про 

Кодекс спільноти відносно лікарських засобів, що використовуються 

людиною» Європейського Парламенту і Ради від 6 листопада 2001 року був 

уведений новий порядок загальних союзних процедур, що стосуються 

ліцензування та контролю обігу лікарських засобів, а також створено 

Європейське агентство з лікарських засобів [1].  

Що стосується головних положень фармацевтичних норм ЄС, то першою 

Директивою 65/65/ЄС «Про зближення законодавчих положень, правил та 

адміністративних норм, що стосуються лікарських засобів», яка була 

фундаментом законодавства про лікарські засоби, була прийнята Радою ЄС в 

1995 р. Законодавство ЄС у сфері фармацевтичної діяльності постійно 

розвивалось, враховуючи при цьому дві основні цілі: захист здоров’я населення 

та забезпечення вільного руху фармацевтичної продукції на загальному, 

внутрішньому ринку ЄС. Узгоджувались законодавчі положення держав-членів 

з різних питань контролю лікарських засобів: дослідження, виготовлення, 

критерії оцінювання, ліцензування, фармацевтичного нагляду, поширення, 

реклами, контролю цін, захисту навколишнього природного середовища тощо 

[2]. 

«При розгляді загального правового регулювання представлено доволі 

чітке виділення окремих його рівнів. Загалом правове регулювання належить до 

розряду багаторівневих явищ, а аналіз цих рівнів, розміщених у різних 

площинах, має суттєве наукове та практичне значення» [13, с.78]. Як зазначає 

вчений Ф.Ф. Фаткуллін, «базовий рівень стосується початкових, найбільш 
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масштабних суспільних відносин, що складають основу життєдіяльності 

людини у всіх її сферах. Такі відносини повинні регулюватися передусім 

конституційними нормами, що визначають політичну та економічну основи 

конституційного устрою, статусу особистості в суспільстві, загально 

державного устрою, механізмів поділу влади тощо» [14, с. 56]. 

Робимо висновки про необхідність охарактеризувати по вертикалі ієрархію 

державного механізму, а саме європейського, національного, регіонального і 

локального рівнів державного регулювання. На європейському рівні 

приймаються директиви, регламенти Європейського Парламенту та Ради з 

питань правового регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС, державне 

регулювання на національному рівні має відповідати основним нормативно-

правовим актам ЄС. Функціональні зв’язки між рівнями можуть бути різні. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності базується на 

конституційному рівні і конкретизується на рівні законодавчих актів, 

наприклад, «Законом про палати фармацевтів Польської республіки» від 19 

квітня 1991 р., що ґрунтується на нормах директиви 85/432/EWG від 16 вересня 

1985 р., Директиви 2001/19/EWG від 14 травня 2001 р., «яка змінює Директиву 

89/48/EWG і 95/51/EWG відносно спільної системи про присвоєння професійної 

кваліфікації медсестер, лікарів-стоматологів, ветеринарного лікаря, акушера, 

архітектора, фармацевта та лікаря», які здійснюють правове регулювання 

фармацевтичної діяльності в ЄС [15; 16]. 

Варто погодитись з думкою Ф.Ф. Фаткулліна про те, що «загальна 

тенденція правового регулювання – є пріоритетом регулювання на рівні 

законів, поступове витіснення ними підзаконних нормативно-правових актів з 

багатьох сфер життєдіяльності суспільства» [14, с.83]. На правове регулювання 

фармацевтичного сектору особливо впливають  політичні фактори, і до нього, 

так чи інакше причетна велика кількість суб’єктів (фармацевтичні компанії, 

пацієнти та громадські об’єднання захисту прав пацієнтів, імпортери, 

виробники лікарських засобів тощо). 
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Враховуючи те, що кожна країна ЄС, в першу чергу, сама визначає свою 

фармацевтичну політику, тим не менш багато важливих актів діють на рівні 

ЄС. Охорона здоров’я у країнах ЄС в більшій мірі фінансується державою, що є 

не завжди справедливим для фармацевтичного сектору, де в більшості випадків 

є високий рівень витрат громадян. Додатково методологічні проблеми 

виникають при порівнянні витрат на лікарські засоби в різних країнах. 

Визначення правових стандартів фармацевтичної діяльності, технічних 

стандартів фармацевтичних препаратів, забезпечення доступності лікарських 

засобів і їх ефективності є важливими завданнями державної політики у системі 

охорони здоров’я. 

Директиви ЄС мають обов’язковий характер на території всіх держав-

членів. Особливе значення у державному регулюванні фармацевтичної 

діяльності приділяється стандартам фармацевтичної діяльності, а саме 

правилам належної виробничої практики, належної клінічної практики, 

належної лабораторної практики.  

Належна фармацевтична практика стосується роздрібної реалізації ліків. 

Ця концепція запропонована в 1992 р. Міжнародною фармацевтичною 

федерацією – Good pharmaceutical practice (GPP), з метою допомоги країнам, що 

розвиваються у досягненні відповідної, якісної та безпечної фармацевтичної 

практики. У 1992 р. Виконавчий комітет секції роздрібної фармацевтики 

створив робочу групу з розробки настанови під назвою «Належна 

фармацевтична практика», яку було схвалено та імплементовано в європейське 

законодавство регулювання фармацевтичної діяльності у вересні 1998 р. [17]. 

 Треба зазначити, що в правовому регулюванні фармацевтичної діяльності 

Настанова з належної фармацевтичної практики зобов’язала всіх практикуючих 

фармацевтів надавати якісні фармацевтичні послуги відповідно до стандартів 

фармацевтичної діяльності в ЄС. 

Основною метою прийнятого документу належної фармацевтичної 

практики було визначено орієнтацію національних виробників лікарських 
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засобів на ефективність, контроль якості та безпечності лікарських препаратів, 

а також на вдосконалення роботи фармацевтів районних аптек та аптек при 

лікарнях, послуги яких мали постійно змінюватись, ефективність та якість 

медичного обслуговування та відповідність сучасним вимогам законодавства, 

що регулює фармацевтичну діяльність у сфері охорони здоров’я ЄС як на 

національному рівні так і на рівні ЄС.  

