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EDITOR’S NOTE СЛОВО РЕДАКТОРА

Чесно означає відповідально! 

Писати відверто завжди складно, тим паче, коли 
душу переповнюють емоції, які так хотілось би доне-
сти до кожного читача. Цей номер настільки чесний, 
наскільки ми можемо бути відвертими відносно самих 
себе, бо присвячений найбільш відповідальному біз-
несу у нашому житті — фармацевтиці. 

Кожне інтерв’ю цього номеру змушує міркувати про 
високі цілі – блага суспільства, допомогу нужденним, 
інвестування у розвиток інновацій тощо. І йдеться на-
віть не про пожертви чи моральну підтримку, а про те, 
що варто кожному з нас у своїх повсякденних спра-
вах ставити благородні цілі і задумуватись, чи сприяє 
те, чому ми присвячуємо своє життя, іще вищій меті? 
Чи може, навпаки, шкодить? І саме LDaily — місце для 
таких відвертих відповідей. 

Наша команда віддає на розсуд читачів плеяду ав-
торитетних бізнес-імен в українському фармсекторі, 
кожне з яких заслуговує на те, щоб йому присвятити 
окремий номер. Особливо цікавим є те, що у біль-
шості випадків на контакт із нами пішли компанії із 
іноземними інвестиціями, хоча до інтерв’ювання ми  
запросили усіх потужних гравців, які формують ринок 
української фармацевтики.

Живі фото, захоплюючі розмови, сміливі ідеї та вчин-
ки, відомі бренди та їхні історії. Залишайтеся з нами і 
ми будемо докладати максимум зусиль, щоб надиха-
ти вас і надалі! Враховуючи те, що моє звернення має 
бути коротким, закцентую на головному — повірте, 
цей журнал ви тримаєте у своїх руках не випадково.  
Це тільки початок. 

Жанна Гаращук
Головний редактор LDaily

Honesty requires responsibility!

To write frankly is always hard, especially when you are 
full of emotions, which you would like to share with your 
readers. This edition is as honest as we can be honest 
with ourselves, because it is dedicated to the most  
responsible business in our lives — a pharmaceutical one.

Each interview of this edition makes one think about the 
high life goals — the public welfare, rendering the required 
help, investing in the development of innovations etc. 
And it isn’t even about donations or moral support. It is 
about the highest goals in our everyday lives and thinking, 
whether those things lead us to more ultimate goals. Or 
maybe not? LDaily is the place for such frank answers.

Our team makes the readers choose from the pleiad 
of reputable business-people in the Ukrainian pharma-
ceutical sector, each of which deserves to be devoted 
a separate edition. Particularly interesting is that in most 
cases companies with foreign investments contacted us, 
although we invited for the interviews all the players who 
formed the market of Ukrainian pharmaceuticals.

Active photos, exciting conversations, courageous ideas 
and actions, popular brands and their stories. Stay tuned 
and we will do our best to inspire you in the future! To 
be short, I’ll focus on the main thing — believe me, you 
keep this magazine in your hands not by chance. This is 
just the beginning. 

Zhanna Garashchuk
LDaily Editor-in-chief 
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Patients’ trust is the main 
criterion for conducting 
pharmaceutical business

Marketing director of the company Bionorika Anatolii 
Pasichnyk tells about the pharmaceutical business, 
crisis, investment attractiveness of Ukraine and 
democratic management in the company.

Довіра пацієнтів – головний 
критерій для ведення 
фармбізнесу 

Маркетинг-директор компанії «Біонорика» Анатолій 
Пасічник — про фармбізнес, кризу, інвестиційну 
привабливість України та демократичне управління  
в компанії.

In times of crisis, the Ukrainian business had difficulties, 
many failed to withstand the pressure and surrendered, 
and some not only survived, but also managed to 
achieve minimal losses. Anatolii Pasichnyk, specially for 
LDaily, told how to manage in a crisis situation, how to 
be a few steps ahead on the market, how to take risks 
and be an innovator.

  Anatolii, tell us about the Bionorika: how long has 
the company been represented in Ukraine, what does it 
specialize in?

А. Pasichnyk: Bionorika was founded more than 80 
years ago, in Germany. Subsequently, a small private 
enterprise developed into a group of companies with 
offices and partners located on virtually all continents. 
From this we can rightly call ourselves a global player in 
the market of phytopreparations. Bionorika specializes 
in the development and production of highly effective 
herbal medicines. And the Ukrainian office has been 
making a significant contribution to the development of 
the company for over 15 years.

  Is it true that Bionorika produces only innovative 
drugs?

У роки гострої кризи українському бізнесу довелося 
нелегко, багато хто не витримали натиску і здалися, 
а деякі не тільки вистояли, а й зуміли вийти з міні-
мальними втратами. Про те, як керувати в кризовій 
ситуації, як бути на кілька кроків попереду ринку, як 
ризикувати і бути інноваторами, розповів спеціально 
для LDaily Анатолій Пасічник.

  Анатолію, розкажіть про «Біонорику»: як давно 
компанія представлена   в Україні, на чому спеціалі-
зується?

А. Пасічник: «Біонорика» була заснована більше  
80 років тому, у Німеччині. Згодом невелике приватне 
підприємство розвинулося в групу компаній з офіса-
ми і партнерами, розташованими практично на всіх 
континентах. З огляду на це, ми справедливо можемо 
назвати себе глобальним гравцем ринку фітопрепа-
ратів. «Біонорика» спеціалізується на розробці і ви-
робництві високоефективних рослинних лікарських 
препаратів. А український офіс ось уже протягом 15 
років вносить вагомий внесок у розвиток компанії.

  Чи правда, що «Біонорика» виробляє тільки інно-
ваційні препарати?



PHARMACEUTICAL FOREIGNERS  |  Anatolii PasichnykАнатолій Пасічник  |  ФАРМАЦЕВТИЧНІ ІНОЗЕМЦІ

7Photo by Ryna Noir 



PHARMACEUTICAL FOREIGNERS  |  Anatolii PasichnykАнатолій Пасічник  |  ФАРМАЦЕВТИЧНІ ІНОЗЕМЦІ

8

А. Пасічник: Так, це дійсно так. У виробництві препа-
ратів компанія дотримується унікальної концепції «фі-
тоніринг» (Phyto — рослина, Engineering / Pioneering –  
інжиніринг/бути першопрохідцем). У даній концепції 
втілені знання із сфери традиційних методів лікуван-
ня лікарськими рослинами і прогресивні результати 
наукових досліджень. Також, концепція включає в 
себе високий контроль на всіх етапах, починаючи з 
висадки рослинної сировини в ґрунт в екологічно чи-
стих регіонах Європи, її вирощування, виробництво 
лікарських засобів і, як фінальний етап, поява на по-
лицях аптек. Це дозволяє нам стверджувати, що у 
препаратів компанії «Біонорика» генеричні копії про-
сто відсутні.

  Як «Біонорика» пережила кризу 2014-2015 років?

А. Пасічник: У зв’язку з тим, що компанія працює в 
Україні вже не перший рік, криза 2014 року для нас 
далеко не перша. Правда, до цього ми стикалися в 
основному з економічними кризами і в принципі вже 
було розуміння, як і що необхідно робити у складні 
часи. Криза 2014-го обтяжена військовими діями, які 
тривають досі. Дуже болючою для нас, як і для Украї-
ни в цілому, була втрата територій, на яких було скон-
центровано близько 18 % бізнесу компанії.

  Чи згодні ви з таким частим на сьогодні тверджен-
ням, що криза «зіграла на руку» українській фармі?

А. Пасічник: За час кризи вітчизняні виробники дійс-
но зміцнили свої позиції. Подібну ситуацію ми спосте-
рігали і під час попередніх криз. Через девальвацію 
гривні у пацієнтів/споживачів знизилася купівельна 
спроможність відносно лікарських засобів іноземно-
го виробництва. Це пов’язано з тим, що ціна інозем-
них ліків часто прив’язана до якоїсь із валют. Зміню-
ється курс валют — змінюється ціна. У такі важкі часи 
люди, звичайно ж, шукають для себе оптимально 
можливі варіанти лікування. Але мушу вам сказати, 
що ситуація потроху змінюється. Згідно з даними, які 
я маю, у 2017 році пацієнти/споживачі стали частіше 
купувати імпортні ліки й іноземні виробники стали  
потроху повертати втрачені позиції.

  Наразі найгірше позаду і 2016 рік можна назвати 
роком прориву?

А. Пасічник: 2014 і 2015 роки справді були дуже 
складними, обсяг продажів впав, ринок скоротився  

А. Pasichnyk: Yes, it is really true. In the manufacture 
of drugs, the company follows the unique concept of 
phytoning (Phyto – plant, Engineering/Pioneering – 
engineering/be the pioneer). This concept embodies 
the knowledge of the field of traditional methods of 
treating medicinal plants and the progressive results 
of scientific research. The concept also includes a high 
level of control at all stages, from the planting of raw 
material into the soil in the ecologically clean regions 
of Europe, its cultivation, the production of medicines 
and, as the final stage — the appearance on the shelves 
of pharmacies. This allows us to state that the generic 
copies of the Bionorika company’s products are simply 
not available.

  How has Bionorika survived the crisis of 2014-2015?

А. Pasichnyk: Due to the fact that the company is 
operating in Ukraine not for the first year, the crisis of 
2014 is not the first for us. Its true, that before we faced 
mainly the economic crises and, in principle, there was 
an understanding what should be done in difficult times. 
The 2014 crisis is fraught with military actions that are 
still ongoing. Very painful for us, as well as for Ukraine 
in general, was the loss of territories, which focused on 
about 18 % of the company’s business.

  Do you agree with such a frequent statement today 
that the crisis played to the Ukrainian pharmaceutical 
business?

А. Pasichnyk: During the crisis, domestic producers really 
strengthened their positions. We saw a similar situation 
during previous crises. Due to devaluation of hryvnia the 
patients/consumers purchasing power of foreign drugs 
has decreased. This is due to the fact that the price 
of foreign drugs is often tied to any of the currencies. 
The exchange rate changes — the price changes. In 
such difficult times, people, of course, seek for the best 
possible treatment options. But I have to tell you that the 
situation is gradually changing. According to the data I 
have, in 2017, patients/consumers began to buy imported 
medicines more often and foreign manufacturers began 
to return gradually their lost positions.

  At the moment, the worst is behind, and 2016 can 
be called a breakthrough year?

А. Pasichnyk: 2014 and 2015 were indeed very 
complicated. The sales fell, the market was almost halved.  
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практично вдвічі. Десь у першій половині 2016-го це 
стрімке падіння зупинилося і з’явилося відчуття, що 
ринок сягнув свого дна. До завершення 2016 року, ри-
нок вже почав показувати позитивну динаміку в євро.

  Чи можна сказати, що «Біонорика» вийшла з усіх 
політичних і економічних колотнеч з рівною спиною?

А. Пасічник: На даний момент компанії і справді 
«дихається» трохи легше. За підсумками першого 
півріччя 2017-го зростання продажів «Біонорики» 
в євро у 1,5 рази перевищує аналогічний показник 
ринку країни. Більш того, один із наших ключових 
препаратів заслужено увірвався до ТОП-10 най-
більш продаваних лікарських засобів в Україні та 
надійно там закріпився.

  Як «Біонорика» почувається в Україні протягом 
15 років? Незважаючи на всі складнощі, компанія не 
пішла — це віра в країну або є якісь стійкі показники, 
що дають надію на перспективу для розвитку бізнесу?

А. Пасічник: Думаю, що це — синергізм, що скла-
дається з віри в країну, в якій ми живемо, цінностей, 
що є в компанії, та цілей, які ми ставимо. З моменту 
приходу компанії в Україні постійно розширювався 
портфель продуктів і збільшувалася команда. На-
віть у найважчі періоди робилося все можливе для 
того, щоб зберегти колектив, максимально уникаючи 
скорочень. Ми постійно балансували: з одного боку, 
хотіли зберегти команду, а з іншого — на нас тисну-
ли фінансові показники, адже обсяги бізнесу сильно 
скорочувалися. Дуже важливим для нас було зробити 
все можливе, щоб максимально зберегти доступність 
препаратів компанії для пацієнтів і їхню довіру.

Упевнений, що одним із ключових чин-
ників такого успіху є гігантський обсяг 
роботи, виконаної під час кризи. Ми на-
магалися бути дуже гнучкими: сміливо 
і стрімко втілювали в життя нові ідеї 
ведення бізнесу, пропонували їх нашим 
партнерам. Від деяких ідей так само 
стрімко відмовлялися, щойно розумі-
ли, що вони погано працюють. І одразу 

бралися до пошуку нових.

I am convinced that one of the key factors 
of such success is ta hard work during the 
crisis. We tried to be very flexible: we boldly 
and rapidly implemented new business 
ideas, offered them to our partners. Some 
ideas were also quickly rejected, as soon 
as they understood that they were not 
working hard enough. And immediately 
searched for new ones.

Somewhere in the first half of 2016, this rapid drop 
came to a halt and there was a feeling that the market 
had reached its bottom. By the end of 2016, the market 
has already begun to show a positive dynamics in euro.

  Can we say that Bionorika came out of all political 
and economic difficulties with a straight back?

А. Pasichnyk: At the moment, the company is 
“breathing” a little easier. According to the results 
of the first half of 2017, the growth of sales of 
Bionorika in euros is 1.5 times higher than the similar 
indicator of the country’s market. Moreover, one of 
our key medicines, deservedly burst into the TOP-
10 of the best-selling drugs in Ukraine and securely 
strengthened there.

  How does Bionorika feel in Ukraine for 15 years? 
Despite all the difficulties, the company did not leave. Is 
it the faith in the country, or there are some persistent 
indicators that give hope for the prospect of business 
development?

А. Pasichnyk: I think this is a synergy, consisting of 
faith in the country which we live in, the values   that are 
present in the company and the goals we set. Since the 
company’s arrival in Ukraine, the product portfolio has 
constantly expanded and the team has been expanding. 
Even in the most difficult periods, everything was done 
to save the team, avoiding contractions as much as 
possible. We were constantly balancing: on the one 
hand, we wanted to keep the team, and on the other, 
financial indicators were being squeezed on us, because 
the volumes of business were greatly reduced. It was 
very important for us to do our best to maximize the 
availability of the company’s products for patients and 
maintain their trust.
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Хочу віддати належне власнику компанії, який про-
явив здоровий авантюризм, продовжував вірити в 
Україну та в українську команду і максимально зберіг  
колектив у найкритичніші для нас моменти.

  Чи можна сказати, що «Біонорика» працює на 
випередження, «граючи в довгу»?

А. Пасічник: Звичайно. Ми завжди «граємо в довгу». 
(Посміхається.) Український ринок один із найважли-
віших ринків для компанії. 

  Анатолію, за службовим обов’язком ви часто 
буваєте у відрядженнях, який імідж має український 
бізнес за кордоном?

А. Пасічник: Часто закордонні партнери не до кінця 
розуміють, що відбувається в Україні. Останнім часом 
чую багато позитивних відгуків про необхідне запро-
вадження обов’язкового медичного страхування у 
нас в країні. Для європейських країн це обов’язковий 
факт, зрозумілий само собою. Але ми з вами розумі-
ємо, що до цього нам ще рости і рости. Практично 
всі відзначають, що Україна динамічно розвивається, 
і дуже позитивно оцінюють цей розвиток.

  Чи можна говорити, що в Україні набирає обер-
тів таке поняття, як «культура бізнесу» ? Що ви дума-
єте з цього приводу?

А. Пасічник: На мій погляд, зараз ситуація значно 
краща, ніж кілька років тому. Промоція ліків стала 
більш етичною. Значну роль у цьому для фарми 
грає і зовнішнє середовище – державні інститути 
як контролюючі органи, і внутрішнє – різні асоціації  
фармвиробників, що стежать у тому числі й за 
етичністю бізнесу.

I want to give proper respect to the owner of the company, 
who showed a healthy adventure and continued to believe 
in Ukraine and the Ukrainian team, maximally keeping the 
team at the most critical moments for us.

  Is it possible to say that the Bionorica works on the 
advance, “playing long”?

А. Pasichnyk: Of course. We always “play long”. (Smiles.) 
The Ukrainian market is one of the most important 
markets for the company. 

  Anatolii, according to your official duty you often 
have business trips.What image has Ukrainian business 
abroad?

А. Pasichnyk: Often foreign partners do not fully 
understand what is happening in Ukraine. Recently 
I`ve heard a lot of positive reviews about the necessary 
introduction of compulsory health insurance in our 
country. For European countries, this is a mandatory 
fact. But we understand that we still have to grow and 
grow to this. Almost everyone has noted that Ukraine 
is dynamically developing, and they very positively 
appreciate this development.

  Is it possible to say that such a concept as “business 
culture” is gaining momentum in Ukraine? What do you 
think about this?

А. Pasichnyk: In my opinion, now the situation is 
much better than a few years ago. Drug promotion 
has become more ethical. A significant role in this for 
the pharmaceutical industry is played by the external 
environment – state institutions, as regulatory bodies, 
and internal – various associations of pharmaceuticals, 
which are following on the ethics of business as well.

  What is the management model in your company? 
Are you personally an easy-going manager?

На сьогоднішній день у нас є чітке бачен-
ня, що ми будемо робити у 2018-2023 рр.  
Ми точно знаємо, з якими новими про-
ектами будемо стартувати вже у  
2018 році, як будемо спочатку захища-
ти їх копіювання конкурентами, а по-
тім — модифікувати. Наші конкуренти  

допомагають нам бути в тонусі.

Todate we have a clear vision of what we 
will do in 2018-2023. We know exactly 
which new projects will be started in 2018, 
as we will first protect their copying from 
competitors, and then modify them. Our 
competitors help us to stay in tone.
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  Яка модель управління у вашій компанії? Особи-
сто ви – доступний керівник?

А. Пасічник: Корпоративна культура «Біонорики» 
відрізняється своєю відкритістю. Ми сповідуємо 
демократію і створюємо відмінну атмосферу. Две-
рі мого кабінету, як і будь-якого керівника компанії, 
майже завжди відкриті. Комунікація зі співробіт-
никами – найважливіший компонент успіху роботи 
команди. Якщо ви спілкуєтеся зі співробітником із 
щирим інтересом і бажанням зрозуміти його/її, зго-
дом ви будете винагороджені як керівник. Іноді, що-
правда, бувають завали із часом, але я намагаюся 
надолужувати згаяне.

Погана комунікація губить хороші ініціативи. Ос-
таннє, чого би я хотів, – вселяти страх у спілкуванні 
співробітників із керівником.

  Охарактеризуйте, будь ласка, інвестиційну при-
вабливість України? Що, на ваш погляд, потрібно 
зробити, щоб інвестиції в країну заходили активніше?

А. Пасічник: Для нових компаній країна, в якій три-
вають бойові дії, навряд чи здасться привабливою. 
Та й правила гри вже дуже заплутані. Інша справа – 
збільшення інвестицій компаніями, що вже присутні 
в Україні якийсь час. Думаю, що вони з часом будуть 
збільшувати обсяг своїх інвестицій. Що ж стосуєть-
ся «Біонорики», на початку 2017 року ми розширили 
лінійку наших лікарських засобів і для українців став 
доступним наш новий препарат, «Синупрет екстракт». 
Сьогодні це бренд компанії, що найактивніше прода-
ється в Німеччині. Ми постійно націлені на розширен-
ня нашого портфеля, а це тягне за собою збільшення 
кількості співробітників і обсягу інвестицій.

  Чого б вам хотілося побажати нашій країні?

А. Пасічник: Вірити в себе, вірити в країну, в якій ми 
живемо. Вірити в те, що ми робимо. Бути чесними по 
відношенню до себе і оточуючих.

 
 
 
 
 
 

Текст: Жанна Гаращук

А. Pasichnyk: The corporate culture of Bionorika is 
distinguished by its openness. We profess democracy 
and create an excellent atmosphere. The doors of my 
office, as well as any head of the company, are almost 
always open. Communication with employees is an 
essential component of the team’s success. If you 
communicate with an employee with a sincere interest 
and desire to understand him/her, you will be rewarded 
later as a manager.

Bad communication loses good initiatives. The last thing 
I want is to instill fear in communicating employees with 
the manager.

  Please describe the investment attractiveness of 
Ukraine? What do you think needs to be done to make 
investments in the country more active?

А. Pasichnyk: For new companies, a country where 
armed hostilities continue, is unlikely to seem attractive. 
Yes, and the “rules of the game” are already very 
confusing. Another thing is to increase investment 
by companies that are already present in Ukraine for 
some time. I think that they will eventually increase the 
volume of their investments. As for Bionorika, in early 
2017, we expanded the line of our drugs and our new 
drug “Sinupret Extract” became available to Ukrainians. 
Today is the brand of the most active company in 
Germany. We are constantly focused on expanding our 
portfolio, which entails an increase in the number of 
employees and the volume of investments.

  What would you like to wish our country?

А. Pasichnyk: Believe in yourself, believe in the country 
you live in. Believe in what you do. Be honest with 
yourself and others. 

 

 
 
 

Text: Zhanna Garashchuk
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In 2017 the pharmaceutical market 
demonstrates a significant growth, moreover 
both local and foreign companies are growing 

Olena Likhovets, top-management of GlaxoSmithKline 
Pharmaceutical Ukraine (GSK) talking about culture  
of ethics in Ukraine’s pharmaceutical market.

У 2017 році фармацевтичний ринок 
демонструє значне зростання, причому 
ростуть як локальні, так і зарубіжні компанії 

Оленa Ліховець, топ-менеджмент «ГлаксоСмітКляйн 
Фармасьютікалс Україна» (GSK), – про культуру етики 
на фармацевтичному ринку України.

Emma Walmsley, who in March 2016 became CEO 
of GSK, introduced new strategic priorities for the 
company: innovation, efficiency and trust. In Ukraine, 
the GSK team, led by General Director Olena Likhovets, 
also defines further business development based on 
these priorities.

GSK is well-known in the pharmaceutical market – since 
1998 it represents the interests of the international GSK 
corporation in Ukraine, and since 2007 it has been 
operating as an independent legal entity. During its 
activity, the company has showed itself as an honest 
player in the business. According to the results of 2016, 
GlaxoSmithKline Pharmaceutical is ranked 8th place 
among international pharmaceutical companies operating 
in the Ukrainian market, in terms of sales in monetary 
terms (Morion Company data). GSK is well-known in the 
world and in Ukraine not only with innovative medicines 
and vaccines, but also with high standards of ethical 
conduct of business that promote honesty, transparency, 
respect for people and confidence building. Olena 
Likhovets told LDaily whether this work is effective on 
the pharmaceutical market of Ukraine.

  GSK is an international pharmaceutical company that 
imports its products to Ukraine. How has the economic 
crisis affected the company’s activities in Ukraine? 
Analyzing the indicators with the onset of 2017, can you 
state the stabilization of the pharmaceutical market?

