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АПАУ сьогодні:

Всеукраїнська громадська організація
«Аптечна професійна асоціація України»
(АПАУ) була створена в 2007 році.
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До членів Асоціації входять понад 50 юридичних осіб з

різних регіонів України, які займаються фармацевтичною

діяльністю.



АПАУ сьогодні:

• 2530 аптечних закладів у всіх регіонах України, що 

дорівнює 24% роздрібного ринку, у грн.; 

• 13 тис. працівників;

• 5 млн. клієнтів в аптеках щодня.
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Крім цього, до складу АПАУ входять:

• 4 аналітичні компанії;

• 3 регіональні громадські  організації; 

• 2 виробники; 

• 1 видавництво.



АПАУ СЬОГОДНІ

Відповідно до Закону України “Про громадські 
об’єднання” (в редакції від 22.03.2012 р. відбулося 
переформатування ВГО АПАУ в іншу організаційну 

форму діяльності. Найближчим часом діяльність АПАУ 
буде розширена та здійснюватись у двох напрямках:

Всеукраїнська 
громадська 

організація АПАУ

Громадське 
об’єднання фахівців з 

фармацевтичною 
освітою та працівників 

аптек

Громадська спілка 
Аптечна бізнес-

асоціація України

Громадське об’єднання
юридичних осіб

фармацевтичної галузі, 
які входять у ВГО АПАУ



АПАУ в структурі українського 

аптечного ринку
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24%

76%

Товарообіг
(3 кв. 2014 р)

АПАУ

13%

87%

Кількість аптек та аптечних
пунктів

АПАУ



Наша мета та місія
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Основна мета АПАУ – представництво та захист законних прав

та інтересів членів Асоціації у соціально-трудовій, законодавчій,

економічній та інших сферах. Бути корисною та значимою для

своїх членiв.

Місія АПАУ - формувати галузь, змінювати себе, служити людям.



Найближчі ініціативи АПАУ

1. Створення умов неможливостi незаконної реалізації

рецептурних та сильнодіючих лікарських засобів.
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2. Встановлення касових апаратів на рівних умовах для всіх 

учасників     фармацевтичної діяльності;

3. Початок розробки «Етичного Кодексу» для працiвникiв 

фармацевтичної галузi



АПАУ ЗАВТРА

Запровадження “Знаку АПАУ” як знаку якостi

Основні критерії для номінантів:

 Гарантована якість лiкарських засобiв

 Професійність персоналу

 Лояльність до клiєнтiв

 Дотримання «Етичного Кодексу»



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

http://www.apau.org.ua/

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 

МОЖНА ЗНАЙТИ НА САЙТІ:

http://www.apau.org.ua/