Для Всесвітньої організації охорони здоров’я та Виконавчого комітету 

секції роздрібної фармацевтики було неприйнятним викласти перелік 

міжнародних стандартів фармацевтичної діяльності чи мінімальних вимог, які 

повинні були дотримуватись як на національному так і на європейському рівні 

усіма державами-членами ЄС. Оскільки умови провадження стандартів 

належної фармацевтичної практики відрізняються в різних країнах-членах в 

залежності від політичних, економічних, соціальних чинників, тому саме на 

національному рівні державне регулювання фармацевтичної діяльності у сфері 

охорони здоров’я здатне імплементувати європейські стандарти належної 

фармацевтичної практики на практиці. 

 Також саме національні виробники фармацевтичної продукції, та 

фармацевтичні фірми мають вживати заходів для того, щоб фармацевтична 

освіта могла забезпечити належне виконання фармацевтом, провізором своїх 

обов’язків, та займати належне місце у системі функціонування охорони 

здоров’я.  

У державному регулюванні фармацевтичної діяльності на національному 

та європейському рівні країн-членів ЄС стандарти належної фармацевтичної 

практики охоплюють чотири основних напрямки системи охорони здоров’я, а 

саме: «діяльність, що пов’язана із зміцненням здоров’я населення, уникненням 

захворювань та досягнення мети здоров’я суспільства та нації; діяльність, що 

пов’язана із продажом лікарських засобів та виробів медичного призначенні і їх 

належним використанням; діяльність, що пов’язана із самолікуванням, 

включаючи поради фармацевта, належний продаж ліків для лікування 
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симптомів хвороби, які підлягають самолікуванню; діяльність, яка пов’язана із 

виписуванням та споживанням рецептурних лікарських засобів» [17, с. 76]. 

Головними стандартами що сприяють удосконаленню державного  

регулювання фармацевтичної діяльності в ЄС є належна фармацевтична 

практика, належна клінічна практика, належна лабораторна практика, належна 

регуляторна практика, належна практика дистрибуції, належна практика з 

фармацевтичного нагляду. 

 Питання стандартів фармацевтичної діяльності є актуальним, і для його 

розв’язання варто звернути увагу на міжнародний досвід розв’язання 

поставлених наукових задач. «Належна виробнича практика (Good 

Manufacturing Practice, GMP) – частина управління якістю, яка гарантує, що 

лікарські засоби постійно виробляються і контролюються відповідно до 

стандартів якості, які відповідають їх призначенню, а також відповідно до 

вимог реєстраційного досьє, досьє досліджуваного лікарського засобу для 

клінічних випробувань або специфікації на цю продукцію» [13]. Належна 

виробнича практика є сукупністю правил організації виробництва та контролю 

якості фармацевтичної продукції. Треба зазначити про те, що належна 

виробнича практика являється елементом системи забезпечення якості, що 

забезпечує стабільне виробництво лікарських препаратів відповідно до вимог 

технологічної документації, проведення контролю якості відповідно 

аналітичній нормативній документації. 

Що ж стосується належної клінічної практики, до неї належить  сукупність 

правил планування, виконання, контролю, оцінки та документування клінічних 

досліджень. Виконання правил належної клінічної практики забезпечує 

точність отримання даних, захисту прав осіб, що беруть участь в клінічних 

дослідженнях, а також конфіденційність даних цих осіб [13]. 

Належна лабораторна практика є сукупністю правил планування, 

виконання, контролю, оцінки та документування лабораторних досліджень, які 

є частиною доклінічного вивчення та доклінічного випробування лікарського 
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засобу, належна лабораторна практика забезпечує якість, точність і повноту 

отриманих даних [13]. 

В ЄС державне регулювання фармацевтичної діяльності здійснюється з 

метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я людини та створення 

належних умов для функціонування єдиного фармацевтичного ринку. Ця 

система вперше була запропонована в 1969 р. країнами-членами Всесвітньої 

організації охорони здоров’я. На початку ХХІ ст. в цій системі брало участь 

понад 140 країн світу. Дотримання встановлених вимог є обов’язковим для всіх 

країн ЄС [17].  

Наприклад, країна-експортер видає сертифікат лікарського засобу для 

регламентувального органу країни-імпортера, що містить відомості про 

відповідність виробництва лікарського засобу вимогам належної виробничої 

практики, про результати проведення інспектування підприємства-

виготовлювача фармацевтичної продукції на дотримання належної виробничої 

практики, що відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Варто зазначити що для того щоб бути країною-учасницею вищезазначеної 

системи необхідно, щоб на національному рівні державного регулювання 

фармацевтичного сектору діяли наступні умови: державна реєстрація; наявність 

законодавчо затверджених правил належної виробничої практики; обов’язкове, 

регулярне інспектування виробників фармацевтичної лікарських засобів на 

відповідність вимогам належної виробничої практики, що має проводити 

компетентний орган Міністерства охорони здоров’я, про що має бути чітко 

зазначене в спеціальному нормативно-правовому акті. 

 На сьогодні в рамках ЄС досягнуто значних успіхів у зближенні 

реєстраційних вимог до фармацевтичних препаратів, правил належної 

виробничої практики, належної лабораторної практики, належної клінічної 

практики, належної дистриб’юторської практики, в координації процедури 

оцінки й дозволу на збут лікарських засобів, а також  у взаємному визнанні 

результатів реєстрації фармацевтичних препаратів, інспекційних обстежень з 
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перевірки дотримання правил належної виробничої практики. Крім того, в ЄС 

координується діяльність у сфері: фармацевтичного нагляду; реклами 

лікарських засобів; діє жорстка система контролю цін; захисту навколишнього 

середовища.  