О. Likhovets: I would say that the turning point for 
business was the last year. After 2014-2015, when the 
volume of the pharmaceutical market in foreign currency 
decreased more than twice, in comparison with the pre-
crisis period, in 2016 the situation stabilized, the fall in 
the currency stopped. This year we already see a steady 

Емма Уолмслі, яка в березні 2016 році зайняла по-
саду головного виконавчого директора GSK, прив-
несла нові стратегічні пріоритети компанії: інновації, 
ефективність, довіру. В Україні команда GSK на чолі 
з генеральним директором Оленою Ліховець також 
визначає подальший розвиток бізнесу, ґрунтуючись 
на цих пріоритетах.

Компанія GSK добре відома на фармацевтичному 
ринку – з 1998 року представляє інтереси міжнарод-
ної корпорації GSK в Україні, а з 2007-го працює як 
самостійна юридична особа. За час своєї діяльності 
компанія зарекомендувала себе як чесной гравец в 
бізнесі. За підсумками 2016 року, «ГлаксоСмітКляйн 
Фармасьютікалс» займає 8-ме місце серед міжнарод-
них фармацевтичних компаній, що оперують на ринку 
України, за обсягом продажів у грошовому еквіва-
ленті (дані компанії «Моріон»). Компанія GSK відома 
в світі і в Україні не тільки інноваційними лікарськими 
засобами та вакцинами, а й високими стандартами 
етичного ведення бізнесу, що заохочують чесність, 
прозорість, повагу до людей і побудову довіри. Чи 
ефективна така робота на фармринку України, Олена 
Ліховець розповіла LDaily.

  Компанія GSK – міжнародна фармацевтична ком-
панія, яка імпортує свою продукцію в Україну. Як по-
значилася економічна криза на діяльності компанії в 
Україні? Аналізуючи показники з настанням 2017 року,  
чи можете ви констатувати стабілізацію на фармринку?

О. Ліховець: Я б сказала, що переломним роком для 
бізнесу став ще минулий рік. Після 2014-2015 років, коли 
обсяг фармринку в іноземній валюті знизився більш 
ніж в два рази, в порівнянні з докризовим періодом, 
у 2016-му ситуація стабілізувалася, падіння у валюті  
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зупинилося. В цьому році ми вже бачимо стійке зростан-
ня ринку, як в грошах, так і в упаковках. Це свідчить про 
поступовий вихід фармгалузі з кризи. Втрачені оберти 
набирають і локальні компанії, й іноземні.

Хотілося б відзначити, що за перші п’ять місяців  
2017 року саме зарубіжні компанії демонструють 
більший приріст.

 Чи можна стверджувати, що збільшення кількості 
продажів упаковок свідчить про потепління для інвест- 
привабливості галузі?

О. Ліховець: Це хороша прогностична ознака. Такі 
результати говорять про вихід ринку з депресії, яка 
була в 2014-2015 роках. Але на активне залучення 
інвестицій позитивно не впливає. Багато зарубіжних 
компаній все ще з побоюванням дивляться на фар-
мацевтичний ринок України через нестабільність еко-
номічної ситуації і недосконалість законодавчої бази.

Потрібно відзначити, що в останні кілька років на 
державному рівні були реалізовані найважливіші іні-
ціативи з реформування системи охорони здоров’я, 
які мають хороший потенціал позитивно вплинути 
як на доступ українських пацієнтів до інноваційних 
лікарських засобів та вакцин, так і на цивілізований 
розвиток бізнесу фармацевтичних компаній в Україні. 
GSK підтримує розпочаті реформи, ми раді зробити 
внесок у розвиток прогресивної сучасної системи 
охорони здоров’я в Україні на благо пацієнтів.

 За спостереженнями топ-менеджменту компанії 
GSK, який рік за період незалежності був самим про-
ривним для фармбізнесу країни?

О. Ліховець: Можу констатувати, що ринок весь час 
зростав і набирав обертів до 2013 року. На сьогод-
нішній день ще не досягнуті ті обсяги в іноземній ва-
люті, які були в докризовий час. Але він зростає ви-
переджаючими темпами. І ті зміни, які відбуваються 
в галузі, дозволяють нам оптимістично дивитися на 
фармринок України і вірити в нього.

 Як компанії довелося переформатувати свою ді-
яльність для збереження позицій у кризовий час?

О. Ліховець: Ми вжили низку заходів не тільки, щоб 
пережити кризу, а й для того, щоб зробити наш бізнес 
в Україні більш стійким, стабільним, надійним. Ми про-
вели оптимізацію роботи компанії. На щастя, нам вда-
лося зберегти більшість робочих місць. У комерційній 
організаційній структурі ми пішли від структури декіль-
кох окремих бізнес-підрозділів (business unit) до струк-
тури єдиного відділу продажів і відділу маркетингу.

growth of the market, both in money and in packages. 
It tells about gradual withdrawal of the pharmaceutical 
industry from the crisis. Lost speeds are picked up by 
both local companies and foreign ones.

I would like to note that for the first five months of 2017, 
it is the foreign companies that show a greater increase.

  Can we affirm that an increase in the number of 
sales of packaging suggests warming for the investment 
attractiveness of the industry?

О. Likhovets: This is a good prognostic sign. Such 
results tell about the withdrawal of the market of 
depression, which was in 2014-2015. However, the 
active attraction of investments does not have a 
positive effect. Many foreign companies are still wary 
of the pharmaceutical market of Ukraine because of the 
instability of the economic situation and the imperfection 
of the legislative basis.

It should be noted that over the past few years, at the 
country level key healthcare reform initiatives have been 
implemented that have a good potential to positively 
affect both the access of Ukrainian patients to innovative 
medicines and vaccines and the civilized development 
of pharmaceutical companies in Ukraine.

GSK supports the ongoing reforms, we are pleased to 
contribute to the development of a progressive, modern 
healthcare system in Ukraine for the benefit of patients.

  According to GSK’s top management, which year 
over the period of independence was the most break-
through for the country’s pharmaceutical business?

О. Likhovets: I can state that the market has been 
growing and picking up all the time till 2013. To date, 
there have not been achieved yet those volumes in 
foreign currency that were in pre-crisis time. But it is 
growing at a faster pace. And the changes that take 
place in the industry allow us to look optimistic on the 
Ukrainian pharmaceutical market and believe in it.

  How did companies have to reformat their activities 
to save their positions in times of crisis?

О. Likhovets: We have taken a number of measures not 
only to survive the crisis, but also to make our business in 
Ukraine more stable and reliable. We have optimized the 
work of the company. Fortunately, we managed to save 
most jobs. In a commercial organizational structure, we 
went from the structure of several separate business 
units (business unit) to the structure of a single sales 
department and marketing department.
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Також ми оптимізували наш портфель препаратів, 
сфокусувавшись на трьох основних групах. Це респі-
раторні, класичні препарати (антиінфекційна і дерма-
тологічна групи) і вакцини. За останні роки з нашого 
портфеля пішли деякі терапевтичні групи препаратів, 
які компанія на глобальному рівні передала іншим під-
приємствам. В Україні такі рішення дозволили сфо-
кусуватися і бути успішними в стратегічних напрямах 
бізнесу. Ми пишаємося, що, незважаючи на кризовий 
час, зберегли лідерство в ключових сегментах (респі-
раторному, антиінфекційному і вакцинному).

Для того щоб управляти бізнесом ефективніше і  
мінімізувати ризики, були внесені зміни у внутрішні 
системи і процедури контролю. Запроваджено нову 
CRM-систему для відділу продажів, маркетингу і  
медичного відділу.

І, найголовніше, слідуючи глобальним змінам GSK, 
за останні роки ми значно змінили принципи взаємо-
дії з фахівцями охорони здоров’я (СОЗ) і підходи до 
просування препаратів. Зокрема, повністю виключені 
виплати медичним працівникам за виступи на наших 
заходах та подання інформації про наші рецептурні 
лікарські засоби або вакцини для СОЗ, які впливають 
на призначення ліків. Припинено надання фінансової 
підтримки СОЗ для участі в медичних конгресах. Ми 
не виплачуємо бонуси за досягнення успіхів у прода-
жах ліків – тепер компенсація представникам відділу 
продажів ґрунтується на якісних показниках (KPI). Та-
кож ми розвиваємо мультиканальні діджитал-інстру-
менти, такі як проведення веб-кастів та інші сучасні 
комунікаційні рішення.

Крім того, ми продовжили застосовувати гнучку цінову 
політику і спеціальні програми з оптимізації ціни жит-
тєвонеобхідних препаратів. Наприклад, було створено-
програму «Оранж кард», яка допомагає забезпечувати 
доступність інноваційних препаратів компанії для паці-
єнтів і утримувати обсяг поставок на стабільному рівні.

 Чи важко іноземній компанії вести бізнес в Україні?

О. Ліховець: Для бізнесу в будь-якій країні є своє під-
водне каміння. Будучи піонером, GSK дотримується 
етичних принципів ведення бізнесу та закликає інших 
учасників ринку також слідувати цим стандартам. Ми 
показуємо ринку, що можна працювати етично навіть 
в країнах з високим корупційним ризиком. Свідчен-
ням цього є перехід на нову модель взаємодії з СОЗ 
та впровадження нових процесів перевірки контра-
гентів для нашої впевненості в їх чесності, етичності 
і благонадійності. Ми пропагуємо культуру етики та 
прозорості і вимагаємо від наших партнерів того ж.

Текст: Марина Шашкова

We also optimized our portfolio of drugs, focusing on 
the three main groups. These are respiratory, classical 
drugs (anti-infective and dermatological) and vaccines.

In recent years, some of the therapeutic groups of drugs, 
that the company transmitted to other companies at the 
global level, went from our portfolio. In Ukraine, such 
decisions have allowed to focus and be successful in 
strategic business areas. We are proud that, despite of 
the crisis, we have retained leadership in key segments 
(respiratory, anti-infectious and vaccine).

In order to manage business more effectively and minimize 
the risks, changes were made to internal systems and 
control procedures. A new GRM system was introduced 
to the Sales, Marketing and Medical Departments.

And the most important – following the global changes 
in GSK, in recent years, we have significantly changed 
the principles of interaction with health professionals 
(POPs) and approaches to drug promotion. Specifically, 
healthcare providers are totally excluded from paying 
for our activities and providing information about our 
prescription drugs or POPs vaccines that affect the 
prescription of medicines. The POPs financial support 
for medical congresses has been discontinued. We do 
not pay bonuses for success in drug sales – now the 
compensation for sales representatives is based on 
quality indicators (KPIs). We also develop multichannel 
gadget tools such as webcasts and other advanced 
communications solutions.

Moreover, we have continued to apply flexible pricing 
policies and special programs to optimize the cost of 
vital products – for example, the Orange Card program – 
which helps to ensure the availability of innovative drug 
products for patients and maintain a stable volume of 
supplies.

  Is it difficult for a foreign company to conduct 
business in Ukraine?

О. Likhovets: For business in any country there are 
its pitfalls. As a pioneer, GSK adheres to the ethical 
principles of doing business and encourages other 
market participants to also comply with these standards. 
We show a market that it can work ethically, even in 
countries with high corruption risk. This is evidenced by 
the transition to a new model of interaction with POPs 
and the introduction of new processes for checking 
counterparties for our confidence in their integrity, ethics 
and trustworthiness. We promote a culture of ethics and 
transparency and demand the same from our partners.

Text: Maryna Shashkova
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Who will invest in a country, where military 
actions are taking place? The one, who 
strongly believes in success, or the one, 
who can predict the future

Eugene Zaika, CEO of the Acino pharmaceutical 
company in Ukraine told why expats, in the majority,  
are inefficient as managers in Ukrainian enterprises.

Хто може прийти з інвестиціями  
в країну, де йдуть воєнні дії?  
Або той, хто сильно вірить в успіх, 
або той, хто бачить майбутнє 

Євген Заїка, директор фармацевтичної компанії 
Acino в Україні розповів, чому експати у більшості 
своїй неефективні в якості управлінців на українських 
підприємствах.

Moderately strict, but at the same time sensible. 
Sometimes “quick on hasty decisions”, however he 
is taking responsibility for the result of each of them. 
And at the same time he is very athletic and has a 
sense of humor. Eugene Zaika, CEO of the Ukrainian 
pharmaceutical enterprise Pharma Start, Acino Group, 
which has been working in the pharmaceutical industry 
for more than 20 years, leaves such an impression about 
himself. Eugene proved to his foreign companions that 
he is like a duck to water in the pharmaceutical market, 
and any obstacles become a certain challenge for him, 
and then a prerequisite for success. In 2016, Acino in 
Ukraine was recognized as the fastest growing company 
in the country, and Eugene Zaika became a top manager 
number one in the Ukrainian pharmaceutical industry by 
the version of Delo.ua.

In a conversation with LDaily, CEO explained why the 
domestic pharmaceutical industry has increased its 
capacity during the crisis, and who is an investor who is 
not afraid to enter the Ukrainian market.

  As it is known, on October 1, 2015, the Swiss 
company Acino Pharma, which is successfully 
represented on the world pharmaceutical market, has 
bought the Ukrainian pharmaceutical company Pharma 
Start. Eugene, explain please, what prompted the 
foreign company to enter the pharmaceutical business 
in Ukraine during the war and unstable economy?

E. Zaika: Before answering this question, I would 
like to tell the background of this event. Our current 

У міру суворий, але, в той же час, розсудливий, іноді 
приймає поспішні рішення, проте бере на себе відпо-
відальність за результат кожного з них, і при цьому – 
дуже спортивний і з почуттям гумору. Таке вражен-
ня про себе залишає Євген Заїка, генеральний ди-
ректор українського фармацевтичного підприєм-
ства «Фарма Старт», Acino Group, який працює у 
фармгалузі вже більше 20 років. Своїм іноземним 
компаньйонам Євген довів, що на фармринку він як 
риба у воді, а будь-які перешкоди стають для нього 
певним викликом, а потім – і передумовою успіху.  
У 2016 році Acino в Україні була визнана найбільш  
швидкозростаючою компанією в країні, а Євген  
Заїка – топ-менеджером №1 в українській фармгалузі  
за версією Delo.ua.

У бесіді з LDaily генеральний директор розповів, чому 
в кризовий час вітчизняна фармацевтична промисло-
вість наростила свої потужності і яким повинен бути 
інвестор, який не боїться заходити в Україну.

 Як відомо, 1 жовтня 2015 року українського ви-
робника лікарських засобів «Фарма Старт» придба-
ла швейцарська компанія Acino Pharma, яка успішно 
представлена   на світовому фармацевтичному ринку. 
Євгене, поясніть, що підштовхнуло іноземну компа-
нію увійти у фармацевтичний бізнес України під час 
військових дій і нестабільної економіки?
 
Є. Заїка: Перш ніж відповісти на це запитання я б хо-
тів розповісти передісторію цієї події. Наші теперішні 
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власники – американський інвестиційний фонд Avista 
і скандинавський Nordic Capital – до придбання ком-
панії «Фарма Старт» мали досвід ведення бізнесу в 
Україні. Ці фонди ще спільно з трьома партнерами ра-
ніше володіли фармацевтичною компанією Nycomed, 
в якій я також мав честь працювати протягом десяти 
років. За цей час Nycomed досягла високих результа-
тів розвитку, тому власники вирішили її продати япон-
ській фармацевтичій корпорації Takeda.

На сьогоднішній день про цей кейс згадують у всіх 
бізнес-школах, як про найбільший продаж компанії 
інвестиційним фондом: Nycomed продали за 9,6 млрд 
євро. Цей кейс став одним із найкрутіших у світовому 
фармацевтичному бізнесі.

І через деякий час двоє із п’яти власників проданої 
компанії, про яку згадувалося вище, вирішили ще раз 
повторити подібну історію успіху, тому вони знову  
зайшли на український ринок в часи нестабільності.

 Увійшовши на фармацевтичний ринок в економіч-
ну кризу, з чим ви зіткнулися?

Є. Заїка: За моїми спостереженнями, 2015 рік – це 
вже старт хорошого періоду для фарми. Ми зайшли 
якраз того року в четвертому кварталі, тому відчули 
вже невеликий спад кризи в цій галузі.

Взагалі, нестабільна економічна ситуація неоднознач-
но вплинула на фармринок України. На 2013 рік при-
пало активне зростання: його вартість на той момент 
становила 4,3-4,4 млрд доларів. На сьогоднішній день 
ринок скоротився наполовину, у 2016 році від нього 
залишилося лише 2,2 млрд доларів. Звичайно ж, усі 
фармацевтичні компанії понесли великі втрати в но-
мінованій валюті. Особливо це торкнулося західних  

owners, the American Avista investment fund and 
Scandinavian Nordic Capital had the experience of 
doing business in Ukraine before the purchase of the 
Pharma Start company. These funds, together with 
three partners, were formerly by the pharmaceutical 
company Nycomed, which I also had an honor to work 
for ten years in. During this time, Nycomed achieved 
high development results, so the owners decided to sell 
it to the Japanese pharmaceutical corporation Takeda.

Today, this case is mentioned in all business schools as 
the largest sale of the company by the investment fund. 
Nycomed was sold for 9,6 billion euros. This case has 
become one of the coolest in the global pharmaceutical 
business.

And after years, two out of five owners of the sold 
company mentioned above, decided to repeat this 
successful story again. Therefore, they went again to 
the Ukrainian market in an unstable time. 

  What did you face while entering the  
pharmaceutical market in the economic crisis?

E. Zaika: According to my observations, 2015 is already 
the beginning of a good period of pharma. We have 
just entered that year in the fourth quarter, so we have 
already felt a slight decline in the crisis in this industry.

In general, the unstable economic situation has had a 
mixed impact on the pharmaceutical market of Ukraine. 
The active growth fell in 2013: its value at that time was 
4,3-4,4 billion dollars. Today the market has shrunk to 
half, in 2016 it left only 2,2 billion dollars. Of course, 
all pharmaceutical companies suffered heavy losses in 
nominated currency. This particularly affected Western 
companies that imported their products to Ukraine. And 
as they directly depended on the value of the currency, 

Недарма приватні інвестори (private 
equity funds) вважаються найбільш ри-
зиковими інвесторами: вони приходять 
з прямими інвестиціями на нестабіль-
ні ринки, що мають великий потенціал 
зростання. Ось і зараз вони планують 
побудувати середню за розмірами між-
народну компанію, яка повинна досягти 

обороту в 1 млрд доларів за 5-7 років.

Not in vain that private equity funds are 
considered as the most risky investors: 
they come with direct investments in 
unstable markets that have a great growth 
potential. And now, they are planning 
to build a medium-sized international 
company, which should rich a turnover of  
1 billion dollars in 5-7 years.
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компаній, які імпортували в Україну свої продукти. А 
оскільки вони безпосередньо залежали від вартості 
валюти, відповідно, їм довелося піднімати ціни на свої 
товари. Криза дуже вплинула на купівельну спромож-
ність населення, яка різко впала, тому українцям до-
велося замінити дорогу імпортну продукцію дешеви-
ми вітчизняними ліками, які не поступалися якістю.

 Ви хочете сказати, що економічна криза пози-
тивно вплинула на вітчизняну фармацевтичну про-
мисловість?

Є. Заїка: Абсолютно вірно. Український фармбізнес 
на тлі девальвації гривні і скорочення ринку приму-
дрився забрати частину долі ринку, яку займала за-
хідна промисловість, і поліпшити свої позиції. Варто 
зазначити, що жодне фармацевтичне підприємство 
не скоротило виробництво. І в грошах, і в упаковках 
вітчизняні компанії наростили свою частку. Якщо ра-
ніше в грошах 70 % ринку належало західним про-
дуктам, а 30 % – вітчизняним, то зараз вже майже  
40 % – вітчизняним, 60 % – іноземним. Ситуація щодо 
упаковок склалася з точністю до навпаки: 70 % упа-
ковок – вітчизняна продукція, 30 % – імпортна. Зараз 
показники становлять 78 % і 22 %, відповідно.

  Як багато західних компаній покинули україн-
ський фармринок через ситуацію, що склалася?

Є. Заїка: Тих компаній, які б закрили свій офіс у нас в 
країні, не було. Але є ті виробники, які скоротили свої 
активності в Україні, залишивши кілька продуктів, які 
не потребують великого штату для просування. Тоб-
то, аутсорсили іншим компаніям свої основні портфе-
лі продуктів для просування і продажів.

 Чи загострилася боротьба серед конкурентів?

Є. Заїка: Звичайно, посилилася, адже кількість грав-
ців залишилася такою ж, а обсяг ринку впав вдві-
чі. Вихід декількох компаній не вплинув на роботу  
650 підприємств. Фармгалузь стала жорсткішою. 
Якщо раніше вітчизняний фармбізнес програвав за-
хідному і в маркетингу, і в просуванні, і в промоції, то 
зараз наші компанії зі списку топ-10 нічим не відріз-
няються від закордонних.

У всіх вітчизняних підприємств команда сформова-
на на 80 %, як правило, зі співробітників, які при-
йшли з західних компаній, що вже здобули знання, 

respectively they had to raise prices for their goods. 
The crisis has greatly affected the purchasing power 
of the population, which fell sharply, so Ukrainians had 
to replace expensive imported products with cheap 
domestic medicines that were not inferior in quality.

 Do you want to say that the economic crisis has 
positively affected the domestic pharmaceutical 
industry?

E. Zaika: That’s right. The Ukrainian pharmaceutical 
business against the background of the devaluation 
of hryvnia and the contraction of the market, managed 
to take part in the market share, occupied by Western 
industry and improved its positions. It should be 
mentioned that no pharmaceutical company has cut 
production. And both in money and packages, domestic 
companies have increased their share. If earlier 70 % 
of money of the market belonged to Western products 
and 30 % to domestic products, now it is almost 40 % 
are domestic and 60 % are foreign. The situation 
concerning packages has been formed to the exact 
opposite: 70 % of packages are domestic and 30 % are 
imported. Now the indicators are 78 % and 22 %.

 How many Western companies left the Ukrainian 
pharmaceutical market because of the situation?

E. Zaika: There were no companies that closed their 
offices in our country. But there are those producers 
who reduced their activity in Ukraine, leaving a few 
products that do not require a large staff for promotion. 
So they outsourced their main product portfolios other 
companies for promotions and sales.

 Has the struggle become stronger among 
competitors?

E. Zaika: Of course, it became tougher, because the 
number of participants remained the same, but the 
market volume fell by half. The departure of several 
companies did not affect the work of 650 enterprises. The 
pharmaceutics became tougher. If before the domestic 
pharmaceutical business was losing to the West in both 
marketing and promotion, now our companies have no 
difference in the top-10 list from foreign ones.

All the domestic enterprises as a rule have a team, 
which is formed on 80 % from the employees who have 
come from the Western companies, which have already 
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досвід, і завдяки цьому зміцнили кадровий склад 
української фарми.

 Скажіть, будь-ласка, чому в штаб-квартирі Acino 
Pharma вирішили призначити вас генеральним дирек-
тором компанії в Україні, а не свого представника?

