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ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ АПАУ 

ОБ’ЄДНУВАТИ  УЧАСНИКІВ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО   РИНКУ

БУТИ   ВПЛИВОВИМ ПРЕДСТАВНИКОМ   
ЇХНІХ ІНТЕРЕСІВ



ВСІ ПРАЦІВНИКИ, ЯКІ МАЮТЬ 
ВІДНОШЕННЯ ДО АПТЕЧНОЇ ГАЛУЗІ, 

МОЖУТЬ БУТИ ЧЛЕНАМИ АПАУ

Діюча АПАУ є організацією фахівців, що працюють в
аптечному секторі.
Членами Асоціації можуть бути:

 керівники та працівники підприємств, що здійснюють
виробництво, оптову та/або роздрібну торгівлю
лікарськими засобами та виробами медичного
призначення; працівники аптечних закладів, інших
закладів охорони здоров’я; працівники засобів масової
інформації; юристи,наукові, науково-педагогічні та інші
працівники, що здійснюють освітню, наукову,
дослідницьку та інноваційну діяльність

 визнають Статут Асоціації
 сприяють здійсненню мети та завдань Асоціації своєю

практичною діяльністю
 сплачують членські внески



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
ДІЯЛЬНОСТІ АПАУ

 АПАУ має стати професійною, єдиною самоврядною 
організацією фахівців з отриманням відповідних регуляторних 
функцій від держави, в процесі реалізації політики дерегуляції

 АПАУ представляє трудові та професійні інтереси фармацевтів

 АПАУ бере участь в роботі органів ліцензування, атестаційних 
комісій, запобіганні масовому скороченню чисельності шляхом 
сприяння створенню нових робочих місць в галузі

 АПАУ займається діяльністю, щодо підвищення рівня знань та 
вмінь фахівців, а також перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів своїх членів

 АПАУ співпрацює з навчальними закладами для забезпечення 
більш професійної підготовки студентів, майбутніх спеціалістів



ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ 
АПАУ

 Розробка та затвердження реєстрів фармацевтів і провізорів,
інших фахівців, які працюють в аптеках, та уповноважених
осіб - учасників ВГО АПАУ.

Таких реєстрів буде два:

• фахівці з фармацевтичною освітою: провізори і фармацевти

• всі інші члени АПАУ

 Виконання ліцензійних умов

 Забезпечення рівних конкурентних умов діяльності між
усіма учасниками фармацевтичної галузі

 Встановлення касових апаратів на рівних умовах для всіх
учасників фармацевтичної діяльності (крім аптек в селах)



ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ АПАУ

ВИЯВИТИ КЛЮЧОВІ 
ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ ТА 

ЗАПРОПОНУВАТИ ШЛЯХИ ЇХ 
ВИРІШЕННЯ

ЗАЛУЧИТИ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ 
УЧАСНИКІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В 
АПТЕЧНОМУ СЕГМЕНТІ , ДЛЯ 

РЕФОРМУВАННЯ ТА ДЕРЕГУЛЯЦІЇ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ПРОВОДИТИ  ДІАЛОГ З ДЕРЖАВНИМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАДИ В ІНТЕРЕСАХ 

ДЕРЖАВИ  ТА  ЧЛЕНІВ АПАУ



ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ФУНКЦІЇ АПАУ

Участь АПАУ у засіданнях і нарадах

та законодавчі ініціативи
 Комітети Верховної Ради України

 Кабінет Міністрів України

 робочі групи при МОЗ України та Держлікслужбі

 член Громадської ради при:

 МОЗ України

 Державній фіскальній службі України

 Державній службі з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

 Міністерстві соціальної політики України

 Антимонопольному комітеті України



ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 
діяльності аптечного сегменту 

фармацевтичного ринку України

НИЗЬКИЙ 
РІВЕНЬ 

КОНСОЛІДАЦІЇ 
АПТЕЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ

КОРУПЦІЙНА 
СКЛАДОВА

ВІДСУТНІСТЬ 
ЕТИЧНИХ 

НОРМ 
(КОДЕКСУ 

ПОВЕДІНКИ)

РЕГУЛЮВАННЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
РИНКУ  ТА  ВПЛИВ 
ГРОМАДСЬКОЇ  ДУМКИ

ПОТРЕБА 
РОЗРОБКИ 

СТАНДАРТІВ GPP



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ  
АПТЕЧНОГО СЕГМЕНТУ



ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ № 1

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КОНСОЛІДАЦІЇ 
АПТЕЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
АСОЦІАЦІЙ ТА СПІЛОК



ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ № 2
РЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ 

ТА ВПЛИВ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

ВІДСТОЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ АПТЕК ТА ФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЇХ  ДІЯЛЬНОСТІ 
ЧЕРЕЗ ЗМІ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ 

РОБОТИ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ



Регулювання фармацевтичного ринку та вплив 
громадської думки 

щодо цін на лікарські засоби

Регулювання 
діяльності з боку 
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(Постійна критика з боку 
держави та населення щодо 

формування роздрібних цін, які 
повністю регулюються 

державними регулятивними 
актами)



ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ № 3

КОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА

НЕ ПРОПОНУВАТИ ТА 

НЕ ДАВАТИ ХАБАРІВ 



ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ № 4

ПОТРЕБА РОЗРОБКИ 
СТАНДАРТІВ GPP

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ТА ВІДПОВІДНІ ЗМІНИ 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА



ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ № 5

ВІДСУТНІСТЬ ЕТИЧНИХ НОРМ

(КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ)

РОЗРОБКА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ВІДПОВІДНОГО КОДЕКСУ ДЛЯ ЧЛЕНІВ  

АПАУ  ТА ВСІХ УЧАСНИКІВ РИНКУ



НА ДУМКУ АПАУ,   НЕ ЕТИЧНО

 Недобросовісна реклама про бренд аптеки, 
послуги, які надаються, або ціни

 Прямий хедхантінг персоналу
 «Цільова» робота з арендодавцями працюючих

аптек конкурентів щодо переукладання договорів
на себе

 Розповсюдження рекламних буклетів пацієнтам у 
лікарнях

 Робота з лікарями з використанням додаткової
(матеріальної та нематеріальної) мотивації

 Розповсюдження промоутерами рекламних
матеріалів безпосередньо біля аптек конкурентів



НА ДУМКУ АПАУ,  ЕТИЧНО

Рекрутинг персоналу через інтернет, пресу
або кадрові агенства

Встановлення касових апаратів на рівних
умовах для всіх учасників фармацевтичної
діяльності

Боротьба з порушниками реалізації
лікарських засобів, які відпускаються за 
рецептами, та сильнодіючих лікарських
засобів

Використання будь-якої цінової політики



ДЕСЯТЬ ПЕРЕВАГ БУТИ 
ЧЛЕНОМ АПАУ

 Великий досвід роботи та солідна професійна репутація
(створена в 2007 р.)

 Прозорі та зрозумілі цілі та правила участі в Асоціації

 АПАУ – активний та впливовий учасник в питаннях по внесенню
змін до законодавства та нормативних актів, що регулюють
фармацевтичну діяльність

 До членів Асоціації входять представники різних регіонів України

 Створено та будуть створюватися осередки в регіонах України

 Розробка та запровадження етичних норм (Кодексу поведінки)

 Юридична підтримка та консультації всім членам АПАУ

 Створення реєстру фахівців

 Підвищення рівня кваліфікації працівників аптек

 Впровадження пропозицій щодо забезпечення рівних
конкурентних умов діяльності між усіма учасниками
фармацевтичної галузі



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