«Препарати, експортовані й імпортовані в межах ЄС, не піддаються 

повторному контролю після перетинання кордонів», про що зазначено в 

Директиві [1]. В останні роки обсяг фармацевтичного ринку розширився за 

рахунок входження до ЄС нових держав-членів, введено нові процедури 

державної реєстрації лікарських препаратів, удосконалено їх патентний захист, 

підписано угоди про взаємне визнання вимог належної виробничої практики з 

Австралією, Канадою, Новою Зеландією [17]. 

 Фармацевтична промисловість у ЄС працює згідно зі стандартами, що 

містять високі вимоги до забезпечення якості лікарських засобів при їхній 

розробці, виробництві та контролі. Система видачі торгових ліцензій 

передбачає проходження всіма лікарськими засобами експертизи у 

компетентному органі, щоб гарантувати їхню відповідність сучасним вимогам 

щодо безпеки, якості й ефективності. Система ліцензування виробництва 

забезпечує, що вся продукція, дозволена для продажу на європейському ринку, 

виготовлена лише виробникам, що мають відповідну ліцензію, чия діяльність 

регулярно інспектується компетентними уповноваженими органами. Ліцензії на 

виробництво є обов’язковими для всіх фармацевтичних виробників в ЄС 

незалежно від того, де реалізуються продукція – на території співробітництва, 

чи за її межами. Комісія прийняла дві директиви, що встановлюють принципи 

та правила Належної виробничої практики лікарських засобів. Директива 

2003/94/ЄС   стосується лікарських засобів для людини[18], а Директива 

91/412/ЄС  - лікарських засобів для застосування у ветеринарії [19]. Докладні 

правила (вимоги), які узгоджуються з принципами цих директив, викладені в 

Настанові з належної виробничої практики, яку використовують для 

оцінювання заяв на одержання ліцензій на виробництво і на підставі якої 



221 
 

інспектують виробників лікарських засобів.  

 Принципи належної виробничої практики та детальні правила 

поширюються на всі процеси, що потребують ліцензування відповідно до статті 

40 Директиви 2001/83/ЄС [1] та статті 44 Директиви 2001/82/ЄС [20]. Крім того, 

вони поширюються на всі серійні виробництва лікарських засобів, зокрема на 

виробництво в лікарнях і виготовлення лікарських препаратів для клінічних 

випробувань. 

 Що стосується України, варто зазначити, що національний ринок 

характеризується загальним об’ємом продажу приблизно 2,2 млрд. євро в рік і 

за обсягом є другим в Союзі Незалежних Держав. В порівнянні з іншими 

сферами економіки фармацевтичний ринок України демонструє стабільність, 

динамічність та інвестиційну привабливість [9]. 

Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

характеризується меншою мірою деталізації процедур і правил реєстрації, 

контролю якості, виробництва та реалізації лікарських засобів. Як і в ЄС, до 

введення на ринок України будь – якого лікарського засобу необхідною є 

процедура державної реєстрації. Головними вимогами проведення державної 

реєстрації проведення є вказані в ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», а 

також вимоги, визначені в порядку державної реєстрації (перереєстрації) 

лікарських засобів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2005 р. № 376 [21; 22]. На жаль, досі в українському законодавстві не 

прийнято окремого Закону України, який регулює фармацевтичну діяльність у 

системі охорони здоров’я, що на нашу думку та з урахуванням досвіду окремих 

зарубіжних країн ЄС та Співдружності Незалежних Держав, міг би стати 

основним джерелом державного регулювання складної за своєю специфікою 

фармацевтичної діяльності. 

Український досвід державного регулювання обігу лікарських засобів 

передбачає обов’язкову процедуру державної реєстрації лікарського препарату 

для отримання допуску на фармацевтичний національний ринок. Державна 
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реєстрація лікарських засобів проводиться на основі заявки виробника, поданої 

до Міністерства охорони здоров’я України. Державна реєстрація здійснюється 

Міністерством охорони здоров’я України на основі результатів експертної 

оцінки, досьє лікарського засобу та результатів контролю його якості, що 

здійснюється ДП «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я 

України». 

Фармацевтична діяльність в Україні регулюється цілою низкою 

нормативно-правових актів, основні положення яких спрямовані на 

забезпечення безпечності, якості та ефективності лікарських засобів.  Основним 

нормативно-правовим актом, що повинен врегульовувати фармацевтичну 

діяльність, є Закон України «Про лікарські засоби» № 123/96 від 4 квітня 1996 

р., що «регулює відносини дослідження, реєстрації, виробництва, контролю 

якості та реалізації лікарських засобів, що визначає права та обов’язки 

підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження у сфері 

виробництва, реєстрації, контролі якості лікарських засобів органів виконавчої 

влади та посадових осіб» [21]. 

Створення чітких загальних принципів фармацевтичної політики є 

складним завданням в розробці якого приймає участь декілька міністерств 

(охорони здоров’я, фінансів, та торгівлі). Якщо раніше лікарські засоби 

реєструвалися в кожній окремій країні ЄС, то тепер все більшого значення 

набуває Європейське Агентство з оцінки лікарських засобів.  

Централізована реєстрація на сьогодні ведеться паралельно 

децентралізовано, що проводиться окремо регулювальними органами країн-

членів ЄС. Реєстрація нових лікарських засобів в ЄС вимагає згоди всіх країн-

членів, та є обов’язковою для всіх нових біотехнологічних продуктів. Інші нові 

препарати можуть бути зареєстровані або через Європейське Агентство з 

лікарських засобів або децентралізовано через країни-членів ЄС. В такому 

випадку компанія може зареєструвати лікарський засіб в країні-члені ЄС, та 

звертатися за просуванням лікарського засобу на всій території ЄС.  
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У випадку конфлікту між двома країнами його розв’язання покладається 

на Європейське Агентство з оцінки лікарських засобів, що керується радою 

менеджерів і використовує технічні консультаційні групи з наукового 

оцінювання лікарського засобу для медицини та ветеринарії. До їх складу 

входять представники країн ЄС та Європейського Агентства з оцінки 

лікарських засобів, що здійснюють технічну підтримку. Комітет з патентованих 

лікарських засобів консультує промисловість, допомагаючи виконувати 

рекомендації в конкретних сферах медицини, а також розглядає апеляції 

фармацевтичних компаній. 