Є. Заїка: Усе дуже просто. Я в фармацевтичному біз-
несі України працюю ще з 1994 року. Ті, хто тут про-
працював більше 20 років, почувають себе в цій сфері 
комфортно. А ось іноземцеві, який приїхав керувати 
будь-яким бізнесом у нашій країні, потрібен час для 
адаптації та розуміння принципів ведення бізнесу у 
нас. І поки він розбереться з усіма тонкощами, йому 
доведеться повертатися назад, тому що дія контрак-
ту закінчилася. Тому в 90 % випадків надсилати до 
нас експата є не найефективнішим рішенням. Винят-
ки бувають, але дуже рідко.

 Чи можете ви констатувати на прикладі вашої 
компанії, що бізнес-клімат на фармацевтичному рин-
ку привабливий для інвесторів?

Є. Заїка: Якщо ми порівнюємо з катастрофою, яка 
відбулася в інших сегментах бізнесу в Україні, то наш 
ринок дійсно є привабливішим. Але, у порівнянні з 
розвитком сусідніх країн, на нас будуть дивитися в ос-
танню чергу. Поки в країні буде криза, нестабільність, 
то тільки відчайдушні будуть сюди заходити. Ну хто 
може прийти з інвестиціями в країну, на території якої 
відбуваються військові дії?.. Самі дайте відповідь собі 
на це запитання… Або дуже ризиковані інвестори, які 
сильно вірять в успіх, або ті, хто бачить майбутнє.

Наші власники дійсно вірять в успіх України і не 
бояться сюди інвестувати. Але перед придбанням 
компанії «Фарма Старт» вони дуже довго думали. 
Це був один із найдовших переговорних процесів, 
який тривав майже два роки. Зараз уже пройшло 
6-7 кварталів з моменту поглинання бізнесу. І поки 
вони не пошкодували про своє рішення. Ми ростемо 
швидкими темпами, у нас хороші фінансові та 
виробничі показники. Тому зараз перед нами стоїть 
завдання номер один – як наростити ще більше 
виробничої потужності, так як наш завод може 
покрити потреби не тільки українського ринку, але 
і країн СНД, де компанія активно розширює свою 
присутність.

 
Текст: Марина Шашкова

gained knowledges, experience, and thereby have 
strengthened the staff of the Ukrainian pharma.

 Tell us please, why did the headquarter of Acino 
Pharma decide to appoint you as CEO of the company 
in Ukraine, but not your representative?

E. Zaika: Everything is very simple. I have been working 
in the pharmaceutical business of Ukraine since 1994. 
Those, who have worked here for more than 20 years, 
feel very comfortable. But a foreigner who came to 
manage any business in our country, needs time to 
adapt and understand the principles of doing business 
in Ukraine.  And while he sorted out all the subtleties, he 
will have to go back, because the contract has ended. 
Therefore, in 90 % of cases, sending us an expat is not 
the most effective solution. There are exceptions, but 
very rarely.

 Can you ascertain on the example of your company, 
that the business climate in the pharmaceutical market 
is attractive to investors?

E. Zaika: If we compare it to the catastrophe that is 
happening in other business segments in Ukraine, then 
our market is really more attractive. But we will be watched 
last in comparison with the development of neighboring 
countries. While there is a crisis and instability in the 
country, only desperate people will come here. Well, who 
can come with investments in the country, where the 
military operations are taking place? Either very risky 
investors who strongly believe in success, or those who 
see the future.

Our owners really believe in the success of Ukraine and 
they are not afraid to invest here. But before they bought 
the Pharma Start company, they had been thinking for 
a long time. That was one of the longest negotiation 
processes, which lasted almost two years. Now it has 
been 6-7 quarters since the acquisition of the business. 
And they did not regret their decision for now. We are 
growing at a fast pace, we have good financial and 
operational indicators. Therefore, now we face number 
one task: how to increase even more production 
capacity, since our plant can cover the needs of not 
only the Ukrainian market, but also the CIS countries, 
where the company is actively expanding its presence.

 
Text: Maryna Shashkova 
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The Ukrainian pharmaceutical market has lived through 
difficult times, which made its players evolve to survive 
the crisis. Nevertheless, there were exceptions: those who 
were not ready to make strategic decisions – dropped 
out of the game. Or, on the contrary, he used crisis 
excitements for a new round of business development. 
The LDaily journalist met with Stanislav Dyachenko, the 
director of the STADA Representative Office in Ukraine 
to get to know the pharmaceutical industry from the 
inside and discuss how the pharmaceutical companies 
managed to overcome the difficult times for the industry.

Криза стала трампліном для гнучких 
фармкомпаній, готових до динамічного  
прийняття стратегічних рішень 

Український фармацевтичний ринок пережив не-
прості часи, що змусило його гравців еволюціону-
вати, щоб вижити в період кризи. Проте зустріча-
лися і виключення: ті, хто виявився не готовий до 
прийняття стратегічних рішень, вибули з гри. Або, навпаки,  
використовували кризові хвилювання для нового поштов-
ху розвитку бізнесу. Щоб познайомитися з кухнею фар-
мацевтичної галузі зсередини і обговорити те, як фарм-
компаніям вдалося подолати складні для галузі часи, 
журналіст LDaily зустрілася з директором Представни-
цтва компанії STADA в Україні, Станіславом Д’яченком.

On tight regulation of the industry by the state, 
competition between pharmaceutical companies and 
the formation of the cost of medicines in an interview 
with Stanislav Dyachenko.

 Stanislav, please tell us about the impact of the 
economic crisis on STADA company?

S. Dyachenko: Of course, business in Ukraine can not 
function in isolation from the economic processes taking 
place in the country, so companies should take into account 
the unrest of the “elements” in order not to lose the course. 
The pharmaceutical industry is no an exception. And the 
companies in this business had to “consult the compass” 
more than once to assess the correctness of the chosen 
course. It’s not a secret that the crisis led to a significant 
decrease in the consumer and pharmacy basket. The 
volume of the pharmaceutical market in monetary terms 
and in kind decreased significantly in 2014-2015. At the 
same time, the crisis is a time for changes and strategic 
decisions, a period for revising values   and strengthening 
their positions.Thanks to timely strategic decisions, 
STADA in Ukraine adequately emerged from the crisis.  
We managed to increase sales in the retail segment by  
33.2 % in national currency, and by 14.34 % in euros, 

Про жорстке регулювання галузі з боку держави, кон-
куренцію між фармкомпаніями і формування вартості 
лікарських засобів в інтерв’ю Станіслава Д’яченка.

 Станіславе Віталійовичу, розкажіть, будь ласка, 
про те, як позначилася економічна криза на компанії 
STADA?

С. Д’яченко: Зрозуміло, бізнес в Україні не може 
функціонувати у відриві від економічних процесів, які 
відбуваються в країні, тому компаніям варто врахо-
вувати хвилювання «стихії», щоб не збитися з курсу. 
Фармацевтична індустрія – не виняток. І компаніям, 
що працюють в цьому бізнесі, довелося не раз «звіря-
тися з компасом», щоб оцінити правильність обрано-
го курсу. Не секрет, що криза призвела до суттєвого 
зменшення споживчого і аптечного кошиків. Обсяг 
фармацевтичного ринку в грошовому і натураль-
ному вираженні істотно скоротився у 2014-2015 рр. 
Водночас криза – це час для змін і прийняття страте-
гічних рішень, період для перегляду цінностей і зміц-
нення своїх позицій. Завдяки вчасно вжитим стра-
тегічним рішенням компанія STADA в Україні гідно 
вийшла з кризи. Нам вдалося збільшити обсяг про-
дажів продукції у роздрібному сегменті на 33,2 % в  

The crisis has become a springboard for 
flexible pharmaceutical companies, which 
are ready for dynamic strategic decisions
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національній валюті, і на 14,34 % в євро, що значно пе-
ревищує середні ринкові показники зростання +1,8 %.  
З деякою часткою гіркої іронії можна сказати, що криза 
стала своєрідним трампліном для нашої компанії і до-
зволила збільшити ефективність своєї діяльності. Ми 
впевнені у власних силах і ця впевненість відбиваєть-
ся на результатах: за підсумками 2016 року, компанії 
STADA вдалося зайняти почесне 7-ме місце в рейтингу 
ТОП-20 іноземних фармацевтичних виробників, проде-
монструвавши кращий результат за темпами збільшен-
ня обсягів продажів, а також зайняти гідне 16-те місце 
у ТОП-30 всіх маркуючих організацій на фармринку 
України, де представлено понад 150 компаній.

 Вважається, що 2016 рік був досить вдалим пе-
ріодом для розвитку бізнесу в Україні. Що ви думаєте 
з цього приводу?

С. Д’яченко: Можу сказати, що 2016 рік став для 
фармацевтичних компаній якимось перепочинком 
після важкого кризового марафону і періодом нехай 
і помірного, але зростання, після 2-річного спаду. Це 
стало можливим завдяки стабілізації макроеконо-
мічних показників, що створило підґрунтя для тимча-
сової валютної стабілізації. В результаті в 2016 році 
курс національної валюти по відношенню до долара 
США залишався відносно стабільним, коливаючись 
у вузькому коридорі. Стабілізація курсу гривні по від-
ношенню до долара США сприяла стабілізації роз-
дрібних цін на лікарські засоби. З 2016 року вплив 
інфляційної складової значно зменшився. Важливий 
також факт приросту реального доходу населення. 
Безумовно, разом ці фактори справили сприятливий 
вплив на розвиток роздрібного фармринку України у 
грошовому вираженні, однак у натуральному вира-
женні ринок лікарських засобів не вийшов навіть на 
докризовий рівень.

Як казав Стів Джобс: «Краще взяти і винайти зав-
трашній день, ніж переживати про те, що вчорашній 
був так собі», — тому в цілому 2016 рік став успіш-
ним періодом для розвитку тих компаній, які були 
гнучкими і динамічними щодо прийняття стратегічно 
важливих рішень. Практично всі фармкомпанії скоро-
тили свої витрати на промоційну активність, провели 
ревізію продуктових портфелів, багато оптимізували 
свою організаційну структуру.

 Яким чином здійснюється контроль фармаце-
втичного ринку з боку держави?

С. Д’яченко: Фармацевтичний сектор економіки 
є класичним прикладом регульованого сектора  

which is significantly higher than the average market 
growth rate of 1.8 %. With some bitter irony, we can say 
that the crisis has become a kind of springboard for our 
company and allowed us to increase the efficiency of our 
activities. We are confident in our own strengths and this 
confidence is reflected in the results: according to the 
results of 2016, STADA managed to take an honorable 
7th place in the TOP-20 ranking of foreign pharmaceutical 
manufacturers, demonstrating the best result in terms of 
the increase in sales volumes, and also to take a worthy 
16th place in the TOP-30 of all marketing organizations 
in the pharmaceutical market of Ukraine, where are 
represented more than 150 companies.

 It is believed that the year 2016 was a fairly 
successful period for the development of business in 
Ukraine. What do you think about it?

S. Dyachenko: I can say, for the pharmaceutical 
companies the 2016 became some kind of respite after a 
serious crisis marathon and a period of moderate though 
growth, after a 2-year recession. This became possible 
due to the stabilization of macroeconomic indicators, 
which created the ground for temporary monetary 
stabilization. As a result, in 2016, the exchange rate of 
the national currency against the US dollar remained 
relatively stable, fluctuating in a narrow corridor.

Stabilization of the hryvnia exchange rate against 
the US dollar helped to stabilize the  retail prices for 
the medicines. In 2016, the impact of the inflationary 
component was significantly reduced. An important 
fact is the increase in the real income of the population. 
Undoubtedly, these factors had a favorable effect on 
the development of the retail pharma market of Ukraine 
in terms of money, but in physical terms the market of 
medicines did not even reach the pre-crisis level.

As Steve Jobs said, “It’s better to invent tomorrow 
instead of worrying about what happened yesterday”, 
so in general, 2016 was a successful period for the 
development of those companies that were flexible and 
dynamic in making strategically important decisions. 
Almost all pharmaceutical companies reduced their 
spending on promotional activities, conducted an audit 
of product portfolios, many of them optimized their 
organizational structure.

  How does the government control the 
pharmaceutical market?

S. Dyachenko: The pharmaceutical sector of the 
economy serves as a classic example of a regulated 
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ринкової економіки. В Україні, як і в усьому світі, 
фармацевтичний ринок підлягає суворому держав-
ному регулюванню і знаходиться у жорстких рамках.  
Однак надмірна зарегульованість ринку без належних 
компенсаційних механізмів, наприклад, реімбурсації 
та обов’язкового медичного страхування, непомірна  
компетенція державних органів, відсутність діючих 
державних формулярів, надання медичної допо-
моги при тих чи інших захворюваннях призводять 
до невиправданих витрат як для фармбізнесу, так і  
для самої держави.

Додатково це веде до затягування періоду отримання 
дозвільних документів і невиправданого завищення 
регуляторних вимог, які в Україні набагато суворіші, 
ніж у країнах колишнього СНД і навіть деяких країнах 
Євросоюзу. Як підсумок, все це негативно відбива-
ється на зацікавленості виробників у виведенні нових 
лікарських засобів на ринок України, а також позна-
чається на кишені пацієнта, оскільки призводить до 
підвищення їхньої вартості.

Вплив держави на фармринок України у тому числі ре-
алізується за допомогою державного регулювання цін. 
Сьогодні в Україні діє Національний перелік основних 
лікарських засобів, які частково фінансуються з дер-
жавного або місцевого бюджету. Націнка на препарати 
з цього переліку обмежена 10 % у ланцюжку виробник- 
дистриб’ютор. У продуктовому портфелі STADA є ціла 
низка препаратів, включених до Національного пере-
ліку, ціна на які підлягає державному регулюванню.

  Що впливає на ціноутворення на вітчизняні та  
імпортні препарати в Україні?

С. Д’яченко: Цінові процеси, що відбуваються на 
фармацевтичному ринку, надзвичайно складні і різ-
номанітні. З одного боку, цінова політика є складовою 
економічної політики держави, з іншого – при визна-
ченні вартості лікарського засобу необхідно врахову-
вати цілу низку соціальних, юридичних та моральних 
аспектів. Як вже обговорювалося, ціноутворення на 
лікарські засоби у значній мірі залежить від держав-
ного регулювання. Якщо ж порівнювати механізми 
ціноутворення на лікарські засоби вітчизняного і за-
рубіжного виробництва, то вони досить схожі. Ос-
новними компонентами, які закладаються у вартість 
продукції, є витрати на сировину, основні і допоміжні 
матеріали, виробничі та трудові витрати, витрати на 
просування продукту, податки, витрати на реєстра-
цію і накладні та логістичні витрати. На ціну собівар-
тості продукції в значній мірі впливає курс валют, а 
також обсяги виробництва. Причому від коливання 

market economy sector. In Ukraine, as well as all over 
the world, the pharmaceutical market is a subject 
to strict state regulation and is in a rigid framework. 
However, excessive regulation of the market without 
adequate compensation mechanisms, for example, 
reimbursement and compulsory health insurance, the 
excessive competence of state bodies, the lack of 
effective state forms of medical care for certain diseases 
leads to unjustified costs for both the pharmaceutical 
business and the state itself. In addition, it leads to a 
delay in the period of obtaining permits and unjustified 
overstatement of regulatory requirements, which 
in Ukraine is much stricter than in the former CIS 
countries and even some EU countries. As a result, 
all this negatively affects the manufacturers’ interest 
in introducing new medicines to the Ukrainian market, 
and also affects the patient’s pocket, as it leads to an 
increase in their price.

The influence of the state on the pharma market of 
Ukraine is also realized through state price regulation. 
Today in Ukraine there is a National List of Essential 
Medicines, which are partially funded from the state 
or local budget. The margin for the drugs on this list is 
limited to 10% in the producer-distributor chain. In the 
STADA product portfolio there are a number of drugs 
included in the National List, the price of which is a 
subject of the government regulation.

  What influences the pricing of domestic and 
imported drugs in Ukraine?

S. Dyachenko: Price processes occurring in the 
pharmaceutical market are extremely complex and 
diverse. On the one hand, pricing policy is an integral 
part of the state’s economic policy, on the other 
hand, in determining the cost of a medicinal product, 
a number of social, legal and moral aspects must be 
taken into account. As already discussed, drug pricing 
is highly dependent on government regulation. If we 
compare the pricing mechanisms for medicines of 
domestic and foreign production, they are quite similar. 
The main components that are included in the cost of 
the products are the costs of raw materials, basic and 
auxiliary materials, production and labor costs, product 
promotion costs, taxes, registration costs and invoices 
and logistics costs.

The cost of production price is largely influenced by the 
exchange rate, as well as production volumes. Moreover, 
the cost of both domestic and foreign drugs depends 
on the fluctuation of the currency rate, as in most cases 
the Ukrainian companies buy raw materials for the 
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курсу валют залежить вартість як вітчизняних, так і 
зарубіжних препаратів, оскільки у більшості випадків 
сировину для виробництва продукції українські ком-
панії закуповують за кордоном.

Варто враховувати, що виробники лікарських засо-
бів, які випускають великі партії препаратів, мають 
більше можливостей для оптимізації операційних і ло-
гістичних витрат. Це, в свою чергу, дозволяє встанов-
лювати демократичні ціни на лікарські засоби навіть 
закордонним компаніям.

Сьогодні у всьому світі спостерігається тенденція 
домінування генеричних препаратів, частка яких не-
ухильно збільшується. Ця тенденція характерна як 
для розвинених, так і для країн, що розвиваються, не 
виняток і Україна. Сучасні високотехнологічні генери-
ки пропонують пацієнтам оптимальне вирішення про-
блем зі здоров’ям з раціональним співвідношенням 
ефективності і вартості лікування.

STADA – генерикова компанія і наш продуктовий 
портфель у переважній більшості складається з 
брендованих генериків. При цьому компанія STADA 
дотримується лояльної політики щодо ціноутворення 
на свою продукцію.

Коли імпортні препарати стали стрімко дорожчати, 
українські фармацевтичні компанії скористалися тим-
часовою ціновою перевагою, що й допомогло їм заво-
ювати частку ринку. Але смію зауважити, що деякі з 
них перестаралися у підвищенні цін на свою продук-
цію, багато в чому навіть перевищивши нормативи, 
чого собі не дозволяли навіть імпортні компанії. Вже 
протягом останнього року тенденція до підвищення 
частки вітчизняних виробників не тільки призупинила-
ся, але й має зворотний розвиток. Тому що спокуса 
більше заробляти виявилася непереборною. Утім іно-
земні компанії надолужують згаяне і сьогодні готові 
запропонувати пацієнтам цікаві цінові пропозиції на 
лікарські засоби. Досить часто препарат закордонно-
го виробництва можна купити дешевше, ніж вітчизня-
ний аналог. Таким чином, зарубіжні фармкомпанії по-
чинають відвойовувати втрачене під час кризи.

У непростих ринкових умовах компанія STADA фо-
кусує зусилля на забезпеченні всіх категорій насе-
лення України якісними лікарськими засобами за до-
ступними цінами.

 Яким чином фармацевтичні компанії конкуру-
ють між собою і як, на вашу думку, таке суперництво 
впливає на формування бізнес-клімату в країні?

production of products abroad. It should be taken into 
account that manufacturers of drugs that produce large 
quantities of preparations have more opportunities to 
optimize operating and logistics costs. This, in it`s turn, 
allows setting democratic prices for medicines even to 
foreign companies.

Today, the worldwide trend is the dominance of generic 
drugs, the proportion of which is steadily increasing. 
This trend is typical for both developed and developing 
countries, and Ukraine is not an exception. Modern 
high-tech generics offer patients the optimal solution of 
health problems with a rational ratio of efficiency and 
cost of treatment.

STADA is a generic company and our product portfolio is 
overwhelmingly composed of branded generics. At the 
same time, STADA adheres to a loyal policy regarding 
the pricing of its products.

When imported drugs began rapidly rise in price, 
Ukrainian pharmaceutical companies seized the 
temporary price advantage, which helped them to gain 
market share. But I dare say that some of them overdid 
the price increase for their products, in many respects 
even exceeding the standards, which even import 
companies did not allow themselves. Already during the 
last year the tendency to increase the share of domestic 
producers has not only been suspended, but has 
reverse development. Because the temptation to make 
more money was insurmountable. Nevertheless, foreign 
companies catch up and are now ready to offer patients 
interesting price offers for medicines. Quite often a 
foreign product can be bought cheaper than a domestic 
analogue. Thus, foreign pharmaceutical companies are 
beginning to win back the profit lost during the crisis.

In a difficult market environment, STADA focuses its 
efforts on providing all categories of the Ukrainian 
population with quality medicines at affordable prices.

  How do the pharmaceutical companies compete 
among themselves and how do you think such 
competition affect the formation of the business climate 
in the country?

S. Dyachenko: It is obvious that the Ukrainian pharma 
market has entered the era of maturity and social 
responsibility. If before the pharmaceutical companies 
were aimed solely at increasing the sales of their 
products, now, in a highly competitive environment, 
they are more focused on optimizing their expenses. As 
a result, not all competed against the background of a 
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С. Д’яченко: Очевидно, що український фармри-
нок вступив в епоху зрілості і соціальної відпові-
дальності. Якщо раніше фармкомпанії були націле-
ні виключно на збільшення обсягів продажів своєї 
продукції, то тепер, в умовах жорсткої конкуренції, 
вони більше націлені на оптимізацію своїх витрат. 
В результаті, не всі витримали конкуренцію на фоні 
зниження доходів від продажів і були змушені скоро-
тити/закрити свій бізнес в Україні.

Сформовані останнім часом тенденції і клімат на рин-
ку вимагають від компаній перегляду стратегій просу-
вання препаратів, зміни підходів до промоційної ак-
тивності, спрямованої на фахівців охорони здоров’я. 
Всім гравцям фармринку сьогодні абсолютно очевид-
но, що вибудовувати партнерські відносини з колега-
ми по бізнесу корисніше, ніж жорстко конкурувати. 
Істотно зросла роль аптечних роздрібних мереж, які 
стали чітко формулювати виробникам свої вимоги. 
Багато компаній, серед яких і STADA, активно вибудо-
вують партнерські відносини і успішно співпрацюють 
з оптовим і роздрібним сегментами.

Істотно змінилися і підходи до роботи з фахівцями 
охорони здоров’я. Лікарі та фармацевти дедалі біль-
ше зацікавлені в отриманні достовірної, об’єктивної ін-
формації щодо ефективності, безпечності та переваги 
лікарських засобів. Донесення цієї інформації у сучас-
ному світі важко собі уявити без розумних гаджетів і 
нових каналів комунікації. Фармбізнес активно впро-
ваджує у свою роботу нові ІТ-технології. У промоції все 
більшого значення набуває digital-маркетинг, у «по-
льовій» роботі медичних представників широко вико-
ристовуються технології e-detailing, коли інформація 
адаптується і персоніфікується під потреби клієнта.

Хочу зазначити, що промоція на фармринку стає де-
далі цивілізованішою і етичнішою, поступово відходя-
чи від недобросовісних методів просування. На фар-
мацевтичному ринку тісно взаємодіють між собою 
кілька асоціацій, які виробили і суворо дотримуються 
затверджених Правил Етичної промоції.