Взаємозв’язок між фармацевтичним виробництвом та державою є 

важливою частиною управління фармацевтичним сектором загалом як на 

національному рівні, так і на рівні ЄС у цілому. Деякі питання, такі як аспекти 

реєстрації лікарських засобів є узгодженими та однаковими на всій території 

ЄC.  

Проте в інших відносинах регулювання фармацевтичного виробництва в 

різних країнах залежить від того, чиї інтереси враховуються більше – сфери 

охорони здоров’я населення або виробництва.  

Ціноутворення та відшкодування витрат на лікарські засоби в різних 

країнах ЄС відрізняються. Наприклад, у законодавстві ЄС встановлено високий 

рівень охорони здоров’я та доступності лікарських засобів для всіх громадян 

ЄС, всі лікарські засоби для застосування людиною мають пройти процедуру 

отримання дозволу на рівні держави-члена ЄС, або на рівні ЄС до моменту, 

перш ніж вони будуть реалізовані на фармацевтичному ринку.  

Спеціальні правила встановлені для дозвільної процедури відносно 

медичних препаратів, призначених для їх використання в педіатрії, органічних 

лікарських засобів, традиційних рослинних препаратів, вакцин та клінічних 

випробувань.  
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3.2 Напрямки удосконалення адміністративно-правових засад  

державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 
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Необхідність розробки адміністративно-правових засад державного 

регулювання фармацевтичної діяльності в Україні зумовлена, насамперед, тим, 

що в сучасній Україні гостро стоїть питання реформування сфери охорони 

здоров’я в цілому, її фармацевтичного сектору, вважаючи що попередня модель 

охорони здоров’я не є ефективною та не спроможна збалансовано забезпечити 

реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, державної 

фармацевтичної політики.  

Розвиток державного регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

потребує розробки стратегічних програмних документів, які б передбачали 

орієнтири розвитку усіх складових досліджуваної системи, хоча одночасне 

проведення реформи в усіх сегментах охорони здоров’я досі не вдалося 

провести на належному рівні.  

Треба зазначити, що на сьогодні перед більшістю країн світу постали 

значні проблеми у сфері охорони здоров’я, що пов’язані з демографічними і 

епідеміологічними зрушеннями, посиленням соціально-економічних 

нерівностей, дефіцитом ресурсів, розвитком технологій і запитами населення, 

які постійно зростають. Зазначені проблеми особливо загострились в умовах 

сучасної економічної ситуації. Саме тому експерти Всесвітньої організації 

охорони здоров’я закликають уряди країн до запровадження державних 

програм щодо покращення здоров’я населення та доступності послуг з охорони 

здоров’я в умовах економічної кризи. 

На жаль, «охорона здоров’я України не стала пріоритетом державної 

політики. Неухильне підвищення рівня добробуту людей, суттєве поліпшення 

функціонування системи охорони здоров’я у спосіб її реформування з метою 

підвищення якості медичних послуг,  їх доступності, запровадження стимулів 

для здорового способу життя населення та належних умов праці визначено 

Президентом України як одним із основних пріоритетів політики реформи.» 

[23, с.23] 

Фармацевтична діяльність є об’єктом дослідження економічних, 
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юридичних, політичних, соціологічних досліджень, адже її значення та 

результати фармацевтичної діяльності мають особливе значення для широкого 

кола фізичних, юридичних осіб, колективних утворень, як на внутрішньому так 

на зовнішньому ринках. 

«Програма економічних реформ в Україні на 2010-2014 рр.» була схвалена 

Президентом України № 128/2013 від 12 березня 2013 р. [24] та визначала 

необхідність розробки та прийняття комплексного документа, який 

визначатиме політику держави у сфері охорони здоров’я, проте такий документ 

прийнято не було. На наш погляд доцільність прийняття комплексного 

документа у сфері розвитку державного регулювання фармацевтичної 

діяльності є очевидним з огляду не тільки на потреби вдосконалення 

державного організувального впливу на зазначений сегмент системи охорони 

здоров’я України, але й з метою забезпечення дієвості заходів державного 

контролю та нагляду, що потребують вдосконалення в зв’язку з посиленням 

заходів контролю та нагляду іноземних виробників, дистриб’юторів, 

імпортерів, що щодня впроваджують нові форми та методи діяльності, з метою 

контролю ринків збуту, обмеження конкуренції, підвищення цін не тільки на 

нові, але й запатентовані лікарські засоби, генерики. 

У 2014 р. Стратегічною дорадчою групою з питань реформування системи 

охорони здоров’я України було підготовлено «Національну стратегію побудови 

нової системи здоров’я в Україні на період 2015-2025 рр.». В ній було 

представлено пропозиції щодо, зокрема, реформування системи реєстрації 

лікарських засобі в Україні: «1. Пропозиція реформувати Міністерство охорони 

здоров’я України таким чином, щоб перейти від здійснення оперативних 

функцій до дорадчих; 2. Забезпечити відповідність стандартам правилам і 

нормам викладеним в актах ЄС; 3. Запровадити спрощену процедуру реєстрації 

шляхом визнання Україною результатів експертизи, реєстраційних досьє 

лікарських засобів, зареєстрованих у країнах із суворими регулятивними 

вимогами (ЄС, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, 
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Канади)» [25]. Не з усіма висловленими пропозиціями, на наш погляд, можна 

погодитись, адже діюча система державної реєстрації лікарських засобів 

виконує важливу функцію захисту національного ринку від неякісних 

лікарських засобів, а також перешкоджає надмірній концентрації тих чи інших 

лікарських засобів на території України, адже встановлені вимоги щодо 

оподаткування імпорту на територію України зареєстрованих лікарських 

засобів створюють мінімальні умови обмеження недобросовісної конкуренції.  

Окремо треба зазначити про те, що Антимонопольним комітетом України 

у звіті за 2016 р. було підкреслено необхідність перегляду підходів до 

державного регулювання цін на лікарські засоби шляхом всебічного 

дослідження фактичних взаємостосунків між виробниками, дистриб’юторами, 

аптечними закладами та споживачами. Сучасний підхід до державного 

регулювання цін на лікарські засоби передбачає визначення двох видів цін: 1. 

«Номінальна ціна лікарського засобу, яка зазначається в договорі між 

постачальником та дистриб’ютором, є базою для нарахування митних зборів, 

торгових надбавок. Саме від цієї номінальної ціни залежить ціна ліків для 

кінцевих споживачів. Крім того, державний регулятор саме стосовно таких цін 

оцінює питання щодо держання норм щодо державного регулювання цін;  2. 

Реальна ціна лікарського засобу, яка є меншою за номінальну та фактично 

сплачується дистриб’ютором постачальником (з урахуванням знижки, що 

надається після реалізації таких ліків). Наведена не прозора система 

ціноутворення фактично не стимулює реалізацію лікарських засобів та не 

посилює конкуренцію між дистриб’юторами, а, навпаки, забезпечує останніх 

прихованих доходом, за обмеження конкуренції на ринку»[26].  

Зокрема, у своїх угодах з українськими дистриб’юторами іноземні 

виробники встановлюють умови щодо заборони вивезення лікарських засобів  

за межі України; зобов’язання перешкоджати третім особам у вивозі товару за 

межі України; надавати звіти та запроваджувати умови оплати, що 

забезпечують контроль фармацевтичної компанії за товаропотоками на 
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фармацевтичному ринку України. У ситуації, що склалася, українські 

дистриб’ютори добровільно та свідомо погоджуються на вказані обмеження та 

допомагають фармацевтичними компаніям контролювати фармацевтичний 

ринок України.  Оскільки одночасно на ринку України запроваджуються не 

прозорі механізми надання  знижок з боку іноземних виробників, або їх 

представників на користь дистриб’юторів, як зазначається у Звіті 

Антимонопольного комітету України  за 2016 р.: «Фактично відбувається 

розподіл ринків чи джерел постачання за територіальним принципом, 

асортиментом товарів, за колом покупців або споживачів чи за іншими 

ознаками» [26, с. 47]. Враховуючи наявність механізмів впливу на обіг певних 

лікарських засобів внаслідок вищезазначених фактів, а також завдяки 

відповідним домовленостям з відповідними дистриб’юторами, виробники 

лікарських засобів, чи їх ексклюзивні виробники – імпортери, фактично 

встановлюють контроль за обсягами та торгівлею товарів на ринку. Такий 

контроль дає можливість встановлювати завищенні ціни на лікарські засоби, 

причому на весь асортимент лікарських засобів, а не тільки на унікальні 

лікарські засоби, а й запатентовані лікарські засоби або генерики.  

На наш погляд, вдосконалення державного регулювання фармацевтичної 

діяльності в Україні необхідно провести не тільки щодо вдосконалення 

державного контролю на нагляду в означеній сфері, але й протидії можливості 

концентрації контролю та фактичного впливу на території України іноземних 

виробників що займають монопольне становище на світових ринках. До таких 

компаній, і це підтверджується в рішеннях Антимонопольного комітету 

України, треба віднести наступних суб’єктів, що здійснюють діяльність на 

території України: Компанії «Алкон Фармасьютікалз ЛТД» і дистриб’юторів 

ТОВ «БаДМ», СП «ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД», ПрАТ «Альба України», ТОВ 

«ВЕНТА.ЛТД», які є імпортерами лікарських засобів виробництва «Алкон», що 

представляють групу «Алкон»; ТОВ «Серв’є Україна», яка є імпортером ліків 

виробництва компанії «Серв’є», і дистриб’юторів: СП «ОПТІМА-ФАРМ, 
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ЛТД», ТОВ «БаДМ», ТОВ «А’СТА», ТОВ «Людмила-Фарм», ТОВ 

«ВЕНТА.ЛТД», ТОВ «ФАРМАКО», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «Фра-М» 

[26]. 

Ринкова, ліберальна модель передбачає, в основному, індивідуальну 

відповідальність за власне здоров’я. Роль держави обмежена, фінансування з 

суспільних фондів відносно незначне. Обсяг, структура і вартість лікувально-

профілактичної допомоги визначаються ринком медичних послуг. Ринкова 

модель забезпечує високу якість лікувально-діагностичного процесу, але є дуже 

витратною. Окрім того, соціально уразливі верстви населення мають 

обмежений доступ до медичної допомоги. 

Забезпечення відповідності системи охорони здоров’я України цілям 

держави, суспільства та очікуванням населення можливе тільки за умови 

реформування системи. Основною метою реформи має бути здійснення 

довготривалих дій, направлених на перетворення системи охорони здоров’я 

дійсно відкриту динамічну систему, що спроможна змінюватись залежно від 

соціально-економічних факторів. Змістом реформи повинно стати 

упровадження принципів соціальної справедливості, солідарності й участі 

громадян у формуванні та оцінці результатів державної політики у сфері 

охорони здоров’я. 

Важливого значення набуває і упровадження стратегічного планування у 

системі охорони здоров’я України – це «довгострокове планування на основі 

проміжних цілей. Стратегія визначається головною метою. Цілі, які визначають 

стратегічний план, називають стратегічними цілями.»[27, с.36]. 