Говорячи про конкуренцію між фармкомпаніями, хо-
тілося б процитувати успішного американського під-
приємця і засновника популярної інтернет-компанії 
Amazon.com Джеффа Безоса: «Бізнес може зайти у 
глухий кут, якщо зосереджуватися не на покупцях, а на 
конкурентах». Тому компанія STADA у першу чергу фо-
кусується на задоволенні потреб пацієнтів, при цьому 
задаючи тон у розвитку бізнесу для своїх конкурентів.

Текст:  Марина Шашкова

decline in sales revenue and were forced to cut/close 
their business in Ukraine.

Recently formed trends and the climate in the market 
require companies to review their strategies for 
promoting drugs, changing approaches to promotional 
activities aimed at health professionals. It is absolutely 
obvious to all players of the pharmaceutical market 
today that it is more useful to build partnership relations 
with business colleagues than to compete hard. The 
role of pharmacy retail chains has grown substantially, 
and they have clearly articulated their requirements to 
manufacturers. Many companies, including STADA, 
are actively building partnerships and successfully 
cooperating with wholesale and retail segments.

The approaches to working with health professionals 
have also changed significantly. Doctors and 
pharmacists are increasingly interested in obtaining 
reliable, objective information about the efficacy, safety 
and benefits of medicines. Reporting this information 
in the modern world is hard to imagine without 
smart gadgets and new channels of communication. 
Pharmbusiness actively introduces new IT technologies 
into its work. In the promotion, digital marketing 
becomes increasingly important, in the “field” work 
of medical representatives, e-detailing technologies 
are widely used, when information is adapted and 
personalized to the needs of the client.

I want to note that the promotion in the pharmaceutical 
market is increasingly becoming civilized and ethical, 
gradually moving away from unscrupulous methods 
of promotion. On the pharmaceutical market, several 
Associations cooperate closely, which have developed 
and strictly adhere to the approved the Rules of Ethical 
Promotion.

Speaking about the competition between pharmaceutical 
companies, I would like to quote a successful American 
entrepreneur and founder of the popular Internet 
company Amazon.com, Jeff Bezos: “Business can 
come to a standstill if you focus not on customers but 
on competitors”. Therefore, STADA primarily focuses on 
meeting the needs of patients, while setting the tone for 
business development for its competitors.

 
 
 
 
 

Text:  Maryna Shashkova
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The procedure of import drugs into 
Ukraine is overestimated… But I do 
not consider such scrupulousness 
as a big disadvantage

Andrii Deineko, doctor and successful businessman, 
Country Manager, Ukraine tells about the 
pharmaceutical market from the inside.

Процедура ввезення препаратів 
до України дещо роздута… Але я 
не вважаю таку скрупульозність 
великим недоліком 

Про ринок фармацевтики з середини очима лікаря 
і успішного сьогодні бізнесмена – Country Manager, 
Ukraine, Андрія Дейнеко.

Is there more responsible business than pharmaceutical? 
After all, usually, at the heart of any commercial project 
is the desire to earn. How to be in a situation where 
entrepreneurial activity is not just a pursuit of profit, but 
an important social mission? Andrii Deineko – head of 
the pharmaceutical company Aspen in Ukraine, and in 
the past – a practicing surgeon,  answered all these 
questions to business publication LDaily.

  Andrii, tell us a little about Aspen Ukraine: what 
place does the company occupy today, and how did 
it start?

A. Deineko: Our company has two histories. One of 
them goes from the founding of the first pharmaceutical 
productions in Africa. The new history is a modern 
Aspen, which began its work in the 90s of the past 
century, and aimed at high-tech production.

When the company approached the peak of its 
development in the Southern Hemisphere market, 
business began to expand, and management started 
to look closely at the West European consumer. 
Build ratings is not a grateful business. But I will 
not be mistaken if I say that today Aspen is the 
leading pharmaceutical company in the southern 
hemisphere. On a world scale Aspen is in the TOP-
25 of the world’s most innovative companies in the 
Forbes rating under number 12.

Чи існує бізнес більш відповідальний, ніж фармаце-
втичний? Адже зазвичай в основі будь-якого комер-
ційного проекту лежить бажання заробляти. Як бути в 
ситуації, коли підприємницька діяльність – це не про-
сто гонитва за прибутком, а ще й важлива соціальна 
місія? Про це бізнес-виданню LawyersDaily розповів 
Андрій Дейнеко, керівник фармацевтичної компанії 
Aspen в Україні, а в минулому – практикуючий хірург.

 Андрію, розкажіть трохи про Aspen Ukraine: яке 
місце на ринку займає компанія сьогодні і як все по-
чиналося?

А. Дейнеко: У нашої компанії дві історії. Одна з них 
бере свій початок iз заснування перших фармаце-
втичних виробництв в Африці. Нова історія – це су-
часний Aspen, який почав свою роботу ще у 90-х 
роках минулого століття і спрямований на високотех-
нологічне виробництво.

Коли компанія підійшла до піку свого розвитку на 
ринку Південної півкулі, бізнес почав розширювати-
ся, а менеджмент – придивлятися до західноєвро-
пейського споживача. Будувати рейтинги – невдячна 
справа. Але я не помилюся, якщо скажу що сьогодні 
Aspen – лідируюча фармацевтична компанія у Півден-
ній півкулі. У масштабах світу Аспен входить до ТОП-
25 найбільш інноваційних компаній світу у рейтингу 
Forbes під номером 12.
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Ми спробували об’єднати в собі обидва напрями 
шляхом придбання оригінальних молекул та виробни-
чих потужностей, які їх виробляють.

 Так Aspen – це два в одному?

А. Дейнеко: Так. І в цьому контексті я б зробив акцент 
на роботі нашого європейського офісу, він ближче до 
нас, ближче до України. Тому що ті продукти, з якими 
Aspen працював в Африці, нерелевантні для європей-
ського ринку. Там дійсно інші першочергові потреби 
щодо охорони здоров’я, інший світ... У Африці Aspen 
працює для малозабезпеченого споживача, намага-
ючись надати йому найнеобхідніші медикаменти за 
доступною ціною.

Але Європа вимагає іншого підходу: інших продук-
тів, іншої упаковки, іншого комфорту. Та й лікують-
ся європейці по-іншому. Тому, коли постало питання 
розширення бізнесу, необхідність змінитися стала 
очевидною.

В Європі наша робота заснована на M&A-транзакці-
ях. Тобто, ми займаємося придбанням виробництв і 
просуванням добре відомих ринку, але унікальних, 
товарів.

 Як давно Aspen зайшов в Україну?

А. Дейнеко: У 2014 році. Дуже молода компанія. 
Представництво в Києві, як і в багатьох інших євро-
пейських столицях, з’явилося протягом року після 
відкриття центрального офісу в Мюнхені.

  І в Москві?

А. Дейнеко: Так, і в Москві. Там теж є наш офіс. Ми 
маємо досить велику мережу. Проте варто також до-
дати, що навіть це не дозволяє нам забезпечити всі 
запити, що надходять від лікарів на адресу компа-
нії. Я сам лікар і моєму розумінню близька проблема  
нестачі препаратів на ринку. Особливо в галузі дитя-
чої онкології.

Aspen – організм з абсолютно нестан-
дартною історією і незвичайною психо-
логією як для фарми. Якщо проаналізува-
ти ринок, то сьогодні у даній галузі існує 
2 типи підприємств: R&D-компанії та 

генеричні компанії або виробничі.

We tried to combine both directions by acquiring the 
original molecules and manufacturing facilities which 
produce them.

  So Aspen is two in one?

A. Deineko: Yes. And in this context, I would place 
emphasis on the work of our European office: it is closer 
to us, closer to Ukraine. Because those products with 
which Aspen worked in Africa, are irrelevant for the 
European market. There are really different priorities of 
the health care, another world .. In Africa, Aspen works 
for a low-income consumer, trying to provide him with 
the most necessary medicines at an affordable price.

But Europe requires a different approach: other 
products, different packaging, other comfort. Yes, and 
Europeans treat in a different way. Therefore, when the 
issue of business expansion arose, the need to change 
became obvious.

  How long is Aspen in Ukraine?

A. Deineko: Since 2014. Very young company. Office 
in Kiev, as in many other European capitals, appeared 
within a year after the opening of the central office in 
Munich.

  And in Moscow?

A. Deineko: Yes, also in Moscow. There is also our 
office there. We have a fairly extensive network. But it is 
worth adding that even this does not allow us to satisfy 
all the requests coming from doctors to the company. 
I am a doctor, and my understanding is close to this 
problem: the problem of lack of drugs on the market. 
Especially in the field of pediatric oncology.

  How many such requests?

A. Deineko: They are. Perhaps, it is not so much in 
monetary equivalent, but in terms of the number of 

Aspen – an organism with a completely 
unconventional history and unusual 
psychology for the pharmaceutical 
industry. If you analyze the market, 
today in this industry there are 2 types of 
enterprises: these are R&D companies and 
generic or manufacturing companies.
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 Як багато таких запитів?

А. Дейнеко: Вони є. Можливо, це не так багато у 
грошовому еквіваленті, але з точки зору кількості 
пацієнтів проблема набуває значних розмірів. Поча-
сти така тенденція також пов’язана з тим, що про-
цедура поставки лікувальних препаратів в Україні не 
найпростіша.

  На чому базується ваша модель управління біз-
несом в Україні?

А. Дейнеко: Я будую модель, спрямовану на людей. 
У цьому і полягає соціальне призначення фармаце-
втичного бізнесу, який повинен діяти і розвиватися в 
інтересах кожного з нас. З іншого боку, це також сто-
сується організації роботи всередині компанії.

 Що стосується українського ринку фармацевти-
ки, про які його особливості ви б могли розповісти?

А. Дейнеко: Відповідаючи на це запитання, я нама-
гатимуся відштовхнутися від того, що мені відомо 
найкраще, тобто від особливостей фармацевтичного 
ринку. Для початку, хочу підкреслити, що бізнес Aspen 
в Україні побудований на основі просування антикоа-
гулянтів. В Україні ринок таких препаратів приблизно 
у 15 разів менше від необхідного рівня.

Так, в рамках українського ринку, у нас є конкуренти. 
Але ми боремося за те, щоб наші препарати виписува-
ли тільки у тих випадках, коли це необхідно. Ми праг-
немо розвивати ринок за рахунок створення умов, на-
ближених до європейських, а не шляхом нав’язування 
своїх препаратів. Йдеться про відповідальність.

Звичайно, набагато простіше натренувати лікарів ви-
писувати твій препарат всім підряд. Так можна отри-
мати більше призначень і продажів.

З іншого боку, такими діями можна поставити під за-
грозу не тільки репутацію власної компанії, але і життя  
пацієнтів. Тому ми вибрали для себе інший шлях: 
шлях відповідальної промоції та навчання.

  Що ви маєте на увазі під промоцією в умовах 
фармацевтичного бізнесу?

І це ще одна особливість ринку фарма-
цевтики в Україні – специфічні закони 
конкуренції в рамках даної галузі бізнесу.

patients the problem becomes impressive. In part, this 
trend is also due to the fact that the procedure for the 
medicines supply to Ukraine is not the easiest.

  What is the basis of your business management 
model in Ukraine?

A. Deineko: I’m building a model aimed at people. This 
is the social purpose of the pharmaceutical business, 
which must act and develop in the interests of each of 
us. On the other hand, it also concerns the organization 
of work within the company.

  As for the Ukrainian pharmaceutical market, what 
peculiarities could you tell about?

A. Deineko: Answering this question, I will try to 
push off something that I know best: that is, from the 
characteristics of the pharmaceutical market. To begin 
with, I want to emphasize that the Aspen business in 
Ukraine is built on the basis of promoting anticoagulants. 
In Ukraine, the market for such drugs is about 15 times 
less than the required level. 

Yes, within the Ukrainian market we have competitors. 
But we are struggling to ensure that our drugs are 
prescribed only when it is necessary. We strive to 
develop the market by creating conditions that are close 
to European ones, and not by imposing our drugs. It’s 
about responsibility.

Of course, it is much easier to train doctors to 
prescribe your drug to everyone. So you can get more 
prescriptions and sales.

On the other hand, such actions can endanger not only 
the reputation of one’s own company, but also the life 
of patients. Therefore, we have chosen for ourselves 
another way: the path of responsible promotion and 
studying.

  What do you mean by promotion in a pharmaceutical 
business?

A. Deineko: What is a promotion for us? We do not 
change the color of the package or any individual 

And this is one more feature of the 
pharmaceutical market in Ukraine – the 
specific competition laws within the 
framework of this branch of business.
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А. Дейнеко: Що для нас промоція? Ми не змінюємо 
колір упаковки або якийсь  окремий напис. Для нас 
промоція – це навчити лікарів краще піклуватися про 
своїх пацієнтів і правильно (у всіх випадках, коли це 
дійсно необхідно) призначати препарати. А в Україні з 
останнім є проблеми. Багато хто не отримує необхід-
них препаратів і необхідної тривалості лікування або 
профілактики у тому числі.

 На початку розмови ви згадали про те, що в Укра-
їні діє досить складна процедура імпорту лікарських 
засобів на територію країни. У чому полягає склад-
ність і чи є це серйозним недоліком?

А. Дейнеко: Система дійсно складна. Йдеться про 
величезний перелік вимог до документів, яких необ-
хідно дотримуватися. Так, процедура ввезення пре-
паратів в Україні насправді дещо роздута і багато в 
чому формальна. Це впадає в очі, якщо порівнювати 
нашу країну з іншими європейськими державами. Але 
я не вважаю таку скрупульозність великим недоліком. 
Ввезти в Україну правильно зроблений, якісний пре-
парат не складає великих труднощів. Питання часті-
ше виникають до оформлення, а не до складу.

Зрозуміло, іноді навіть імениті виробники потрапляють 
у негарні історії через браковану продукцію. Але най-
частіше такі проблеми є наслідком порушення правил 
транспортування або зберігання, а не провиною са-
мого виробника. І повірте мені, у такому випадку будь-
яка фармацевтична компанія надасть перевагу тому, 
щоб цей брак виявили на етапі ввезення в країну.

 І останнє запитання: які перспективи для розвит-
ку фармацевтичного бізнесу є в Україні?

А. Дейнеко: Можливості чудові. Якщо говорити про 
ту галузь, в якій працює Aspen, то це перспективи 
росту у 15 разів. Звичайно, такі тенденції характер-
ні не для кожного сегмента фармацевтичного ринку. 
Але, тим не менш, перспективи колосальні і їх потріб-
но використовувати.

Текст:  Жанна Гаращук

inscription. For us, promotion is to teach doctors to take 
better care of their patients and to prescribe medications 
correctly (in all cases, when it is really necessary). And 
in Ukraine the latter has problems. Many do not receive 
the necessary drugs and the necessary duration of 
treatment or prevention.

   At the beginning of the conversation, you mentioned 
that in Ukraine there is a rather complicated procedure 
for importing medicinal products into the country. What 
is the difficulty and is this a serious drawback?

A. Deineko: The system is really complicated. This is a 
huge list of requirements for documents that must be 
observed. Yes, the procedure for importing drugs to 
Ukraine is actually slightly bloated and in many ways 
formal. This is evident if we compare our country with 
other European states. But I do not consider such 
scrupulousness as a big drawback. To import into 
Ukraine properly made, high-quality preparation does 
not make much effort. Questions often arise to the 
design but not to the composition.

Of course, sometimes even the most famous producers 
fall into bad stories with defective products. But, often, 
such problems are the result of the violation of the rules 
of transportation or storage. And believe me, in this case, 
any pharmaceutical company will prefer that this waste is 
found at the stage of importation into the country.

  And the last question: what are the prospects for 
the development of the pharmaceutical business in 
Ukraine?

A. Deineko: The possibilities are magnificent. If we talk 
about the industry in which Aspen works, then this is a 
15-fold growth prospect. Of course, such trends are not 
typical for every segment of the pharmaceutical market. 
But, nevertheless, the prospects are colossal, and they 
need to be used.

 
 
 

Text: Zhanna Garashchuk

The use of a low-quality preparation will 
cost several times more. Therefore, I tend 
to think that very strict regulation is  
better than the absence of any control.

Застосування неякісного препарату 
буде коштувати у рази дорожче. Тому, 
я схиляюся до думки, що дуже суворе  
регулювання – це краще, ніж відсутність 

будь-якого контролю.
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Яка наразі ситуація з інвестиціями у фармацевтичну 
та медичну галузь України? Чи очікується бум? Якщо 
так, то коли, а якщо ні, то чому? Що приваблює, а що 
заважає?  

Підґрунтя для інвестицій 

Інвестиції у медичну галузь України розцінюються ін-
вестиційними експертами як одні з найперспективні-
ших. Іноземні інвестори вважають Україну потенційно 
привабливою. Йдеться про можливості встановлюва-
ти виробничі потужності для найпередовіших препа-
ратів за привабливою собівартістю, тверду підтримку 
державою фармацевтичного бізнесу (як на загаль-
ному, так і на місцевому рівнях) та широкомасштаб-
не реформування медичної галузі, у результаті якої 
держава перестане бути фактичним монополістом у 
галузі охорони здоров’я, а приватні медичні заклади 
отримають рівні з державними можливості. 

Крім того, медична реформа повинна стати рушієм 
введення обов’язкового медичного страхування, а тут 
вже з’являться великі можливості для представників 
страхових корпорацій. І, нарешті, в Україні є величезний 
попит на якісні медичні послуги та комфортну інфра-
структуру, який держава наразі задовольнити не в змо-
зі. Передбачається, що у процесі реформи звільняться 
великі площі комунальних та державних лікарень, що, 
своєю чергою, сприятиме приходу інвесторів. Населен-
ня звикло до розташування лікарень у своїх округах, 
тож інвестору навіть не потрібно буде додатково витра-
чати кошти на спеціалізоване будівництво та промоцію 
закладу. А у рівних умовах державного та приватного 
сектора останньому лишається залучати клієнта якістю.

Сьогодні одними з найбільших інвесторів у медичній 
галузі України, як це не парадоксально, є міжнародні 
організації, серед яких Світовий Банк та ЄБРР.

What is the current situation with investments in the 
pharmaceutical and medical sector of Ukraine? Can we 
expect the prosperity? If yes, then when? If no, then why? 
What may attract, and what may prevent? 
 
Investments background 

Investments in the medical sector of Ukraine are 
considered to be one of the most promising according 
to the statement of the investment experts. Foreign 
investors consider Ukraine as potentially attractive. It is 
about the possibility of setting up production facilities 
for the most leading drugs for an attractive cost, a strong 
state support of the pharmaceutical business (both at 
the general and local levels) and the wide-ranging reform 
of the medical sector, which would result the state to 
be an actual monopolist in the field of health care; and 
private health institutions will have equal with the state 
institutions opportunities.

In addition, medical reform should become an engine for the 
introduction of compulsory health insurance, but there are 
already great opportunities for representatives of insurance 
companies. And, finally, there is a huge demand for high-
quality medical services and a comfortable infrastructure 
in Ukraine which the state is not able to satisfy at the 
moment. It is expected that large areas of communal and 
state hospitals will be released during the reform, which in 
turn will stimulate the arrival of investors. The population is 
accustomed to the location of hospitals in their districts, so 
the investor will not even need to spend extra money on 
specialized construction and promotion of the institution. 
And on the equal terms of the state and private sector, the 
latter needs to attract the client by quality.

Today one of the largest investors in the medical sector 
of Ukraine is international organizations, including the 
World Bank and the EBRD. 

Investing in the pharmaceutical sector: 
what is the formula for success?

Інвестиції у фармацевтичний сектор: 
у чому формула успіху? 

Investing in the pharmaceutical sector: what is the formula for success?Інвестиції у фармацевтичний сектор: в чому формула успіху? 
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З 2015 року діє спільний проект Світового Банку та 
Міністерства охорони здоров’я «Поліпшення здо-
ров’я на службі у людей», спрямований на підтримку 
реформування системи охорони здоров’я. У рамках 
проекту передбачається як технічна допомога, так і 
фактичні закупівлі у галузі охорони здоров’я. Серед 
останніх заходів проекту – закупівля 18 нових машин 
швидкої допомоги у Рівненській області, наступними 
плануються реконструкції амбулаторій та створення 
серцево-судинного центру на базі обласної лікарні.

 
У грудні 2016 року між українським виробником лі-
карських засобів «Фарма Старт» та ЄБРР було підпи-
сано кредитну угоду на 3 млн євро.

Столична КМДА, а точніше Департамент економі-
ки та інвестицій, розробив цілу низку інвестиційних 
проектів щодо медичних закладів Києва та успіш-
но залучає інвесторів на різних етапах проектів. 
На сайті KYIV INVESTMENT AGENCY можна подати 
офіційну заявку та стати інвестором наявних про-
ектів або поділитись ідеєю у цьому напряму. Серед 
проектів міста у розділі Медицина наразі є 4 проек- 
ти, два з яких готуються до конкурсу, а два – вже 
в процесі реалізації. Зокрема, це будівництво або 
реконструкція медичних центрів. 

Міністерство охорони здоров’я також розробило 
та впровадило портал iз дорожньою картою інвес-
тиційних проектів МОЗ в Україні. Серед останніх 
є проекти з міжнародними донорами (серед яких 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)) 
та виконавцями (Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВОЗ)).

Присутні в Україні й світові фармацевтичні гіганти. 
Серед них: Корпорація Takeda (Японія), світовий лі-
дер у сфері медичних рішень для життя – Компанія 
Sanofi (Франція) та компанія ACINO (Швейцарія).

Ключовий суб’єкт системи 

Реформа – попереду, втім, обличчям медицини, без-
перечно, є клініки та фахівці. За останнє десятиліття 
в Україні виросло «покоління» мережевих приватних 
клінік, які вже давно асоціюються у населення з якіс-
тю медичних послуг, у держави – з конкурентоспро-

From 2015, a common project of the World Bank and the 
Ministry of Health “Improvement of health of people”, 
aimed at supporting the reform of the health care 
system. Within the project, both technical assistance 
and actual purchases in the field of health care are 
considered. Among the recent activities of the project 
are the purchase of 18 new ambulances in the Rivne 
region, followed by the reconstruction of outpatient 
clinics and the creation of a cardiovascular center on 
the basis of the regional hospital.

In December 2016 a loan agreement was signed between 
the Ukrainian pharmaceutical manufacturer Pharma Start 
and the EBRD for a loan of EUR 3 million.

Kyiv City State Administration, more precisely, the 
Department of Economics and Investments has developed 
a number of investment projects for medical institutions in 
Kyiv and successfully attracts investors at various stages 
of the projects. On the KYIV INVESTMENT AGENCY 
website, you can file an official application and become 
an investor for existing projects or share an idea in this 
direction. Among the projects of the City in the medical 
section there are currently 4 projects, two of which are 
preparing for the competition, and two are already in 
the process of implementation. In particular, it is the 
construction or reconstruction of medical centers.

The Ministry of Health has also developed and 
implemented a portal with a roadmap of investment 
projects of the Ministry of Health in Ukraine. Among 
them are the projects with international donors (including 
the United States Agency for International Development 
(hereinafter — USAID) and executives (World Health 
Care Organization (hereinafter = WHCO).  

World pharmaceutical giants are also working and 
developing in Ukraine. Among them are Takeda 
Corporation (Japan), world leader in the field of 
medical solutions for life — Sanofi (France) and ACINO 
(Switzerland).

The key subject of the system

The reform is above all, however, the face of medicine is 
certainly clinics and specialists. Over the past decade, 
the “generation” of private clinics network has grown 

З іншого боку, ЄБРР кредитує фармацевтичні 
проекти українських компаній, що здійснюють 
дослідницьку діяльність та розробку високо- 
ефективних медичних препаратів.

On the other hand, the EBRD is lending 
pharmaceutical projects of Ukrainian companies 
that carry out research and development of highly 
effective medicines.

Investing in the pharmaceutical sector: what is the formula for success?Інвестиції у фармацевтичний сектор: в чому формула успіху? 
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можними суб’єктами медичної реформи, а у страхо-
вих компаній – з надійним партнером.

У травні цього року видання «Бізнес» склало рейтинг 
найуспішніших приватних клінік країни. У першій п’я-
тірці рейтингу: «Добробут», «Медіком», EUROLAB, 
«Борис», DoctorSam.

Медична мережа «Добробут» працює з 2001 року та 
надає широкий спектр послуг: від поліклінічних до 
невідкладної допомоги та стаціонару. А дитячі клі-
ніки «Добробут» є безперечним лідером з надання 
професійних педіатричних послуг будь-якого рівня. 
Фахівці мережі працюють за єдиним стандартом 
якості надання послуг з урахуванням зворотного 
зв’язку пацієнт-клініка. Інвестиції до проекту склали 
216 млн грн. Лікувально-діагностичний центр мере-
жі може обслуговувати до 300 тис. пацієнтів, у тому 
числі 3600 у стаціонарі.

Клініка «Медіком» нараховує майже 25 років досві-
ду та є першою недержавною клінікою незалежної 
України. За ці роки в клініці обслуговувалось більше 
100 тис. пацієнтів та надано більше мільйона послуг. 
Лікарі клініки проходять багаторівневий відбір на по-
сади та постійно проходять сучасні програми підви-
щення кваліфікації.

Діагностичний центр EUROLAB працює з 2000-х та 
має у своєму арсеналі не лише якісну лабораторну 
діагностику, а й сучасний Центр генетичних дослі-
джень. Центр позиціонує себе законодавцем моди на 
якість серед передових клінік та вибудовує свою ді-
яльність відповідно до міжнародних стандартів та орі-
єнтації на світових лідерів галузі. Крім того, EUROLAB 
співпрацює  з міжнародними страховими компаніями.

Ще один «старожил» — клініка «Борис». Працює 24 го- 
дини на день 365 днів на рік, починаючи з далекого 
1993 року. Кожен знає, що альтернатива державній 
невідкладній допомозі як дорослим, так і малятам – 
багатопрофільна допомога бригад саме цієї клініки.  
Колектив клініки називає себе клінікою медичної  
досконалості.

Мережа DoctorSam, до якої входять аптеки та клі-
ніки для дорослих та дітей, позиціонує себе з точ-
ки зору нової філософії медичного обслуговуван-
ня: проактивна та превентивна медицина. На сайті 
мережі впроваджено інноваційні медичні рішення 
щодо обслуговування пацієнта. Клієнт може ско-
ристатись послугою «телемедицина» та отримати 

in Ukraine, which have been associated for a long time 
with the quality of medical services by the population, by 
state — with the competitive subjects of medical reform, 
and by insurance companies — with a reliable partner. 

In May of this year, the edition of BUSINESS ranked 
the rating of the most successful private clinics in the 
country. In the first five ratings are: Welfare, Medikom, 
EUROLAB, Boris, DoctorSam.

The medical network Dobrobut has been operating 
since 2001 and provides a wide range of services: from 
out-patient to emergency care and in-patient care. And 
the children’s clinics Dobrobut is the undisputed leader 
in providing professional pediatric services of any 
level. Specialists of the network work in accordance 
with the standard of quality of services, taking into 
account the feedback of the patients. Investments to 
the project amounted to UAH 216 mln. Medical and 
diagnostic center of the network can serve up to 300 
thousand patients, including 3600 places for permanent 
establishments.

The Medikom clinic has nearly 25 years of experience 
and is the first private clinic of independent Ukraine. 
Over the years, the clinic has served more than 100 
thousand patients and provided more than one million 
services. Doctors, working in the clinics are undergoing 
a multilevel selection and are constantly undergoing 
advanced training programs.

The EUROLAB Diagnostic Center has been operating 
since the 2000s and has not only a high-quality 
laboratory diagnosis, but also a modern Center for 
Genetic Research. The Center positions itself as a 
moderator of fashion for quality among the advanced 
clinics and builds its activities in accordance with 
international standards and targeting world leaders in 
the industry. In addition, EUROLAB cooperates with 
international insurance companies.

Another “old-timer” is Boris clinic. It works 24 hours a 
day, 365 days a year, starting in 1993. Everyone knows 
that an alternative to state emergency care for both 
adults and children is the multidisciplinary assistance 
of the brigades of this clinic. The team of the clinic calls 
itself the clinic of medical perfection.

The DoctorSam network, which includes pharmacies and 
clinics for adults and children, set itself up in terms of a 
new philosophy of medical care: proactive and preventive 
medicine. The website includes implemented innovative 
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консультацію он-лайн через Інтернет та веб-каме-
ру. Крім того, впроваджена на сайті клініки послуга  
«альтернативна думка» дозволяє пацієнту у разі 
виникнення сумнівів щодо консультативного вис-
новку та призначень лікаря отримати альтернатив-
ну думку спеціаліста.

Та незважаючи на наявність приватних клінік ви-
сокого якісного рівня, МОЗ зазначає, що сьогодні 
навіть найбільша приватна лікарня все одно менша 
від районної, та архітектори реформи очікують, що з 
введенням нової системи в Україну прийдуть великі 
міжнародні медичні мережі.

Страхова медицина

У новій реформі медичні установи йдуть пліч о пліч зі 
страховими компаніями. Загалом світова практика є 
такою: лікування пацієнта завжди асоціюється з ме-
дичним страхуванням. 

За даними Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг України (Нацкомфінпослуг), за січень-березень 
чисті страхові премії страхових компаній (СК) з ме-
дичного страхування склали 534,5 млн грн., пере-
вищивши на 21,6 % показники аналогічного періоду 
минулого року. А втім за час гривневої девальвації 
дохід СК у доларовому еквіваленті не показав сут-
тєвого зростання та вже не виглядає таким вража-
ючим. Загалом добровільне медичне страхування в 
Україні вважається одним із збиткових видів страху-
вання для страхових компаній. За даними тієї ж Нац- 
комфінпослуг, за першоквартальний звітний період 
2017 року рівень виплат у цій сфері склав 57,2 % 
(співвідношення зібраних премій до страхових ви-
плат), у гривневому виразі – 327,2 млн грн. (на 11,2 %  
більше, ніж за аналогічний період минулого року). 
Переважна більшість клієнтів СК (95 %) за такими 
угодами – корпоративні клієнти, у яких медичні полі-
си є частиною соціального пакета.

Проте СК продовжують конкурувати і у цій сфері. 
За даними видання «Бізнес», серед п’ятірки лідерів 
страхового ринку у сфері медичного страхування за 
страховими преміями наступні компанії: «Провідна», 
«Альфа страхування», «Нафтогазстрах», «АХА», «Уні-
ка». Більшість з них – компанії з іноземним капіталом.

Сьогодні власниками полісів медичного страхування 
в Україні є, за різними даними, не більше 5 % насе-
лення, та після впровадження усіх реформ медицини 

medical solutions for patient`s care. The client can use 
the telemedicine service and receive online consultation 
via the Internet and webcam. In addition, the “alternative 
opinion” service introduced on the website of the clinic 
allows the patient to obtain an alternative opinion of 
the specialist if the patient has some doubts about the 
opinion of the doctor.

But despite the availability of high-quality private 
clinics, the Ministry of Health Care notes that today 
even the largest private hospital is still smaller than the 
state one, and the architects of the reform expect that 
with the introduction of the new system in Ukraine large 
international medical networks will come.

Insurance medicine
In the new reform medical institutions follow the 
insurance companies. In general, the world practice is 
as follows: patient`s treatment is always associated with 
health insurance.

According to the National Commission for State Regulation 
in the Financial Services Markets of Ukraine from January 
till March, insurance premiums of insurance companies 
for health insurance amounted to UAH 534.5 million, 
exceeding 21.6 % of similar indicators of the previous 
year. Nevertheless, during the hryvnia devaluation, the 
IC’s income in dollars did not show significant growth and 
did not look so impressive. In general, voluntary health 
insurance in Ukraine is considered as one of the most 
unprofitable types of insurance for insurance companies. 
According to the same National Financial Services 
Commission, for the first quarter of 2017, the level of 
payments in this area amounted to 57.2 % (the ratio of 
collected premiums to insurance payments), in hryvnia 
terms – 327.2 million UAH. ( It is 11.2 % more than during 
the same period last year). The vast majority of clients of 
the insurance companies (95 %) under such agreements 
are corporate clients, in which medical policies are part 
of the social package.

Nevertheless, the insurance companies continue to 
compete in this area as well. According to the newspaper 
Business, among the top five insurance market leaders 
in the field of health insurance for insurance premiums 
are the following companies: Providna, Alfa Insurance, 
Naftogazstrakh, AXA, and Unica. Most of them are 
companies with foreign capital.

Today, the owners of health insurance policies in 
Ukraine are, according to various sources, no more 
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та введення обов’язкового медичного страхування 
цей сегмент буде охоплювати майже усе населення 
України. А поки що алгоритм СК&Медична установа 
стабільно працює у приватному секторі медицини. 
Цей попит є наслідком бажання компаній та фізич-
них осіб отримати якісне та швидке обслуговування, 
а найголовніше – ефективне.

Купуючи поліс медичного страхування, клієнт отри-
мує перелік медичних закладів, де за цим полісом він 
може отримати лікування або лабораторне обслуго-
вування чи швидку допомогу та обирати, куди звер-
нутись у разі необхідності. Одного разу придбавши 
поліс, клієнт отримує можливість більше не витрача-
ти кошти окремо на різні процедури та медикаменти, 
які охоплені обраним пакетом.

Питання у відповідях

Поки що всі учасники медичного ринку так само, як 
і іноземні інвестори в очікуванні. Одним із найакту-
альніших питань є, чи зможе держава «потягнути» 
реформу з фінансової точки зору, іншим – чи змо-
жуть «потягнути» реформу громадяни?

Теоретично, реформа передбачає співоплату спіль-
но з пацієнтом медичного обслуговування на рівнях 
вище екстреної та первинної допомоги. Практично, 
тариф співоплати детально не прописаний, як не 
прописані дотації та субвенції для тих, хто не змо-
же здійснити співоплату чи не має полісу медичного 
страхування у СК.

З іншого боку, зрозуміло всім: лишати медицину у 
нинішньому стані – шлях в нікуди. Ті величезні кош-
ти, які зараз витрачаються на медицину, в основно-
му йдуть на утримання несучасних лікарень, у яких 
пацієнти з декларованою безкоштовною медициною 
отримують послуги з тіньовою оплатою. 

Реформу розпочато, основний законопроект при-
йнято у першому читанні. Далі – питання його всебіч-
ного вдосконалення та єдиного підходу до майбут-
нього медичної галузі України.

 
Текст:  Ірина Мягка

than 5 % of the population, and after the introduction of 
all medical reforms and the introduction of compulsory 
medical insurance, this segment will cover almost the 
entire population of Ukraine. Meanwhile, the Insurance 
Companies & Medical System algorithm works steadily 
in the private sector of medicine. This demand is a 
consequence of the desire of companies and individuals 
to receive high-quality and prompt service, and most 
importantly – effective service.

When purchasing a health insurance policy, the client 
receives a list of healthcare facilities where he can get 
his treatment or laboratory treatment or ambulance 
treatment and choose where to go if necessary. Once 
you have purchased the policy, the client gets the 
opportunity to get those procedures and medications 
that are covered by the selected package.
 
Question in answers

So far, all members of the medical market are waiting 
in the same way as foreign investors. One of the most 
pressing questions is whether the state can “pull” the 
reform from a financial point of view. The other question 
is  whether they can “pull” the reform of citizens.

Theoretically, the reform involves a co-payment with 
a health care provider at levels above emergency and 
primary care. In practice, the payment rate is not detailed, 
as there are no written subsidies and subventions for 
those who cannot make a co-payment or do not have a 
health insurance policy in the UK.

On the other hand, it is clear to everyone: to leave medicine 
in its current state is the way to nowhere. The huge funds 
that are currently spent on medicine are mainly for the 
maintenance of old hospitals, where patients with declared 
free medicine receive services with shadow payment.
 
The reform has been started; the main administration 
bill has been passed in the first reading. Next is the 
question of its comprehensive improvement and a unified 
approach to the future of medical industry in Ukraine.

 
 

Text:  Iryna Miagka
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Принципи розподілу медичного бюджету держа-
ви планується кардинально змінити та переда-
ти до установи, яку буде створено: Національна 
служба здоров’я. Багато експертів вбачають у 
цьому нове корупційне підґрунтя.

The principles of distribution of the state medical 
budget are planned to be fundamentally changed 
and transferred to the institution , which is going to 
to be established: the National Health Service. Many 
experts see a new corrupt background in it.
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The formulary system should work 
according to the international standards, 
not according to the trademarks

A story of India native Rajeev Gupta, who was not 
afraid to start his business in a foreign country.

Формулярна система повинна працювати 
за міжнародними назвами (ІПН),  
а не за торговими марками 

Історія вихідця з Індії Раджива Гупта, який не 
побоявся почати свій бізнес в чужій для нього країні.

One person cannot create a company. It is created 
by team. Rajeev Gupta, co-founder of the group of 
pharmaceutical companies, called Kusum. His team 
is the most valuable asset in the company, which is a 
strong and competitive player not only in Ukraine, but 
also abroad.

Rajeev Gupta approaches everything with interest and 
love, even when it comes to difficulties. This positive 
character trait helped him many times to make the 
right management decisions in many difficult business 
situations and continues to lead the company going 
forward.

“Any investment requires its development”, says Rajeev, 
and looks confidently into the future. What feature 
distinguishes Kusum from other pharmaceutical 
companies tells the company’s CEO Rajeev Gupta in an 
exclusive interview of LDaily.

   You were at the root of the Ukraine`s pharmaceutical 
business development right at the time of Ukrainian 
independency. What did you start building your 
company with?

R. Gupta: We started our activity in 1994 as a 
distribution company. After the collapse of the USSR, 
there was a strong shortage of many drugs in Ukraine. 
This forced us to arrange the import of Indian medicines 
into the country. And, as it turned out, we were the first 
who decided to start distributing drugs from India. At 
that time there were no large-scale analytical reviews 
of the pharmaceutical market as there are today. We 
only knew which Indian drugs, that once were popular in 
the USSR, disappeared from the market. In addition, we 
asked the owners of the pharmacies, and doctors, which 

Компанію не створює одна людина. Її створює ко-
манда. Про це сміливо заявляє Раджив Гупта, спів-
засновник групи фармацевтичних компанії «Кусум». 
Його команда – найцінніший актив в компанії, який 
сьогодні є сильним і конкурентним гравцем не тільки 
в Україні, а й за кордоном.

Раджив до всього підходить з інтересом і любов’ю, на-
віть коли йдеться про труднощі. Ця позитивна риса ха-
рактеру неодноразово допомагала йому приймати пра-
вильні управлінські рішення в багатьох непростих для 
бізнесу ситуаціях і продовжує вести компанію вперед.

«Будь-яка інвестиція вимагає розвитку», – стверджує 
Раджив і з упевненістю дивиться у майбутнє. Яка осо-
бливість відрізняє «Кусум» від інших фармкомпаній в 
ексклюзивному інтерв’ю LDaily розповів генеральний 
директор компанії Раджив Гупта.

 Ви стояли, можна сказати, біля початків розвитку 
українського фармацевтичного бізнесу вже незалеж-
ної України. З чого ви починали будувати компанію?

Р. Гупта: Свою діяльність ми почали в 1994-му році 
як дистриб’юторська компанія. Після розпаду СРСР 
в Україні гостро відчувався брак багатьох препаратів. 
Це підштовхнуло нас налагодити ввезення індійських 
ліків в країну. І, як виявилося, ми були першими, хто 
зважився зайнятися дистрибуцією ліків з Індії. У той 
час не було масштабних аналітичних оглядів фарма-
цевтичного ринку як сьогодні. Нам тільки було відо-
мо, які колись популярні в СРСР індійські препарати 
зникли з ринку. Крім цього, ми цікавилися у власни-
ків аптек, лікарів, яких саме ліків бракує пацієнтам. 
Таким чином, ми проводили свої власні маркетингові 
дослідження. Після визначення потреб наступав етап 
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пошуку виробників цих препаратів в Індії, з якими і 
домовлялися про постачання, паралельно займаю-
чись реєстрацією лікарських засобів в Україні. Зав-
дяки злагодженій роботі команди і клопіткій праці в  
1997 році ми стали найбільшим дистриб’ютором ін-
дійських лікарських засобів в Україні. І вже до кінця 
90-х років серед наших партнерів були не тільки індій-
ські, а й західні фармацевтичні компанії.

 На якому етапі розвитку ви вирішили відкрити 
своє власне виробництво?

Р. Гупта: У 2001-му ми вирішили розширити бізнес і 
почати випуск препаратів під власною торговою мар-
кою. На такі зміни сильно вплинула девальвація грив-
ні у кінці 90-х років. Наш бізнес уже тоді ставав іншим, 
а будь-яка інвестиція вимагає розвитку. Рішення про 
будівництво виробничого майданчика далося нелег-
ко. Але у нас все вийшло. У 2005 році ми почали бу-
дівництво двох заводів – один в Індії і один в Україні. З 
цього моменту наш бізнес дуже змінився.

  За вашим власними спостереженнями, де легше 
вести бізнес – в Україні чи в Індії?

Р. Гупта: Особисто для мене простіше працювати 
в Україні. Все тому, що я тут навчався, тут починав 
свою справу і знаю, за якими правилами вести бізнес. 
Географія діяльності групи фармацевтичних компаній 
«Кусум» не обмежується тільки Україною та Індією. 
Крім цих двох країн, ми представлені у Казахстані, 
Узбекистані, Філіппінах, М’янмі та Молдові. Найближ-
чим часом плануємо вихід на ринки країн Латинської 
Америки і Південно-східної Азії. Хочу зазначити, що

Ми, як виробник, орієнтуємося на платоспромож-
ність людей в кожній країні у місцевій валюті.

  Ви згодні з тим, що дана стратегія допомагає вам 
легко переживати останню економічну кризу?

Р. Гупта: Звичайно, згоден. З настанням кризи плато-
спроможність населення різко впала, і у людей просто  

у всіх країнах ми працюємо тільки в  
національній грошовій одиниці, не пере-
кладаючи валютні ризики на пацієнта. 
Крім першочергового нашого завдання –  
допомоги пацієнтам, подібне рішення до-
помагає утриматися на ринку і вберегти 
себе від можливих валютних стрибків. 

drugs the patients are lack of. Thus, we conducted our 
own marketing research. After identifying the needs, we 
were searching for these drugs in India, agreed with the 
suppliers, while simultaneously registering the drugs in 
Ukraine. Thanks to hard teamwork, in 1997, we became 
the largest distributor of Indian drugs in Ukraine. And by 
the end of the 90th our partners were not only Indian, 
but also Western pharmaceutical companies.

  At what development stage did you decide to start 
your own production?

R.Gupta: In 2001, we decided to expand the business 
and start production of drugs under our own brand. Such 
changes were strongly influenced by the devaluation of 
hryvnia in the late 1990th.Our business already became 
different, but any investment has to be developed. The 
decision to build a production field was not easy to 
make. But we did it. In 2005 we started the construction 
of two factories in Ukraine and in India. From that time 
our business has strongly changed.

  According to your own observations, it is  easier to 
conduct business in Ukraine or in India?

R. Gupta: It’s easier for me to work in Ukraine. Because 
I studied here, started my own business here and I know 
how to do business here. The geography of activity of 
the group of pharmaceutical companies Kusum is not 
limited only to Ukraine and India. In addition to these 
two countries, we are represented in Kazakhstan, 
Uzbekistan, the Philippines, Myanmar and Moldova. In 
the nearest future we plan to enter the markets of Latin 
America and Southeast Asia. I want to note that

As manufactures we focus on the solvency of people in 
each country in local currency.

  Do you agree that this strategy helps you easily 
survive in the latest economic crisis?

R. Gupta: Of course, I agree. With the beginning of the  
crisis, the solvency of the population has declined, 
and people simply do not have the opportunity to buy 

in all countries we work only in local 
currency, not shifting currency risks to the 
patient. In addition to our first priority – 
helping our patients, this solution helps 
to stay in the market and protect yourself 
from possible currency jumps.
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немає можливості купувати дорогі лікарські засоби зі 
100 % валютною складовою. Наприклад, якщо якийсь 
препарат імпортного виробництва в валютному екві-
валенті продавався за 4 долари, то в кризовий час під 
впливом девальваційних процесів його ціна в гривні 
росла пропорційно курсу. Іншими словами, іноземні 
компанії піднімали ціни на свої ліки. Перед нами також 
стояв вибір: або збільшувати ціни, або, піклуючись про 
вітчизняних пацієнтів, скоротити прибутковість бізнесу. 
Перш ніж прийняти рішення ми детально проаналізу-
вали всі складові частини собівартості наших препара-
тів і розділили їх на дві групи: до першої увійшли ті, які 
оцінюються в місцевій валюті (заробітна плата співро-
бітників, електрика, газ тощо) і друга група з валютним 
компонентом (сировина і матеріали). Також не варто 
забувати і про маркетингові витрати, що грають важли-
ву роль не тільки для фармкомпаній. Ми розуміли, що 
підвищення цін стане катастрофою для пацієнта і наш 
вибір був очевидним. Використовуючи внутрішні ресур-
си і постійно оптимізуючи бізнес-процеси, ми і сьогодні 
дотримуємося політики оптимального ціноутворення. 
Багато вітчизняних виробників швидше, ніж іноземні 
компанії, адаптуються до стрімко мінливих ринкових 
умов, йдучи назустріч потребам суспільства. У свою 
чергу ми очікуємо підтримки з боку держави та відпо-
відних програм розвитку галузі. Від подібної співпраці 
виграють усі, і передусім, пацієнти, в тому числі.

  А чи правда, що цей період став стартом для ви-
робництва контрафакту в Україні?

Р. Гупта: Важко відповісти. Вважаю, що це запитан-
ня краще адресувати до відповідних контролюючих  
органів.

 Українські пацієнти за цей час усвідомили, що  
вітчизняні препарати якісні?

Р. Гупта: Ми відповідаємо за якість і ефективність всіх 
наших лікарських засобів, які виробляємо і продаємо. 
 