Серед проблем державного регулювання фармацевтичної діяльності в 

Україні, першочергово треба зазначити відсутність довготривалої державної 

політики у сфері охорони здоров’я, реалізації задекларованих «Концепцією 

розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я України на 2011-

2020 роки», відсутність дієвих кроків на шляху гармонізації законодавства 

України у сфері охорони здоров’я з законодавством ЄС [27].  
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Основним змістом державної політики є необхідні заходи, стратегія і 

тактика, спрямовані на ліквідацію відставання охорони здоров’я в галузі 

інформатизації від передових світових держав, прискорення входження в 

інформаційний простір міжнародного співтовариства з метою підняття на 

сучасний рівень систем практичної медицини, медичної науки, освіти. 

Суб’єктами фармацевтичної діяльності в Україні на сьогодні є учасники 

фармацевтичних відносин, ними є Міністерство охорони здоров’я України, 

Державна служба Україні лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державне підприємство  

«Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України», 

Державне підприємство «Комітет з питань етики» Міністерства охорони 

здоров’я України, національні виробники лікарських засобів, транснаціональні 

компанії ─ виробники лікарських засобів, громадські об’єднання, громадські 

організації, дистриб’ютори лікарських засобів, аптечні заклади, пацієнти та 

споживачі лікарських засобів. Необхідно забезпечити розмежування 

повноважень, покладених на Міністерство охорони здоров’я України або 

уповноважену ним установу (щодо здійснення фармацевтичного нагляду) та на 

Державну службу України  лікарських засобів та контролю за наркотиками, 

щодо здійснення контролю якості лікарських засобів. 

Важливо також впровадити на підприємствах і організаціях 

фармацевтичного сектору системи забезпечення якості продукції та послуг з 

урахуванням європейських стандартів, відомих у світі під назвами належної 

виробничої практики, належної клінічної практики, належної лабораторної 

практики, належної дистриб’юторської практики, належної практики з 

фармацевтичного нагляду та інших належних практик та положень документів 

Всесвітньої організації охорони здоров’я та ЄС щодо практики регулювання у 

сфері обігу лікарських засобів. 

На окрему увагу заслуговує проблема розширення кола суб’єктів 

фармацевтичної діяльності, до яких треба відносити наступні основні групи: 1) 
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держави та міжнародні організації, регіональні об’єднання; 2) державно-

владних суб’єктів – юридичних осіб публічного права; 3) юридичних осіб 

приватного права; 4) професійні асоціації, об’єднання; 5) фізичних осіб; 6) 

посередницькі установи; 7) транснаціональні корпорації. Необхідно закріпити в 

спеціальному законі права та обов’язки суб’єктів фармацевтичної діяльності, 

враховуючи специфіку фармацевтичної діяльності у сфері охорони здоров’я. 

Результати діяльності системи охорони здоров’я впливають не тільки на рівень 

громадського здоров’я, але й на добробут і соціальне благополуччя людей. У 

зв’язку з цим систему охорони здоров’я необхідно розглядати як важливий 

інститут соціальної безпеки людини, суспільства і держави.  

 «Професійне самоврядування – це визнана законом система 

взаємовідносин між усіма представниками певної професії, покликана 

консолідувати їх зусилля щодо співпраці з органами державної влади, 

суспільством та між собою, якій законом надаються певні управлінські 

повноваження для успішного функціонування певної професійної групи на 

користь усього суспільства» [28] .  

Практично у всіх європейських країнах статус, повноваження та місце 

професійних фармацевтичних організацій в суспільному та економічному житті 

встановлено законом. Національні самоврядні інституції (товариства, асоціації), 

несуть юридичну та моральну відповідальність перед державою і суспільством 

за якість медичної та фармацевтичної допомоги, професійну підготовку 

окремих спеціальностей дотримання ними норм медичної етики, безпеку та 

забезпечення прав пацієнтів, а також вирішують інші питання охорони 

здоров’я. 

 

 

 

Висновки до розділу 3 
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Врахування міжнародних стандартів сертифікації та ліцензування 

фармацевтичних підприємств, їх продукції, здійснення контролю за якістю 

фармацевтичної продукції та процесу виготовлення лікарських препаратів, 

відіграє важливу роль для гармонізації міжнародних стандартів фармацевтичної 

діяльності та національних технічних стандартів. 

Вивчення європейського досвіду фармацевтичної діяльності дало підстави 

з’ясувати, що фінансування фармацевтичної діяльності з державного та 

місцевих бюджетів займає важливе місце в структурі держаних витрат поряд з 

такими пріоритетними секторами економіки як фінансова і банківська 

діяльність, нафтовидобування.  

З огляду на це, вдалося обґрунтувати значний зовнішній вплив на 

формування національної фармацевтичної політики транснаціональних 

компаній та інших суб’єктів глобального рівня. А також обґрунтовано потреби 

підвищення національних стандартів фармацевтичної діяльності з метою 

протидії наповнення національного ринку неякісною фармацевтичною 

продукцією. 

Нормативне закріплення засад державного регулювання фармацевтичної 

діяльності є необхідним в Україні. Розробка проекту Закону України «Про 

фармацевтичну діяльність» обумовлена об’єктивною потребою переходу з 

підзаконного на законодавчий рівень правового регулювання, досягнутий в 

європейських країнах і ряді країн СНД.   

Директиви ЄС мають обов’язковий характер на території всіх держав – 

членів ЄС, а для України є важливим джерелом вдосконалення державного 

регулювання, в зв’язку з цим вимагає подальшого розвитку і упровадження в 

українському законодавстві стандарти фармацевтичної діяльності.   

 

 

Фармацевтичний ринок країн ЄС характеризується високим ступенем 

захищеності прав споживачів фармацевтичної продукції, фармацевтичних 
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послуг, допуск на цей ринок здійснюється виключно на підставі отримання 

дозволу, ліцензії на виробництво та імпорт, оптову торгівлю лікарськими 

засобами, у відповідності до вимог контролю і нагляду в означеній сфері. 