Ця подія підтверджує, що ми знаходимося на правиль-
ному шляху, а всі виробничі процеси і якість кінцевого 
продукту відповідають найжорсткішим міжнародним 
стандартам. Під час інспекції нашого заводу представ-
никами Держлікслужби було відзначено високий про-
фесіоналізм, згуртованість, а також рівень оснащення  

Нещодавно наш завод, який розташова-
ний в місті Суми, вкотре успішно прой- 
шов сертифікацію і підтвердив відповід-
ність умов виробництва вимогам GMP.

expensive medicines with 100 % of the foreign currency 
component. For example, if a certain kind of imported 
drug in currency equivalent was sold for $ 4, then in 
crisis time under the influence of devaluation processes 
its price in UAH grew in accordance with the currency 
rate. In other words, foreign companies raised the 
prices of their medicine. We also had a choice: either 
to increase prices, or take care of domestic patients by 
the reduce of profitability of business. Before making a 
decision, we analyzed in details all of the components 
of the cost of our products and divided them into two 
groups: first group consists of valued in local currency 
(staff salaries, electricity, gas, etc.) and the second 
group – with a currency component (raw materials 
and materials). Also, do not forget about marketing 
expenses, which play an important role not only for 
pharmaceutical companies. We understood that the 
price increase would be a disaster for the patient and 
our choice became evident. Using internal resources 
and constantly optimizing business processes, we still 
adhere to the policy of optimal pricing. Many domestic 
producers adapt faster than foreign companies to the 
rapidly changing market conditions, meeting the needs 
of society. In turn, we expect support from the state 
and relevant programs for the development of the 
industry. From such cooperation, everyone will benefit, 
especialy patients.

  Is it true that this period was the start for the 
production of counterfeit products in Ukraine?

R. Gupta: Hard to answer.I think that this question should 
be addressed to the appropriate controlling bodies.

 Have Ukrainian patients already realized that 
domestic drugs are good?

R. Gupta: We are responsible for the quality and efficiency 
of all our medicines that we manufacture and sell.

This event confirms that we are on the right track, and 
all production processes and the quality of the final 
product meet the most stringent international standards. 
During the inspection of our plant by the representatives 
of the State Forest Service, high professionalism, 
solidarity, as well as the equipment level of the plant 

Recently our plant, which is located 
in Sumy, once again successfully 
passed certification and confirmed the 
conformity of production conditions to 
the requirements of GMP.
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заводу і компетенції нашої команди. Зростання про-
дажів препаратів вітчизняного виробництва, який ми 
спостерігаємо останні роки, каже сам за себе. По-
годьтеся, що пацієнт «голосує» тільки за якісні препа-
рати. Якщо він купив один раз і препарат не допоміг 
йому, то вже другий раз він цей препарат не купить і 
всім знайомим розповість про його неефективність.

  Як ви думаєте, держава повинна втручатися в  
регулювання роботи фармринку?

Р. Гупта: Все має бути в міру. В першу чергу держа-
ва повинна взяти під контроль формулярну систему. 
До тих пір, поки її не реформують, лікарі продовжать 
призначати як необхідні, так і непотрібні ліки. Дана 
система повинна працювати за міжнародними наз-
вами (ІПН), а не за торговими марками. Її реформа 
дозволить заощадити гроші пацієнта, а також забез-
печить ефективніше лікування.

 Ви згодні з тим, що головна проблема фармбіз-
несу – це часті нововведення. Занадто часті зміни в 
правилах гри відштовхують іноземних бізнесменів від 
співпраці з українськими. Як ваші партнери реагують 
на подібні зміни?

Р. Гупта: Досить часто зміни до законодавства щодо 
нашої сфери вносила попередня влада. Я не можу 
сказати, що всі вони були поганими. Але регуляр-
но створювалися штучні перепони, які заважали 
нормальному веденню бізнесу. Зараз, починаючи з  
2014 року, ми практично не помічаємо такого. Спо-
стерігається певна стабільність і якийсь спокій на на-
шому ринку, що позитивно вплинуло, в тому числі й на 
зростання вітчизняної фарми.

 Чи можна зробити висновок, що зараз фармпро-
мисловість розвивається органічно, і їй просто ніхто 
не заважає?

Р. Гупта: Так, все правильно. Дійсно для нас найголов-
ніше – не заважати. І це правило актуальне для будь- 
якого іншого ринку. Тільки в такому випадку бізнес 
буде розвиватися. Але доводиться стикатися з попу-
лістським заявами деяких політиків, які переконують 
людей у поганій якості вітчизняних препаратів. Тим, хто 
дозволяє собі подібні необґрунтовані висловлювання, 
я пропоную відвідати топові українські фармзаводи, 
в тому числі і наш, поспостерігати за процесом, а по-
тім пояснити, що змусило їх зробити таку гучну заяву. 

Текст: Марина Шашкова

and the competence of our team were noted. The 
growth in sales of domestic products, which we have 
seen in recent years, speaks for itself. Agree that the 
patient “votes” only for quality drugs. If he bought once 
and the drug did not help him, then the second time he 
will not buy this drug and tell all his friends about his 
inefficiency.

 Do you think the state should interfere in the 
regulation of the pharmaceutical market?

R. Gupta: Everything should be in moderation. First of 
all, the state has to take control of the formulary system. 
Until it is fully reformed, doctors will continue to prescribe 
both necessary and unnecessary medications. This 
system should work on international names, and not 
on trademarks. Its reform will save the patient`s money, 
and will also give more effective treatment.

 Do you agree that the main problem of 
pharmaceutical business is frequent innovations? Too 
frequent changes in the rules of the game are pushing 
off the foreign businessmen. How do your partners 
react to such changes?

R. Gupta: The changes in the legislation concerning our 
business sphere were made quite often by the previous 
authority. I cannot say that they were all bad. But they 
regularly created artificial barriers that prevented the 
normal business dealing. With the beginning of 2014, we 
practically do not notice this. There is certain stability on 
our market, which has positively affected the growth of 
domestic pharmaceutical business.

  Is it possible to conclude that now the  
pharmaceutical industry is developing seamlessly,  
and nobody stops it?

R. Gupta: Yes, that’s right. For us, the most important 
thing is not to be interfered. And this rule is relevant 
for any other market. Only in this case the business will 
develop. But we have to deal with populist statements of 
some politicians who convince people of the bad quality 
of domestic drugs. For those, who allow themselves 
such unreasonable statements, I suggest to visit the 
top Ukrainian pharmaceutical factories, including ours, 
to observe the process, and then to explain why they 
made such a statement.

Text: Maryna Shashkova
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The pharmaceutical industry 
has to be reformed

Tetiana Pechaeva, CEO of the Lekhim group of 
companies, told why health care reform could fail.

Фармацевтична галузь 
потребує реформ 

Генеральний директор Групи компаній «Лекхім» 
Тетяна Печаєва розповіла, чому реформа охорони 
здоров’я може провалитися.

Lekhim, group of pharmaceutical companies, this year 
celebrates the 25th anniversary on the Ukrainian market. 
Today Lekhim includes two enterprises – PJSC Technolog 
and JSC Lekhim-Kharkiv. Despite the small workforce (over 
800 people), the company is a large taxpayer in the country.

Strategic management is conducted from the central 
office in Kyiv, where all the affairs of the company are 
managed in light woman`s hands of Tetiana Pechaeva. In 
business she values collaborative work and dedication. 
These values have helped several generations of 
managers to prevent the crisis from overcoming.

In the interview with LDaily Tetiana Pechaeva, CEO of 
the Lekhim group of companies, talked about the need 
for establishing the partnership between the state and 
the pharmaceutical sector.

 Tetiana, you have been working in pharmaceutical 
business for over 20 years. Pharmaceutical enterprises 
are one of the first who feel the market fluctuations. 
How did the growth of pharmaceutical industry after the 
next crisis affect the Lekhim enterprise?

T. Pechaeva: The economic situation in 2015-2016 was 
difficult for both: the country and the pharmaceutical 
sector. Few of them could boast of the positively 
growing indicators. Despite the fact that the market 
grew to 15 %, there was a fall in real terms, and the 
increase if hryvnia equivalent actually only covered the 
exchange rate difference. The economic and political 
crisis had a bad impact on selling and realization of 
foreign products, but almost all of them managed to 
survive and not to withdraw from our market.

Nevertheless, the period of 2015-2016 was positive for 
Lekhim, because we managed to increase our market 
share by the results of our activity. The volume of sales 

Група фармацевтичних компаній «Лекхім» цього року 
святкує ювілей – 25 років на ринку України. Сьогод-
ні «Лекхім» включає в себе два підприємства – ПрАТ 
«Технолог» та АТ «Лекхім-Харків». Незважаючи на не-
великий штат (понад 800 людей) компанія є великим 
платником податків у країні.

Стратегічне управління ведеться з центрального офі-
су в Києві, де усіма справами компанії з легкої жіночої 
руки керує Тетяна Печаєва. У бізнесі вона цінує ко-
лективну роботу та відданість своїй справі. Ці цінності 
допомагають вже кільком поколінням керівників не 
дозволити кризі побороти сімейний бізнес «Лекхім».

В інтерв’ю з LDaily Тетяна Печаєва, генеральний ди-
ректор Групи компаній «Лекхім», розповіла про необ-
хідність становлення партнерських відносин між дер-
жавою та фармацевтичним сектором.

 Тетяно, в фармацевтичному бізнесі ви працює-
те вже понад 20 років. Фармацевтичні підприємства 
одними з перших відчувають коливання ринку. Як 
зростання фармгалузі після чергової кризи позначи-
лося на підприємстві «Лекхім»?

Т. Печаєва: Економічна ситуація 2015-2016 років 
була складною як для країни, так і для фармацевтич-
ного сектора. Позитивними показниками зростан-
ня мало хто міг похвалитися. Незважаючи на те, що 
ринок виріс на 15 % у натуральному вираженні, було 
падіння, а приріст у гривневому еквіваленті фактично 
тільки покрив курсову різницю. Економічна і політич-
на криза негативно вплинула на продаж і реалізацію 
препаратів закордонних виробників, але практично 
всі змогли вистояти і не піти з нашого ринку.

Проте період 2015-2016 років був позитивним для 
«Лекхіму», оскільки, за результатами діяльності, нам 
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вдалося збільшити свою частку на ринку, а обсяг реа-
лізації зріс, як у гривневому, так у натуральному вира-
женні. Зберегти стабільну динаміку зростання вдало-
ся за рахунок збільшення експорту. На жаль, перший 
квартал 2017 року виявився непростим для нашого 
підприємства, але ми сподіваємося завершити поточ-
ний рік з позитивними результатами.

 У розвитку фармбізнесу в Україні, у підтримці ре-
алізації продукції топ-менеджери компаній чекають 
допомоги від держави?

Т. Печаєва: Вітчизняна промисловість завжди пра-
цювала за принципом: «Все, що потрібно для роз-
витку фармсектора в нашій країні ми зробимо, ми не 
просимо додаткових преференцій та пільг, ми про-
симо не заважати». Адже постійні зміни в законо- 
давстві і, як наслідок, часте впровадження нових 
норм, не дозволяють компаніям ставити довго- 
строкові цілі. Це сприяє збільшенню рівня незадово-
леності бізнесу владою.

Однак, ми повністю підтримуємо ті реформи, які 
впроваджує Міністерство охорони здоров’я України, 
в тому числі й ініціативу страхової медицини, тому 
що, за правильного підходу, вона здатна поліпшити і 
економічний добробут країни, і підвищити якість ме-
дичних послуг для пацієнтів. Ми також повинні розу-
міти, що сьогодні вся система охорони здоров’я має 
гостру потребу в реформуванні.

  Часті зміни в законодавстві, на вашу думку, негатив-
но впливають на інвестиційну привабливість України?

Т. Печаєва: Варто сказати, що український ринок є 
привабливим для іноземних компаній, які періодич-
но аналізують можливість бізнес-інвестицій. Проте, 
політична криза і нестабільна економічна ситуація не 
сприяють збільшенню кількості потенційних інвес-
торів. Як можна працювати в країні, де кожен день 
змінюються правила гри, а бізнес не відчуває себе 
захищеним? Це дуже сильно відштовхує від України, 
великі інвестиції в країну просто бояться робити.

Також не варто забувати і про те, що антикорупційна 
реформа на сьогоднішній день у повній мірі не реа-
лізована.

  Вище ви розповидали, що компанія «Лекхім» 
зберегла свої позиції на ринку завдяки експорту 
препаратів. Розкажіть, в які країни ви продаєте 
свою продукцію?

also increased, both in hryvnia and in real terms. Due 
to the increased export we managed to save a stable 
growth dynamic. Unfortunately, the first quarter of 2017 
turned out to be difficult for our company, but we hope 
to complete this year with positive results.

  Do top managers of the companies wait for help 
from the state in development of pharmaceutical 
business in Ukraine?

T. Pechaeva: Domestic industry has always worked 
on the principle: “We will do everything necessary for 
the development of the pharmaceutical sector in our 
country, we do not ask for the additional preferences 
and privileges, we ask not to interfere”. After all constant 
changes in legislation, and consequently new rules do 
not allow the companies to set long-term goals. This 
helps to increase the level of business dissatisfaction 
with the authorities.

However, we fully support reforms implemented by the 
Ministry of Health of Ukraine, including the initiative of 
insurance medicine. Because, in right approach, it is 
aimed to improve the country’s economic well-being 
and to increase the quality of medical services for 
patients. We also need to understand that today the 
whole health care system is in dire need of reforms.

  In your opinion, do frequent changes in legislation 
negatively affect the investment attractiveness of 
Ukraine?

T. Pechaeva: It is worth saying that the Ukrainian market 
is attractive to foreign companies that periodically 
analyze the possibility of business investment. However, 
the political crisis and unstable economic situation do 
not contribute to an increase of the number of potential 
investors. How can we work in a country where the 
rules of the game change every day and business does 
not feel protected? This strongly pushes away from 
Ukraine, and people are simply afraid to make large 
investments in the country.

We should not also forget that anti-corruption reform 
has not been fully implemented for today.

  Before you said the Lekhim company had saved its 
position in the market due to export of medicines. Tell 
us, which countries do you sell your products to?

T. Pechaeva: Ukrainian products are competitive and 
in demand in many countries and regions, for example, 
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Т. Печаєва: Українська продукція є конкурентною і 
затребуваною у багатьох країнах і регіонах, напри-
клад, у таких як Африка та Азія. На сьогоднішній день 
одним з основних завдань, яке ставить перед собою 
«Лекхім», – вихід на ринок Європи. Для цього ми по-
винні отримати європейський сертифікат GMP як під-
твердження якості виробництва. На жаль, на даний 
момент немає взаємного визнання українського сер-
тифіката GMP, хоча він відповідає усім міжнародним 
та європейським стандартам, що, звичайно ж, під-
тверджує високу якість лікарських препаратів, виро-
блених в Україні.

 Чи можна стверджувати, що в Україні відсутній 
контрафакт?

Т. Печаєва: Фальсифіковані препарати є скрізь, на-
віть на ринках Європи і США, так як це вважається 
одним із найбільш прибуткових, хоча і нелегальних, 
бізнесів. Це глобальна проблема, з якою бореться 
весь світ, в тому числі й Україна. У нашому законо-
давстві передбачена кримінальна відповідальність 
за виготовлення фальсифікованих препаратів. Най-
головнішим методом боротьби з цією недугою є ви-
криття таких підприємств і недопущення виведення 
вироблених ними підроблених препаратів на ринок.

  Як ви вважаєте, українській владі вдасться про-
вести реформу охорони здоров’я?

Т. Печаєва: Я вважаю, що ця реформа грає важливу 
роль у поліпшенні якості медичних послуг. Але для її 
успішної реалізації необхідно, у першу чергу, вибуду-
вати правильний діалог між усіма учасниками про-
цесу впровадження реформи, створити оптимальні 
умови для адаптації. Необхідно врахувати досвід, 
набутий із введенням поняття «сімейний лікар» з 
1 січня 2016 року. До лікарів і пацієнтів не донес-
ли достатньо інформації про те, що саме зміниться 
в роботі лікаря, медичних установ і системі у ціло-
му. Наш уряд, депутати, Міністерство охорони здо-
ров’я повинні проявити політичну волю і підготувати 
підґрунтя для успішної реалізації стратегії медичної 
реформи у 2017-2018 роках, а ми, як вітчизняний 
виробник, будемо докладати усіх необхідних зусиль 
для підтримки нововведень, які, ми сподіваємося, 
поліпшать здоров’я населення та якість медичних 
послуг, що надаються державою, а це першочергове 
завдання для всіх нас.

 
Текст:  Жанна Гаращук

such as Africa and Asia. For today, one of the main tasks, 
which Lekhim puts forward is entering the European 
market. To do this, we need to obtain a European GMP 
certificate as a proof of production quality.

Unfortunately, there is no mutual recognition of the 
Ukrainian GMP certificate at the moment, although it 
meets all international and European standards, which, 
of course, confirms the high quality of medicines 
produces in Ukraine.

 Can we affirm that there is no counterfeiting in 
Ukraine?

T. Pechaeva: Falsified medicines are everywhere, even 
in the European and US markets, as it is considered one 
of the most profitable, though illegal, businesses. This is 
a global problem that the whole world is struggling with, 
including Ukraine.

Our legislation stipulates criminal liability for the 
manufacture of counterfeit medicines. The most 
important method of combating this disease is to 
expose such companies and prevent the withdrawal of 
their counterfeit medicines into the market.

  Do you thing the Ukrainian authorities will be able 
to reform the health care system?

T. Pechaeva: I believe that this reform plays an important 
role in the medical services quality improvement. But for 
its successful implementation, it is necessary first of all 
to build the right dialogue between all parties involved 
in the reform process implementation, to create optimal 
conditions for adaptation. It is necessary to take into 
account the experience with the introduction of the 
concept of a “family doctor” from January 1, 2016. 
Doctors and patients have not been given enough 
information about the change in the doctor’s and 
medical institutions’ work, and in the system in general. 
Our government, deputies, the Ministry of Health have 
to demonstrate political will and prepare a fertile ground 
for the successful implementation of the medical reform 
strategy in 2017-2018, and as a domestic producer, we 
will make all necessary efforts to support innovations 
that might improve the health of the population and the 
quality of medical services provided by the state. And 
this is a priority task for all of us.

 
 

Text: Zhanna Garashchuk



NATIONAL PLAYERS  |  Valeriy KondrukВалерій Кондрук  |  НАЦІОНАЛЬНІ ГРАВЦІ  

48

Neither the government, nor the 
Ministry of Healthcare understand  
how to carry out a health care reform 
for the benefit of the patient

Valeriy Kondruk, the president of Pharmplaneta 
company, explains why foreign pharmaceutical 
companies are ready to return to Ukraine only after 2025.

Ні Уряд, ні МОЗ не розуміють, 
як провести реформу охорони 
здоров’я на благо пацієнта 

Президент компанії «Фармпланета» Валерій 
Кондрук – про те, чому іноземні фармкомпанії готові 
повернутися в Україну тільки після 2025 року.

The head of Pharmplaneta sees any difficulties as 
instruments for desired changes in the country. He even 
developed his own Reform Concept of the Healthcare 
System of Ukraine named “Model 5”. Valeriy Valery 
Kondruk told LDaily about the peculiarity and readiness 
of the Ukrainian government to implement this ‘Model’.

  Valeriy, you have been working in the pharmaceutical 
business for more than 25 years. You know all of the ups 
and downs of this industry better than anybody else. Tell 
us about the development of the pharmaceutical market 
in recent years.

V. Kondruk: Ukrainian pharmaceutical industry has 
always been innovative, since the time of the USSR. 
Almost all factories engaged in the medicine production 
were situated here. These enterprises didn’t leave the 
market with the collapse of the USSR. They just became 
private. Privatization has positively affected them as they 
turned into modern industries, operating in accordance 
with international standards.

Pharmaceutical industry of independent Ukraine had to 
overcome many crises. For example, after 2007-2008 
new opportunities were opened for the pharmaceutical 
segment. Large foreign companies came to us, although 

«Фармпланета» – успішна фармацевтична компа-
нія на ринку України, яка входить до ТОП-5. Вона –  
офіційний дистриб’ютор як українських, так і інозем-
них виробників. Президент компанії Валерій Кондрук 
особистість настільки ж унікальна, як і його бізнес: 
знає п’ять мов і вчить шосту, і не уявляє життя без 
спорту, який допомагає відволіктися від проблем, 
а часто і знайти вихід із складної ситуації. Будь-які 
труднощі керівник «Фармпланети» сприймає як ін-
струмент для бажаних змін в країні. Він навіть роз-
робив власну Концепцію реформи системи охорони 
здоров’я України «Модель 5». Про особливості та 
готовність українського Уряду впровадити її в життя 
Валерій Кондрук розповів LDaily.

  Валерію, у фармацевтичному бізнесі ви працює-
те вже більше 25 років. Вам, як нікому іншому, знай- 
омі усі злети і падіння даної галузі. Розкажіть про стан 
фармринку за останні роки.

В. Кондрук: Українська фармацевтична промисло-
вість завжди була передовою, починаючи з часів 
СРСР. Майже всі заводи, які займалися випуском 
препаратів, знаходилися на нашій території. З розпа-
дом СРСР ці підприємства нікуди не поділися, вони 
стали приватними. Приватизація позитивно вплинула 
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на них, перетворивши на сучасні виробництва, що 
працюють за міжнародними стандартами.

Уже в незалежній Україні фармгалузі довелося пере-
жити чимало криз. Наприклад, після 2007-2008 рр.  
для фармацевтичного сегмента відкрилися нові мож-
ливості. До нас прийшли великі іноземні компанії, 
хоча тоді Україна для них була дуже маленьким рин-
ком збуту. Але вони прийшли сюди, сподіваючись на 
зростання і розвиток фармринку.

Їхнім надіям не судилося здійснитися. Криза, яка 
почалася 2014 року, дала зрозуміти, що економіка 
країни поки що немає перспектив для росту, а пла-
тоспроможність населення падає. Українські фарм-
компанії швидко зорієнтувалися, на відміну від за-
кордонних, почавши виробляти необхідні препарати і 
реалізовувати їх за меншою вартістю. У підсумку ціна 
українського та іноземного препарату могла відріз-
нятися у 3-4 рази. Продажі в упаковках вітчизняних 
фармкомпаній почали зростати. Якщо говорити у від-
сотковому співвідношенні, то сьогодні споживачі ку-
пують 75 % ліків українського виробництва, а 25 % –  
імпортного. Ще кілька років тому ці показники були 
50 на 50, що спонукало деякі західні компанії залиши-
ти цей ринок, щоб, можливо, повернутися після стабі-
лізації економіки, що, за прогнозами, відбудеться не 
раніше 2025 року.

  Продажі у «Фармпланети» почали зростати, як і у 
інших вітчизняних компаній?

В. Кондрук: У нас гарне зростання почалося з 2013 
року. Причому ми набираємо обертів як у обсягах, так 
і в грошах та упаковках, що дозволило нам увійти до 
ТОП-5 українських дистриб’юторів, а у 2017 році за-
йняти четверту позицію у цьому рейтингу. Водночас, 
ми представляємо на ринку як українських виробни-
ків, так і імпортних.