Важливу роль відіграє і Європейське агентство з лікарських засобів, 

уповноважене видавати дозвіл на допуск на ринок з зазначенням тимчасових 

зобов’язань для заявника щодо надання відомостей компетентним органом про 

всі події, пов’язані з застосуванням лікарського засобу, вжиті у цьому зв'язку 

заходи.  

Удосконаленню державного регулюванню фармацевтичної діяльності, на 

наш погляд, сприятиме розробка «Концепції розвитку фармацевтичного 

законодавства з урахуванням стандартів належної фармацевтичної практики». 

В її основу мають бути покладені завдання комплексного врахування основних 

груп стандартів, що спрямовані на забезпечення якості, безпечності та 

доступності лікарських засобів, підвищення вимог до виробників 

фармацевтичної продукції, що сприятиме розвитку національних виробництв, 

залученню інвестицій.  

Окремо слід зазначити про необхідність прийняття Закону України «Про 

фармацевтичну діяльність», в якому пропонуємо виділити кілька самостійних 

розділів, присвячених організаційному аспекту інституціоналізації 

фармацевтичного сектору системи охорони здоров’я України, характеристиці 

специфіки правового статусу центральних органів виконавчої влади, що 

забезпечують реалізацію національної фармацевтичної політики, 

управлінським зв’язкам між ними, іншим аспектам державного регулювання 

фармацевтичної діяльності.  

Потребують деталізації перелік об’єктів та суб’єктів державного 

регулювання фармацевтичної діяльності, гарантії захисту національних 

виробників, правила дотримання конкуренції на українському 

фармацевтичному ринку, підстави та межі юридичної відповідальності за 

порушення вимог законодавства України щодо ведення фармацевтичної 
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діяльності.   
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У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

розв’язання наукового завдання, що полягає у поглибленні наукових знань і 

комплексного розроблення положень державного регулювання фармацевтичної 

діяльності, підготовці науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення 

чинного законодавства. Розв’язання поставленого наукового завдання дало 

підстави зробити такі висновки: 

1. На основі аналізу наукових підходів учених щодо змісту та 

значення державного регулювання фармацевтичної діяльності з’ясовано 

необхідність перегляду ознак, принципів, спрямованості, правових форм і 

методів державного регулювання в означеній сфері з урахуванням потреб 

лібералізації фармацевтичного ринку, упровадження сучасних ефективних 

економічних методів державного регулювання фармацевтичної діяльності, що в 

сукупності забезпечить формування передумов для реформи системи охорони 

здоров’я України у фармацевтичному сегменті.  

2.  Виявлено низку проблем загального та спеціального характеру, що 

визначають сучасний стан державного регулювання фармацевтичної діяльності 

в Україні, а саме: низький рівень державного фінансування національних 

виробників фармацевтичної продукції, надмірна централізація прийняття 

рішень у системі охорони здоров’я України; значне подорожчання сировини 

для виготовлення лікарських засобів через стрімкі інфляційні процеси та 

інфляційні очікування споживачів фармацевтичної продукції; низька якість 

лікарських засобів, що пов’язано з високим рівнем фальсифікації 

фармацевтичної продукції, зменшенням попиту на дорогі лікарські засоби у 

зв’язку зі зниженням купівельної спроможності пересічних громадян упродовж 

останніх трьох років, що підтверджується статистичними показниками 

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками 

Міністерства охорони здоров’я України. 

 

3. Державне регулювання фармацевтичного ринку пов’язане з 
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розв’язанням діаметрально протилежних завдань та конфлікту інтересів. З 

одного боку, держава повинна забезпечити цілі охорони здоров’я, збереження 

здоров’я нації, гарантування доступу до безпечних, та якісних лікарських 

засобів, підвищення медичного обслуговування, а з другого – стримувати 

державні видатки на лікарські засоби, обмежувати прибутки та рівень базових 

цін виробників фармацевтичної продукції, стимулювати розвиток і 

впровадження наукоємних технологій, безпечних клінічних досліджень. 

За результатами аналізу регулювання фармацевтичного сектору у країнах 

Європейського Союзу узагальнено, що доступність, ефективність та 

забезпечення потреб пацієнтів треба визнати основними завданнями 

державного регулювання, що мають отримати закріплення як на рівні 

державної фармацевтичної політики так і в нормативно-правових актах з метою  

захисту прав пацієнтів та споживачів фармацевтичної продукції. 

4. Узагальнено, що в різних країнах Європейського Союзу 

встановлено різне поєднання обмежень та стимулів, що проявляється в методах 

державного регулювання фармацевтичної діяльності. Національні підходи 

щодо поєднання обмежень і стимулювань у державному регулюванні 

фармацевтичної діяльності обумовлені потребами раціонального та 

ефективного використання державних коштів, забезпечення доступності 

лікарських засобів, а також надання державної підтримки фармацевтичній 

промисловості. 

5. Інтереси фармацевтичної промисловості спрямовані на протидію 

спробам держави застосовувати економічні методи державного регулювання у 

такий спосіб, що призвів би до зменшення видатків держави, та, відповідно, 

обмеження прибутків фармацевтичних корпорацій. З іншого боку, означені 

суб’єкти підкреслюють, що в умовах обмеженого бюджету на виробництво 

фармацевтичної продукції обов’язково знизиться технічна ефективність, що 

розуміється як найкраще використання ресурсів у заданих бюджетних умовах. 

Таким чином, держава повинна спрямовувати свій державно-владний вплив на, 
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з одного боку, збільшення загальнодоступності обслуговування, а з іншого 

боку, ─ на підвищення якості такого обслуговування за умови незначного 

збільшення державних видатків, адже це може мати невідворотні негативні 

наслідки і загрожувати втратою ефективності. 