Незважаючи на непогані результати, які демонструє 
наша компанія, я не можу з упевненістю сказати, що 
вся фармпромисловість в країні процвітає. На сьо-
годнішній день наш основний споживач – пересічний 
громадянин. Якщо у нього є гроші, він купує ліки, 
якщо немає – відповідно, не купує. А, як відомо, пла-
тоспроможність населення не збільшилася.

 За такого розвитку фармринку, чи посилилася 
конкуренція серед фармацевтичних компаній?

that time Ukraine was a very small sales market for them. 
But they came here with the hope to improve and develop 
the pharmaceutical market.

Unfortunately, their hopes have not been realized. 
The 2014 economic crisis proved that the country’s 
economy has no growth prospects, and the purchasing 
power of the population is decreasing. Ukrainian 
pharmaceutical companies, unlike the foreign ones, 
quickly reacted on the production of the necessary 
drugs and started to sell them at a lower cost. As a 
result, the prices of Ukrainian drugs were 3-4 times 
lower than the foreign ones.

Sales in packagings of domestic pharmaceutical 
companies began to grow. If we mention the percentage 
ratio, today consumers buy 75 % of drugs produced 
in Ukraine, and only 25 % of imported medications. A 
few years ago, these figures were 50 to 50, prompting 
some Western companies to leave this market in order to 
possibly return after the economic stabilization, which is 
predicted to occur no earlier than in 2025.

  Did Pharmplaneta face the same sales growth as 
the other domestic companies?

V. Kondruk: We have a good growth started in 2013. 
Besides, we are gaining momentum in sales as well as 
in cash and in packaging, which allowed us to enter the 
TOP-5 list of Ukrainian distributors, and to occupy the 
fourth position in this rating in 2017. At the same time, 
we represent both Ukrainian and foreign producers on 
the market.

Despite the good results that our company demonstrates, 
I can not be certain that the entire pharmaceutical industry 
in the country is thriving. As for today our main consumer 
is an ordinary citizen. If he has money, he buys some 
medicine. If not, he does not buy it. And as we know, 
the purchasing power of the population hasn’t increased.

  Has the competition among pharmaceutical 
companies become tougher with such a development of 
the pharmaceutical market?

V. Kondruk: When we talk about competition in our 
industry, we have to understand that there are several 
segments in this business. If we talk about competition 
among manufacturers, it consists of the repeated 
production of one and the same drug. For example, 
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В. Кондрук: Коли ми говоримо про конкуренцію в на-
шій галузі, ми повинні розуміти, що в цьому бізнесі 
є кілька сегментів. Якщо говорити про конкуренцію 
серед виробників, то вона полягає у повторі вироб-
ництва одного і того ж препарату. Наприклад, у ба-
гатьох компаній є аспірин, цитрамон, анальгін, тощо. 
Тому тут йде конкуренція за обсяги продажів і спожи-
вача. Для покупця це навіть добре, тому що для його 
залучення виробники знижують ціну.

Але якщо йдеться про високотехнологічні препарати, 
то тут конкуренції немає серед компаній. Тому що для 
такого продукту потрібні великі вкладення, на що го-
тові далеко не всі підприємства в Україні.

  За роки роботи в фармацевтичному бізнесі, як ви 
ставитеся до втручання держави у цей ринок?

В. Кондрук: У мене є досвід роботи і в бізнесі, і на 
державній посаді. І на основі цього досвіду я дійшов 
думки, що будь-яке втручання держави у бізнес або 
бажання щось регулювати призводить до негативних 
наслідків і не завжди допомагає розвитку бізнесу та 
економіки.

У фармацевтичній галузі державного впливу спосте-
рігається набагато більше, ніж в інших сегментах. По-
винен зізнатися, що на цьому ринку так і має бути. 
Тому що фармацевтичні компанії виготовляють про-
дукти для здоров’я,   їхня якість має бути під жорстким 
контролем. Але у мене особисто є питання: чому сьо-
годні ніяким чином не регулюється питання фальси-
фікатів? Адже всім відомо, що на українському ринку 
є достатня кількість фальсифікованих препаратів. 
Регулюванням цього питання ніхто не займається, 
тим більше, ніхто не несе фінансової або криміналь-
ної відповідальності. Відповідно, ані виробник, ані 
споживач не відчувають себе захищеними, а за при-
кладом інших країн, такою функцією повинна опікува-
тися держава.

  У вас як у представника фармбізнесу є припу-
щення, як з цим боротися?

В. Кондрук: У першу чергу необхідно негайно рефор-
мувати систему охорони здоров’я, про яку сьогодні 
так багато розмов. Але, на жаль, ні конкретного плану 
дій, ні розуміння наслідків, до яких призведуть ці ре-
форми, на сьогодні немає ані в Уряду, ані у Міністер-
ства охорони здоров’я, ані у пацієнта. 

many companies have Aspirin, Citramonum, Analgin, 
and so on. Therefore, we face competition in sales and 
fight for consumers. In this case consumers definitely 
benefit, as producers reduce the price to attract them.

But if we speak about high-tech medications, there is 
no competition among the companies. Because such 
product requires large investments, which not all the 
enterprises in Ukraine are ready for.

   How do you feel about the government intervention 
in this market over the years of working in the 
pharmaceutical business?

V.  Kondruk: I have a work experience both in business 
and in public office. And based on this experience, I 
came to the conclusion that any government intervention 
in business or the desire to regulate something, leads 
to negative consequences and does not always help to 
develop business or economy.

In the pharmaceutical industry government influence is 
observed much more than in other segments. I must 
admit that in this market it is the most necessary thing to 
be. Because pharmaceutical companies produce health 
products, and their quality must be highly-controlled. 
But I cannot understand, why there is no way to regulate 
the issue of falsifications. After all, everyone knows that 
there is a sufficient number of falsified drugs on the 
Ukrainian market. Nobody deals with regulation of this 
issue, especially no one carries financial and criminal 
responsibility. Accordingly, neither the manufacturer 
nor the consumer feels protected, and are following the 
example of other countries/ But such function should be 
assigned to the state.

  As a representative of the pharmaceutical industry, 
do you have any suggestions how to deal with it?

V. Kondruk: Firstly, it is necessary to immediately 
reform the health care system, which is highly 
discussed nowadays. But unfortunately, today neither 
the government, nor the Ministry of Healthcare, has 
a certain plan of action, or an understanding of the 
consequences, which these reforms will lead to.

This reform can not just be done without 
a determinationhere must be a clear plan, 
which has to affect all spheres, including 
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Тому ми вирішили не залишатися осторонь і разом з 
учасниками комітету охорони здоров’я Спілки україн-
ських підприємців (СУП) розробили власну концепцію 
реформи охорони здоров’я в Україні.

 Розкажіть, будь ласка, на чому базується ваша 
ідея реформи?

В. Кондрук: Для початку, ми вивчили, як реформу-
вали охорону здоров’я у всьому світі, проаналізува-
ли досягнуте. В існуючу систему охорони здоров’я 
ми привнесли позитивний досвід Великої Британії та 
привели до концептуального розуміння, що і як по-
трібно реформувати у нас і якою має бути роль дер-
жави у цій реформі.

Будь-яка реформа буде мати результат, якщо розу-
міти, звідки на неї візьмуться гроші. Таке рішення у 
своїй програмі ми також пропонуємо. Далі ми вважа-
ємо, що реформа повинна стосуватися громад, тобто 
у них має бути власна амбулаторія, де люди зможуть 
планово обстежуватися і виявляти   патології на ран-
ніх стадіях, що сприятиме збільшенню тривалості  
їхнього життя.

Звичайно, у нас ще багато пропозицій, які викладені 
в моїй концепції реформування охорони здоров’я, та 
ми наполягатимемо на тому, щоб вони були врахова-
ні Урядом. Зараз є ризик, що ця реформа, у кращо-
му випадку, так і залишиться на папері, в гіршому –  
постраждають люди. Адже мета реформи охорони 
здоров’я – це збільшення тривалості та якості життя 
кожної людини, і це головне, про що потрібно пам’ятати.

 
 
 
 

Текст:  Жанна Гаращук

Therefore, we decided not to stay away and developed 
our own concept of health care reform in Ukraine 
together with the members of the Union of Ukrainian 
Entrepreneurs (UUE) Health Committee.

  Tell us please, what is your reform idea based on?

V. Kondruk: Firstly, we studied, how health care 
had been reformed around the world, and analyzed 
the achievements. We have introduced the positive 
experience of the UK into the existing health care 
system, which gave us a conceptual understanding of 
what and how must be reformed in our country, and 
which role should the state play in this reform.

Any reform will have a result, if we understand where the 
money for it comes from. Such solution is also offered in 
our program. Further, we believe that this reform should 
concern the communities. That means, they should have 
their own ambulant clinic, where people can be regularly 
examined to identify possible pathologies on the early 
stages, which will increase general life expectancy.

Of course, we still have many offers that are set out 
in my health care reform concept and we will insist 
on taken them into account by the government. Now 
there is a risk that this reform, at best, will remain on 
paper, at worst – people will suffer. After all, the goal of 
health care reform is to increase the life expectancy and 
quality of life of every person, and this is the main thing 
to remember.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Zhanna Garashchuk

Реформу неможливо просто взяти і 
зробити, необхідно визначити її етапи, 
має бути чіткий план, в якому повин-
ні бути задіяні всі сфери, в тому числі 
і фармацевтика. Але зараз ми бачимо, 
що цю галузь взагалі не розглядають в 

планах проведення реформи. 

pharmacy. But now we see that this 
industry is not considered at all in the 
plans for reform.
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Які ризики несе в собі медична реформа в Україні? 
Що покликана змінити? Чи фінансуватиметься галузь 
так, як заявлено? Чи запрацює страхова медицина 
і яким нарешті виявиться ринок медичних послуг?    

Медицина, заснована на 
авторитетах, VS медицина, 
заснована на доказах 

У листопаді 2016 року Кабінет Міністрів України схва-
лив Концепцію реформи фінансування системи охо-
рони здоров’я, яка є основою загальноукраїнської 
реформи. Загальна суть реформи полягає у модер-
нізації всієї системи з метою зробити систему якіс-
ною та ефективною як для держави, так і для лікарів 
та пацієнтів. На її втілення в життя розроблено, так 
званий пакет Пацієнтських законопроектів. Ключо-
вим є законопроект «Про державні фінансові гаран-
тії надання медичних послуг та лікарських засобів», 
який вводить принцип «гроші ходять за пацієнтом». 
Це означає, що за кожним пацієнтом у лікарню при-
йде страхова виплата. 8 червня законопроект був 
прийнятий у першому читанні. 

Основними акцентами Закону є:

• Гарантії не залежать від додаткових критеріїв 
ОЗНАЧАЄ: Гарантовані медичні послуги грома-
дянам, іноземцям, особам без громадянства, 
які постійно проживають на території України,  
особам, яких визнано біженцями.

• Перехід на міжнародні протоколи лікування 
ОЗНАЧАЄ: Дозволить закладам охорони здоров’я 
та лікарям перейти від застарілих радянських 
протоколів (алгоритмів) лікування до сучасних 
та ефективних методів діагностики та лікування.

What are the risks of medical reform in Ukraine? What 
does it have to change? Will the industry be funded as 
stated? Will insurance medicine start to work and what 
will be the market for medical services? 

Medicine established on 
authorities VS medicine 
established on evidence
 
In November 2016, the Cabinet of Ministers of Ukraine 
approved the Concept of health care financing reform, 
which is the basis of the all Ukrainian reform. The general 
essence of reform is the modernization of the whole 
system in order to make it qualitative and effective both 
for the state and for doctors and patients. There was a 
so-called “Patient Bills” package, which was developed 
for its realization. The key is the draft “On State Financial 
Guarantees for the Provision of Medical Services and 
Medicines”, which introduces the principle of “money 
walking on the patient”. This means that for each patient, 
the insurance will be paid to the hospital. On June 8, the 
bill was passed in the first reading. 

The main accents of the Law are:

• Guarantees do not depend on additional criteria 
MEANS: Guaranteed medical services to citizens, 
foreigners, stateless persons permanently residing 
in Ukraine, persons recognized as refugees.

• Transition to international treatment protocols 
MEANS: Will allow health care institutions and 
doctors to switch from outdated Soviet treatment 
protocols (algorithms) to modern and effective 
diagnostic and treatment methods.  

• Equal access to a single state guaranteed package

Ukrainian healthcare reform

Реформа охорони здоров’я  
по-українськи

Ukrainian healthcare reformРеформа охорони здоров’я по-українськи
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• Рівний доступ до єдиного державного гаран-
тованого пакета 
ОЗНАЧАЄ: Гарантований пакет складається з 
трьох списків послуг
• Зелений список – це послуги, які покрива-

ються державою 100 % (покриває до 80 % 
усіх звернень громадян до медичних закла-
дів: невідкладна допомога, первинна медич-
на допомога, паліативна допомога);

• Синій список – послуги покриваються дер-
жавою частково;

• Червоний список – послуги, які не покрива-
ються (естетична стоматологія та ін.).

• Оплата медичних послуг та лікарських засо-
бів через механізм державного солідарного 
страхування
ОЗНАЧАЄ: Страхування реалізується за рахунок 
коштів державного бюджету, додаткові внески 
не передбачаються. У разі часткового покрит-
тя вартості послуг запроваджується офіційна 
співоплата державою та застрахованим за ра-
хунок інших джерел (добровільного медичного 
страхування, коштів місцевих бюджетів).

• Застраховані особи зможуть отримувати медичні 
послуги у закладах охорони здоров’я будь-якої 
форми власності та у фізичних осіб – підприємців, 

MEANS: Guaranteed package consists of three 
service lists
• Green list is a service that is covered by the 

state 100 % (covers up to 80 % of all appeals of 
citizens to medical institutions: emergency care, 
primary health care, palliative care);

• Blue list means that services are partially covered 
by the state;

• Red list means that services are NOT covered 
(aesthetic dentistry etc.)

• Payment for medical services and medicines 
through the mechanism of state joint-stock 
insurance
MEANS: Insurance is realized at the expense of the 
state budget, no additional contributions are fore-
seen. In case of partial coverage of the cost of 
services, an official co-payment by the state and 
insured at the expense of other sources person 
(voluntary health insurance, funds of local budgets) 
is introduced. 

• Ensured persons will be able to receive medical 
services in health care institutions of any 
form of ownership and from natural persons- 
entrepreneurs who have a license for medical 
practice and have entered into contracts on 
medical care of the population. 
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що мають ліцензію на медичну практику та уклали 
договори про медичне обслуговування населення.

• Вводиться єдиний стратегічний замовник ме-
дичних послуг, новий централізований орган ви-
конавчої влади – Національна служба здоров’я 
України, яка буде підзвітна лише Кабінету Міні-
стрів України, оминаючи Міністерство охорони 
здоров’я для уникнення корупційних ризиків.

• Вводиться система сімейних лікарів
ОЗНАЧАЄ: Сімейний лікар – лікар загальної прак-
тики, який буде первинною ланкою у системі ме-
дичної допомоги. Цю посаду зможе займати лікар, 
який пройшов в інтернатурі підготовку за спеці-
альністю «Загальна практика – сімейна медицина» 
або лікарі за спеціальностями «Лікувальна справа» 
та «Педіатрія», підготовлені у вищих медичних за-
кладах післядипломної освіти за спеціальністю із 
сімейної медицини і мають сертифікат. Кожен па-
цієнт буде обирати сімейного лікаря та за кожного 
лікар сімейної медицини буде отримувати оплату 
згідно з тарифом. Розмір тарифу залежатиме від 
віку пацієнта та передбачається, що у середньому 
тариф буде 210 гривень на рік за людину. Справа 
лікаря першої ланки – зробити первинний огляд та 
вирішити питання з направленням пацієнта до спе-
ціального вузького спеціаліста у разі, коли сам не 

• A single strategic customer of healthcare 
services is introduced, a new centralized body is 
a National Health Service of Ukraine, which will 
be accountable only to the Cabinet of Ministers of 
Ukraine, bypassing the Ministry of Health to avoid 
the corruption risks. 

• The system of family doctors is introduced
MEANS: Family doctor is a general practitioner who 
will be the primary link in the health care system. This 
post can be occupied by a doctor who has passed 
internship training in the specialty “General practice- 
family medicine” or doctors in the specialties 
“Therapeutic” and “Pediatrics”, prepared in higher 
medical institutions postgraduate education in the 
specialty of family medicine and who has a certificate. 
Each patient will choose a family doctor and each 
family doctor will receive a payment according to the 
tariff. The size of the tariff will depend on the age of 
patient and it is assumed that the average tariff will 
be 210 UAH per year for every person. The first-link 
doctor’s case is to do a primary review and resolve 
the issue of referring a patient to a specialist in 
case that he can not solve the patient’s problem by 
himself. First-link doctors may also be a doctor- sole 
proprietor. If the patient is not satisfied with his family 
doctor, he can change him. In this case, the patient’s 
insurance cover will go to another doctor. 
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зможе вирішити проблему пацієнта. Лікарями пер-
шої ланки також може бути лікар-ФОП. Якщо паці-
єнт не задоволений своїм лікарем сімейної медици-
ни, він може його змінити. У цьому разі й страхове 
покриття пацієнта перейде до іншого лікаря.

• Запуск системи реімбурсації
ОЗНАЧАЄ: Мета – зробити будь-які ліки доступни-
ми усім соціальним верствам населення. Пацієнт 
за рецептом лікаря отримує ліки в аптеці, яка от-
римує відшкодування від держави за ці ліки.

Крім того, реформою вводяться госпітальні округи –  
функціональне об’єднання медичних закладів на 
відповідній території, що забезпечує надання вто-
ринної (спеціалізованої) допомоги мешканцям цієї 
території. Усі медичні заклади в окрузі об’єднуються 
в єдину мережу. Одна або кілька лікарень, обраних 
мешканцями, значно посилюється, інші – перепрофі-
люються. Вимоги до таких госпітальних округів такі: 
обслуговувати щонайменше 200 тисяч мешканців та 
проміжок часу, за який мешканець з будь-якої точки 
округу може дістатись лікарні, – не більше 60 хвилин.

За результатами реформи державні медичні закла-
ди отримають статуси неприбуткових комунальних 
підприємств та фактично будуть користуватись усі-
ма правами й можливостями приватних підприємств 
та не платити податок на прибуток. Медичні заклади 
отримають простір для саморегулювання.

З іншого боку, вводиться власний ID пацієнта (елек-
тронний реєстр у системі E-Health), у якому буде за-
фіксовано історію медичного обслуговування пацієн-
та будь-якими медичними закладами й лікарями та за 
допомогою якого держава буде контролювати надан-
ня конкретних послуг у системі конкретному пацієн-
ту. Держава платить за єдиною системою тарифів за 
надану послугу, надану якісно, реальному пацієнту за 
міжнародними протоколами лікування та діагностики.

 
Фарма не лишилась осторонь 
Окремим важливим пунктом у реформі є реформу-
вання фармацевтичного напряму за допомогою зміни 
системи ціноутворення на лікарські засоби та спро-
щення системи реєстрації ліків. Також уряд планує 
реалізувати ідею закупівлі лікарських засобів через 
міжнародні організації. Йде робота по розробці но-
вого Національного переліку основних лікарських за-
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• Launching the reimbursement system
MEANS: The purpose is to make any drugs available 
to all social layers of population. Patient receives 
medicines by a doctor’s prescription in s pharmacy, 
which receives reimbursement for these 

In addition, hospital districts are introduced by reform. 
This is functional association of medical institutions 
in the respective territory, providing secondary 
(specialized) assistance to residents of this territory. All 
medical institutions in the district are united in a single 
network. One or several hospitals chosen by residents 
considerably increases, while others are re-profiled. 
Requirements for such hospital districts are: to serve 
at least 200 thousand residents, and the length of time 
for any resident to get to a hospital from any part of the 
district is no more than 60 minutes. As a result of reform, 
state-owned medical institutions will receive status of 
unprofitable utility companies and will in fact enjoy all the 
rights and opportunities of private enterprises and not to 
pay profit tax. Medical institutions will have a space for 
self-regulation.

On the other hand, own patient’s ID is introduced 
(electronic register in the E-Health), in which history of 
medical care of the patient by any medical institutions 
and doctors will be fixed, and under which the state 
will control providing specific services in the system to 
a particular patient. The state pays for a single system 
of tariffs for the provided service, which was provided 
qualitatively, to a real patient according to international 
protocols for treatment and diagnosis. 

Pharma did not stay aside

Reforming of the pharmaceutical sector by changing 
the pricing system for medicines and simplifying the 
drug registration system. The government also plans 
to implement the idea of purchasing medicines through 
international organizations. There is a work on developing 
a new National List of Essential Medicines, which will 
include about 300 names of drugs. The reference pricing 
system and the procedure for calculating the marginal 
prices for medicines are introduced. 

Expert opinions

In spite of such large-scale plans, the reform in fact 
tales place quite slowly, not even having time to plan.  
In addition, many experts have a fear that the introduction 
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собів, до якого буде включено біля 300 найменувань  
препаратів. Вводиться система референтного ціно- 
утворення та порядок розрахунку граничних цін на  
лікарські засоби.

 
Думки експертів
Незважаючи на такі масштабні плани фактично ре-
форма відбувається досить повільно, не встигаючи 
навіть за своїм планом. Крім того, багато експертів 
побоюються, що введення фінансування медицини 
через Національну службу стане новою корупційною 
основою, та взагалі мають сумніви відносно дореч-
ності створення аналогу МОЗу.

Існують побоювання й щодо достатньої компетент-
ності сімейних лікарів та створення подвійної опла-
ти за медицину. Чи не доведеться пацієнту все одно 
сплачувати окремо у кишеню за якість та терміно-
вість послуг, за довідки та направлення. 

Окремим пунктом експерти зазначають сумніви щодо 
того, чи потягне фінансово держава взяті на себе 
зобов’язання щодо оплати гарантованого набору 
медичної допомоги та медичних послуг на декіль-
кох реформованих рівнях з урахуванням того, що 
фінансування передбачається у загальному обсязі 
покривати за рахунок сплачуваних податків, зокрема 
ПДВ. Звідки взяти кошти, якщо зараз бюджет реаль-
но забезпечує не більше ніж 7 % лікарських засобів. 
Зокрема, за діючою зараз системою відшкодування 
ліків окремих категорій, вже існує заборгованість 
держави по відшкодуванню. 

Експерти також відзначають відсутність самого ме-
ханізму закупівлі медичних послуг. Залишається без 
відповіді і запитання: що буде з тими місцевими закла-
дами охорони здоров’я, які залишаться без держза-
мовлення і бюджетного фінансування під управлінням 
місцевої влади, і, взагалі, які функції мають залиши-
тись у місцевої влади в питаннях охорони здоров’я. 

Фактично – усі чекають не концептуального, а прак-
тичного бачення реформи, у тому числі фінансування 
галузі. Нова модель містить у собі багато протиріч, 
тож чекаємо на практичну реалізацію, яка неодмінно 
буде вносити точкові корекції, саме вона покаже, чи 
справдились позитивні прогнози реформаторів.