Підтримку рівноваги між інтересами фармацевтичних корпорацій, закладів 

системи охорони здоров’я та інтересів пацієнтів як кінцевих споживачів 

фармацевтичної продукції треба визнати пріоритетною. Для забезпечення 

означеної рівноваги необхідно враховувати сукупність політичних, юридичних, 

спеціальних аспектів охорони здоров’я, що склалися у фармацевтичних сферах. 

6. Окремо звернено увагу на те, що в законодавстві України необхідно 

закріпити положення про визнання неприпустимим заміну національних 

аналогів лікарських засобів фармацевтичною продукцією іноземних суб’єктів, 

що може становити загрозу національній безпеці й захисту здоров’я населення 

та зумовити втрату конкурентоспроможності національних виробників. 

Своєчасне застосування ефективних економічних методів державного 

регулювання фармацевтичної діяльності має попередити вимиванню 

національних виробників з національного фармацевтичного ринку, створити 

законодавчі засади фармацевтичної діяльності та закріпити гарантії діяльності 

національних виробників фармацевтичної продукції, впровадити спрощенні 

режими оподаткування для фармацевтичних підприємств, що виробляють 

стратегічно важливі лікарські засоби, перелік яких має визначатись Кабінетом 

Міністрів України. 

7. На сьогодні значний вплив на застосування економічних методів 

державного регулювання здійснює політика ціноутворення, обмеження 

виробництва фармацевтичної продукції, а також упровадження нових 

адміністративних методів державного регулювання з метою непрямого впливу 

на ціноутворення. Поряд із цим означені адміністративні методи прямо 

впливають і на обсяг виробництва, можуть сприяти розвитку фармацевтичного 

виробництва, або навпаки зменшувати зацікавленість фінансових корпорацій 
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фармацевтів і хворих у виробництві дорогих лікарських засобів, що впливає на 

ефективність, якість, доступність лікарських засобів та їх вартість. 

8. Об’єкти державного регулювання фармацевтичної діяльності, так 

само як і суб’єкти фармацевтичної діяльності, перебувають під постійним 

впливом політиків, глобальних фінансових корпорацій, у тому числі 

фармацевтичних корпорацій, професійних асоціацій і груп захисту пацієнтів, 

імпортерів, промисловості. З огляду на розширення кола суб’єктів 

фармацевтичної діяльності державі стає дедалі складніше здійснювати 

регулювання системи охорони здоров’я та практично неможливо задовольнити 

різноманіття різновекторних інтересів. 

9. Державне регулювання фармацевтичної діяльності в Україні 

характеризується меншою мірою деталізації процедур і правил реєстрації, 

контролю якості, виробництва та реалізації лікарських засобів. Як і в 

Європейському Союзі, до введення на ринок України будь-якого лікарського 

засобу необхідною є процедура державної реєстрації. Головними вимогами 

державної реєстрації є проведення, вказані у статті 9 Закону України «Про 

лікарські засоби», а також вимоги, визначенні в порядку державної реєстрації 

(перереєстрації) лікарських засобів, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.05.2005 р. № 376. На жаль, досі в українському 

законодавстві не прийнято окремого Закону України, який регулює 

фармацевтичну діяльність у системі охорони здоров’я, що, на нашу думку та з 

урахуванням досвіду окремих зарубіжних країн Європи і Співдружності 

Незалежних Держав, міг би стати основним джерелом державного регулювання 

складної за своєю специфікою фармацевтичної діяльності. 

10. Державне регулювання фармацевтичної діяльності використовує 

низку заходів та методів адміністративного й економічного характеру, що у 

фармацевтичному секторі проявляються через застосування заходів прямого 

контролю цін на лікарські засоби (визначення договірних цін, твердого 

максимуму ціни, порівняння цін з іншими країнами, зниження або замороження 
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цін). Означені методи треба відносити до «методів прямого контролю цін», їх 

дослідження має особливе значення для вітчизняного державного регулювання 

фармацевтичної діяльності. 

Також треба відмітити деякі інші заходи, а саме контроль рівня 

відшкодування витрат, що досягається укладанням договорів про зниження цін 

за умов підвищення обсягів виробництва. До непрямих заходів також відносять 

регулювання прибутку, або систему базових цін, що визначає межі 

відшкодування витрат. 

11. Державні методи контролю цін впливають на загальний рівень 

фармацевтичних видатків. У країнах Європейському Союзу найчастіше 

відмінність в підходах державного регулювання фармацевтичної діяльності з 

точки зору заходів державного контролю проявляється в заходах встановлення 

ціни на лікарські засоби під час первинного розподілу фармацевтичної 

продукції, встановлення оптових або роздрібних цін; за одиницями, що 

обираються як об’єкти фармацевтичної політики – одиниця товару, доза, 

упаковка лікарських засобів; може використовуватися певний асортимент 

фармацевтичної продукції; визначатися одиниці обміну курсів валют з метою 

забезпечення купівельної спроможності тощо. 

Ефективне застосування заходів державного контролю та нагляду 

неможливе без встановлення підстав, видів юридичної відповідальності, що 

забезпечують невідворотність правових наслідків, які порушують приписи 

правових норм. У сфері фармацевтичної діяльності сьогодні поєднується 

застосування різних видів юридичної відповідальності, до яких можуть бути 

віднесені: заходи адміністративної відповідальності, кримінальної 

відповідальності, фінансової відповідальності, дисциплінарної 

відповідальності, а також заходів що опосередковують відповідальність за 

порушення морально-етичних, корпоративних та соціальних норм що були 

закріплені в законодавстві. 

Збільшення застосовуваних штрафних, економічних, фінансових санкцій, 
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штрафів у державному регулюванні фармацевтичної діяльності чітко 

простежується по справах, підвідомчих Антимонопольному комітету України. 

Головна відмінність фінансової відповідальності суб’єктів фармацевтичної 

діяльності від адміністративної та кримінальної полягає в тому, що вона може 

застосовуватись не лише персоніфіковано, а й до колективного прибутку та 

майна суб’єктів фармацевтичної діяльності. 

 
 

 