 
Текст:  Ірина Мягка
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of financing medicine through the National Service will 
become a new corruption basis, and in general, there 
are doubts as to the appropriateness of establishing an 
analogue of the Ministry of Health. 

There are also fears about the sufficient competence 
of family doctors and creation of a double payment 
for medicine. If patient has anyway to pay separately 
in a pocket for the quality and urgency of services, for 
certificates and referrals. 

By a separate item, experts point out doubts whether the 
financial obligation of the state about the payment of a 
guaranteed set of medical care and medical services at 
several reformed levels will be taken. It should be also 
taken into account that funding is foreseen in total, to 
cover the tax due, including VAT. Where to get funds, 
if now the budget actually provides no more than 7% 
of medicines. In particular, for the current system of 
reimbursement of certain category medicines, there is 
already a state debt for reimbursement. 

Experts also note lack of the mechanism for the purchase 
of medical services. There is a question remained: what 
will happen to those local healthcare institutions that will 
remain without government order and budget funding 
under the control of local authorities. And, in general, 
all functions that should remain with local authorities in 
healthcare questions. 

In fact- everyone is waiting for not a conceptual but 
practical vision of reform, including the funding of the 
industry. The new model contains many contradictions, 
so we look forward to a practical implementation, which 
will definitely make point corrections, it will show if the 
positive predictions of the reformers were true.

 
 
 
 

 
 
 

Text:  Iryna Miagka
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Pharmaceutical business 
in Ukraine is an attractive 
investment sector

Volodymyr Redko, executive director of the Association 
of Pharmaceutical Research and Development APRaD 
told about tendencies of health care reform.

Фармацевтичний бізнес 
в Україні – привабливий 
сектор для інвестицій 

Про тенденції реформи охорони здоров’я розповів ви-
конавчий директор Асоціації виробників інноваційних 
препаратів в Україні «АПРАД» Володимир Редько.

The idea of creating an organization, which unites 
came manufacturers of innovative drugs in Ukraine 
10 years ago. Immediately after its foundation, the 
association became a platform for a dialogue between 
the world producers of innovative drugs with the state 
structures of Ukraine, searching for common solutions, 
delivering their ideas and proposals to representatives 
of government and other organizations more effectively, 
as well as the opportunity, by combining efforts, to 
influence constructively the processes of reforming the 
system of the healthcare and pharmaceutical industry 
of Ukraine. Vladimir Redko, executive director of the 
APRaD Association, told LDaily about the main goals 
of the organization’s activities, about the participation 
of member companies in the healthcare system reform.

  As we know, in Ukraine there are no domestic 
manufacturers of medicines among members of your 
association. Tell us about the member companies of the 
Association.

V. Redko: Today, our Association unites the 16 largest 
international companies – leaders in the development, 
research and production of medicines – that conduct 
their activities, in Ukraine as well. There are not so many 
innovative companies in the world, because it requires 
the availability of expensive equipment, time and very 
serious means. Therefore, so far, unfortunately, there 
are no domestic companies in our association, but we 

Iдея створення організації, яка об’єднує виробників 
інноваційних препаратів в Україні, виникла 10 років 
тому. Одразу після свого заснування, асоціація стала 
майданчиком для діалогу світових виробників іннова-
ційних препаратів з державними структурами України, 
пошуку спільних рішень, більш ефективного донесен-
ня своїх ідей і пропозицій до представників влади та 
інших організацій, а також можливістю, об’єднавши 
зусилля, конструктивно вплинути на процеси рефор-
мування системи охорони здоров’я та фармацевтич-
ної галузі України. Володимир Редько, виконавчий ди-
ректор Асоціації «АПРАД», розповів LDaily про головні 
цілі діяльності організації, про участь компаній-членів 
в реформі системи охорони здоров’я.

  Як нам відомо, в Україні серед членів вашої асо-
ціації немає вітчизняних виробників ліків. Розкажіть 
про компанії – члени Асоціації.

В. Редько: Сьогодні наша Асоціація об’єднує 16 най-
більших міжнародних компаній – лідерів у розробці, 
дослідженнях і виробництві лікарських засобів, які 
ведуть свою діяльність у тому числі й в Україні. У світі 
не так багато компаній, що займаються інноваційними 
розробками, оскільки це вимагає наявності дорогого 
обладнання, часу і дуже серйозних коштів. Тому поки, 
на жаль, вітчизняних компаній немає у складі нашої 
асоціації, проте ми завжди відкриті до діалогу. Напри-
клад, для створення одного інноваційного препарату 
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потрібно понад 10 років і більше мільярда доларів ін-
вестицій. До того ж не всі дослідження дають очіку-
ваний результат, тому інновації – це досить великий 
ризик. Проте, інноваційні препарати у своїй більшості 
представлені в Україні, і це, безсумнівно, величезний 
плюс для пацієнтів.

  Які завдання і цілі стоять перед Асоціацією?

В. Редько: Ми представляємо інтереси дослідної 
фармацевтичної індустрії в Україні. Спільними зусил-
лями ми можемо донести позиції цієї частини фарм- 
індустрії до відповідних державних кіл. Представни-
ки нашої Асоціації постійно беруть активну участь в 
обговоренні проектів законів і рішень, у розробці ре-
комендацій щодо нових змін і доповнень до чинного 
законодавства, яке стосується всіх аспектів обігу 
лікарських засобів. Відстоюючи інтереси інновацій-
них фармкомпаній у питаннях спрощення реєстра-
ції, поліпшення системи оподаткування, включення 
інноваційних препаратів до Національного переліку 
основних лікарських препаратів, захисту прав інте-
лектуальної власності тощо, ми також робимо свій 
внесок у розвиток системи охорони здоров’я і забез-
печення населення країни доступом до високоякіс-
них, безпечних і ефективних лікарських засобів, що 
сприяє підвищенню якості життя людей. Крім цього, 

З 2012 року наша Асоціація є членом Європейської 
федерації фармацевтичної промисловості та асо-
ціацій. Згідно з «Кодексом EFPIA про розкриття ін-
формації про передачу цінностей фармацевтичними 
компаніями на користь фахівців у сфері охорони 
здоров’я і закладів охорони здоров’я», учасники 
асоціації «АПРАД», починаючи з 2016 року, щорічно 
у відкритому доступі надають інформацію про фінан-
сові цінності, передані представниками інноваційної 
фарміндустрії працівникам охорони здоров’я. Такі 
заходи сприяють політиці відкритості ведення біз-
несу, підвищують рівень довіри до фармацевтичної 
галузі, роблять прозорими відносини між лікарями і 
виробниками оригінальних препаратів.

   однією з важливих місій Асоціації 
«АПРАД» є впровадження етичних 
принципів ведення комерційної діяльно-
сті, які б відповідали чинним європей-
ським стандартам, серед своїх членів  
    і в фармацевтичній співдружності  

України в цілому.

are always open to dialogue. For example, to create 
one innovative preparation, it requires more than 10 
years and more than a billion dollars of investment. In 
addition, not all studies produce the expected result, so 
innovation is a big enough risk. Nevertheless, innovative 
drugs are mostly represented in Ukraine, and this is 
undoubtedly a huge plus for patients.

  What are the tasks and aims of the Association?

V. Redko: We represent the interests of the research 
pharmaceutical industry in Ukraine. Together we can 
bring the positions of this part of the pharmaceutical 
industry to the relevant state circles. Representatives 
of our Association constantly take an active part in the 
discussion of draft laws and decisions, in developing 
recommendations for new amendments and additions 
to the current legislation, which deals with all aspects 
of the circulation of medicines. Defending the interests 
of innovative pharmaceutical companies in simplifying 
registration, improving the taxation system, including 
innovative drugs in the National List of Essential 
Medicines, protecting intellectual property rights, etc., 
we are also contributing to the development of the 
health care system and ensuring the population of the 
country with access to high-quality, safe and effective 
medicines, which contributes to improving the quality of 
people`s life. Besides,

Since 2012, our Association is a member of the 
European Federation of Pharmaceutical Industries and 
Associations (EFPIA – https://www.efpia.eu). According 
to the EFPIA Code on Disclosure of the Transfer 
of Values   by Pharmaceutical Companies to Health 
Professionals and Health Care Institutions”, the APRaD 
members, starting in 2016, annually provide publicly 
available information on financial values   transferred 
by representatives of the innovative pharmaceutical 
industry to health workers. Such measures contribute to 
the policy of openness of business, increases the level 
of confidence in the pharmaceutical industry, make the 
relations between doctors and manufacturers of original 
drugs transparent.

One of the important missions of the 
Association “APRaD” is the introduction 
of ethical principles of conducting 
commercial activities that would meet 
the current European standards, among 
its members and in the pharmaceutical 
community of Ukraine.



ASSOCIATIONS IN PHARMACEUTICAL BUSINESS | Volodymyr RedkoВолодимир Редько  |  АСОЦІАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

61

  Більшість фармкомпаній нарікають, що державні 
органи неохоче йдуть на контакт з ними. Через асоці-
ації такий діалог організувати легше?

В. Редько: На жаль, українські чиновники прислу-
хаються до експертів фармацевтичного бізнесу на-
багато менше, ніж хотілося б. Останні кілька років 
намітилися позитивні тенденції співпраці МОЗ з гро-
мадськими організаціями та асоціаціями у фармсе-
редовищі, однак, на мою думку, потенціал такої спів- 
праці реалізований далеко не повністю. Представ-
ники фармсектора і міжнародних інноваційних ком-
паній готові поділитися своїм досвідом і допомогти в 
процесі реформування, однак нинішній Уряд більше 
спирається на досвід міжнародних організацій, таких 
як ВООЗ, і мало прислухається до експертного сере-
довища. Прикладом є розробка і впровадження Наці-
онального переліку основних лікарських препаратів, 
сформованого на основі переліку ВООЗ. При його 
складанні в Україні розглядалася абсолютна вартість 
препаратів. Таким чином, інноваційні лікарські засоби 
були практично виключені з переліку.

  Володимире, напевно ви особисто і сама Асо-
ціація стежить за розвитком реформи охорони здо-
ров’я. Як, на вашу думку, вона проходить?

В. Редько: Ми не тільки стежимо за реформою охо-
рони здоров’я, а й беремо активну участь у процесі 
напрацювання і вдосконалення нормативно-регуля-
торної бази, як уже було сказано раніше. Ця реформа 
стосується кожного, не тільки фарміндустрії чи ме-
дичних установ, оскільки вона вплине безпосередньо 
на якість медичних послуг, одержуваних кожним ок-
ремим громадянином України, але й на якість нашого 
з вами життя. Звичайно ж, вона вплине і на розвиток 
фармацевтичної галузі. Все це взаємопов’язано. Од-
ним із прикладів нашої активної участі у процесі ре-
формування служить розробка концепції «Бачення 
2020», що є керівництвом щодо формування ефек-
тивної системи охорони здоров’я в Україні, націле-
ної на поліпшення доступу пацієнтів до інноваційних 
препаратів. Зараз ми бачимо позитивні тенденції в 
процесі реформування охорони здоров’я. Це, в пер-
шу чергу, реформування нормативно-правової бази: 
впровадження законів, напрацьованих за останні 
два роки і спрямованих на лібералізацію фармаце-
втичного ринку, запуск механізму реімбурсації, перші 
реальні кроки у створенні електронної системи охо-
рони здоров’я. Однак, потрібно розуміти, що процес 
реформування – це довгий процес в будь-якій країні. 
Найголовніше, що відбувся запуск змін.

  Most farm companies complain that state bodies 
are reluctant to contact them. Is it easier to organize 
such dialogue through associations?

V. Redko: Unfortunately, Ukrainian officials listen to 
the experts of the pharmaceutical business much less 
than it would be. Over the past few years, there have 
been positive trends in the cooperation of the Ministry 
of Health with public organizations and associations 
in pharmaceuticals, but in my opinion, the potential 
for such cooperation has not been fully realized. 
Representatives of the pharmaceutical sector and 
international innovation companies are ready to share 
their experience and help in the reform process, but 
the current government relies more on the experience 
of international organizations such as WHO and does 
not pay much attention to the experts. An example is 
the development and implementation of the National 
List of Essential Medicines, formed on the basis of the 
WHO list. When it was compiled in Ukraine, the absolute 
cost of drugs was considered; And, thus, innovative 
medicines have been virtually excluded from the list.

  Volodymyr, obviously you personally and the 
Association itself monitors the development of health 
care reform. How do you think it goes?

V. Redko: We not only follow the reform of health care, 
but also take an active part in the process of working 
out and improving the regulatory system, as it was said 
before. This reform concerns everyone, not only the 
pharmaceutical industry or medical institutions, as it will 
directly affect the quality of medical services received 
by each individual citizen of Ukraine and the quality of 
our life. Of course, it will affect the development of the 
pharmaceutical industry. All this is interconnected. One 
of the examples of our active participation in the reform 
process is the development of the Vision 2020 concept, 
which is a guide to the formation of an effective health 
care system in Ukraine aimed at improving patient 
access to innovative drugs. Now we see positive trends 
in the process of health care reform. This is, first of all, the 
reform of the regulatory system; implementation of laws 
developed over the past two years aimed at liberalizing 
the pharmaceutical market; launch of reimbursement 
mechanism; the first real steps in creating an e-health 
system. However, one must understand that the 
process of reform is a long process in any country. The 
most important thing is that the changes started.

  What do you think is necessary for the success of 
the reform?
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  Як ви думаєте, що необхідно для успіху реформи?

В. Редько: Можна говорити про досвід європейських 
країн, проте у кожній країні свої передумови, і шляхи 
реформування завжди індивідуальні, оскільки завжди 
існують свої підводні камені. Досить вивчити процеси, 
які відбувалися у сусідів, і почати їх впроваджувати в 
Україні. Для успішного реформування необхідні пра-
вильні ідеї, професіонали та експерти, засоби, час і 
достатня політична воля, для чого, у свою чергу, необ-
хідне розуміння пріоритету необхідності реформ. По-
трібно обов’язково внести зміни до системи фінансу-
вання, яка може стати головною перешкодою у процесі 
реформування і загальмувати весь процес. На жаль,

Втім ми продовжуємо доносити наші ідеї і часто  
бачимо позитивний відгук. Хотілося б зробити більше, 
однак, потрібно вміти працювати з тим, що є, і не зу-
пинятися на досягнутому.

  Вам, як виконавчому директору Асоціації, дуже  
добре відомі причини мінімальних інвестицій в  
Україну. З чим це пов’язано?

В. Редько: Фармацевтичний бізнес в цілому – це до-
сить прибутковий вид бізнесу і тому привабливий 
сектор для інвестицій. Проте, сьогодні є ще ряд фак-
торів, які відштовхують іноземних інвесторів, а саме: 
відсутність чітких і прозорих правил гри на ринку і 
захисту інвестицій, складна регуляторна система і 
система оподаткування, відсутність гарантій захи-
сту прав інтелектуальної власності. Кількість ризиків 
перевищує можливі очікування прибутку. Та, все ж, 
реформи повільно просуваються і в довгостроковій 
перспективі Україна, безсумнівно, буде дуже прива-
бливою країною для інвестицій міжнародних фарма-
цевтичних компаній. Зараз у багатьох українських 
пацієнтів немає відповідного доступу до інноваційних 
лікарських засобів, які можуть реально змінити їхнє 
життя, однак, з огляду на існуючі позитивні тенденції, 
можна говорити про те, що в найближчому майбут-
ньому все поступово зміниться на краще.

Текст:  Жанна Гаращук

до процесу реформування, на мій погляд, 
недостатньо залучаються кваліфіко-
вані фахівці у галузі інноваційної фарм- 
індустрії, які можуть вказати на недо-
ліки і спірні моменти в процесі підготов-

ки до впровадження реформи.

V. Redko: You can talk about the experience of 
European countries, but in each country there are 
their prerequisites, and the ways of reform are always 
individual, because there are always pitfalls. It is enough 
to study the processes that occurred in the neighbors, 
and begin to introduce them in Ukraine. Successful 
reform requires the right ideas, professionals and 
experts, the means, time and sufficient political will, 
which, in turn, requires an understanding of the priority 
of the need for reform. It is necessary to make changes 
in the system of financing, which can become the main 
obstacle in the process of reforming and slow down the 
whole process. Unfortunately,

Nevertheless, we continue to communicate our ideas 
and often we see a positive response. I would like to do 
more, but you need to be able to work with what is, and 
do not stop there.

  As an executive director of the Association, you 
know very well the reasons for the minimum investment 
in Ukraine. What is the reason for this?

V. Redko: The pharmaceutical business as a whole 
is a fairly profitable type of business and therefore an 
attractive sector for investment. Nevertheless, today 
there are a number of factors that repel foreign investors, 
namely: the lack of clear and transparent rules of the 
game in the market and protection of investments, a 
complex regulatory system and taxation system, lack 
of guarantees for the protection of intellectual property 
rights. The number of risks exceeds the expected profit 
expectations. And yet, the reforms are slowly moving 
forward and in the long term Ukraine undoubtedly will be 
a very attractive country for investment by international 
pharmaceutical companies. Now many Ukrainian 
patients do not have adequate access to the innovative 
medicines that can really change their lives, however, 
given the existing positive trends, it can be said that in 
the foreseeable future, everything will gradually change 
for the better.

Text: Zhanna Garashchuk

in my opinion, qualified specialists from 
the innovative pharmaceutical industry 
are not involved to the reform process 
and are not attracted enough to point 
out the shortcomings and controversial 
points in the process of preparing for the 
implementation of the reform.





ASSOCIATIONS IN PHARMACEUTICAL BUSINESS | Mykola RomanokМикола Романьок  |  АСОЦІАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

64

Many tools for earning money by the 
officials arise in a regulated system

How the Producers of Medical Equipment and Medical 
Devices Committee of the American Chamber of 
Commerce protects the interests of foreign business in 
Ukraine tells Mykola Romanok, Head of the Chamber 
Working Group, in an interview with LDaily.

У зарегульованій системі 
зароджується багато інструментів  
для заробляння грошей чиновниками 

Як Комітет виробників медичного обладнання та ви-
робів медичного призначення Американської торго-
вої палати (ACC) захищає інтереси іноземного бізнесу 
в Україні – Микола Романьок, глава Комітету в ін-
терв’ю LDaily.

Early in the morning and during the lunch break; at 
any free time, and even before bedtime, he studies the 
specialized legislation, conducts business meetings, 
arrange teleconferences, structures the business process, 
basically works. This is the usual day of Mykola Romanok, 
Head of the Working Group of the Committee of Producers 
of Medical Equipment and Medical Devices of the 
American Chamber of Commerce in Ukraine (hereinafter – 
ACC). The main task of the Committee is to improve 
the conditions in order to conduct medical business 
in Ukraine, which, in turn, will increase the investment 
attractiveness of the country. Indeed, much effort has 
to be made to achieve this goal. And, frankly speaking, 
Mykola does it with enthusiasm, which can do only those 
people, who truly believe in the future of the country and 
see a huge potential in it. Mykola Romanok, as the Head 
of the Working Group of the Committee, is convinced that 
a favorable business climate is possible in our country, 
and the state will eventually begin to work professionally.

During the conversation with LDaily Mykola spoke about 
the mission and goals of the Committee, as well as who 
might benefit from a slowdown of market development, 
and who, in turn, could rectify the situation.

  Mykola, being the Head of the Working Group of 
the Committee of Producers of Medical Equipment 
and Medical Devices of the American Chamber of 
Commerce in Ukraine, which purpose do you pursue?

M. Romanok: The Committee works in several 
directions. To be short, we create a platform for building 
effective business, being a platform for communication 

І раннього ранку, і в обідню перерву, і у вільну хви-
лину, і навіть час перед сном, заповнений вивченням 
профільного законодавства, діловими зустрічами, те-
леконференціями, структуруванням бізнес-процесів, 
тобто роботою. Це звичний розпорядок дня Миколи 
Романька, голови Комітету виробників медичного 
обладнання та виробів медичного призначення Аме-
риканської торгової палати в Україні (ACC). Основне 
завдання роботи Комітету – поліпшення умов ведення 
медичного бізнесу в Україні, що, в свою чергу, підви-
щить інвестиційну привабливість країни. Для досяг-
нення цієї мети дійсно доводиться докладати багато 
зусиль. І, до речі, Микола це робить з ентузіазмом, 
на який здатні лише люди, які свято вірять в свою 
країну і бачать у ній величезний потенціал. Микола 
Романьок, як глава Комітету, впевнений у тому, що 
сприятливий бізнес-клімат в нашій країні можливий, 
а сама держава, врешті-решт, почне працювати як 
професійний менеджер.

У розмові з LDaily Микола розповів про місію і цілі Ко-
мітету, а також про те, кому може бути вигідно галь-
мування розвитку ринку, і хто, в свою чергу, може 
виправити ситуацію.

  Миколо, очолюючи Комітет виробників медич-
ного обладнання та виробів медичного призначення 
Американської торгової палати в Україні, яку мету ви 
переслідуєте?

М. Романьок: Комітет працює в декількох напрямах. 
Якщо коротко, ми створюємо платформу для побу-
дови ефективного бізнесу, виступаємо майданчиком 
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для комунікації як між конкуруючими галузевими 
компаніями, так і між бізнесом і владою, консоліду-
ємо проблемні аспекти законодавства, розробляємо 
алгоритм рішення, а також готуємо нормативну базу 
для його реалізації. В подальшому кожен документ 
повинен бути «проштовхнутий» через жорна чиновни-
ків і депутатів. На кожному етапі доводиться обґрун-
товувати логічність і доцільність пропозицій.

  У всіх на слуху ринок ліків, при цьому ринок ме-
дичних виробів залишається за межами суспільної 
уваги. Розкажіть про нього, будь ласка.

М. Романьок: Так. Ви маєте рацію. Це пов’язано з 
тим, що медичні вироби в основному застосовуються 
лікарями. Пацієнт безпосередньо використовує тіль-
ки малу їх частину, так званий аптечний сегмент: бинт, 
вату, пластир, глюкометр тощо. Медичними є виро-
би, що супроводжують процес лікування. Прикладом 
може бути як зубна пломба, так і МРТ, УЗД-апарат 
або обладнання для лабораторної діагностики тощо.

Саме тому, що основний споживач – лікар, ця тема 
жваво не обговорюється у масах. Інша справа – лі-
карські засоби, навколо яких ведуться постійні бата-
лії. Якщо порівнювати у грошовому вираженні, ринок 
медичних виробів становить близько 30 % від загаль-
ного обсягу ринку ліків, і, здавалося б, заслуговує 
на увагу. Основна увага професійної громадськості 
прикута до процесу державних закупівель медично-
го устаткування. Саме там великі гроші. Але це не 
цікаво обговорювати широкій аудиторії, тому і преса 
мовчить.

  Які упущення Уряду ви вважаєте найбільш яв-
ними?

М. Романьок: Законотворча політика нашої країни 
спрямована на гармонізацію законодавства з євро-
пейським. В Україні приймаються закони і норми, які 
вже роками працюють в Євросоюзі, і вони ж необ-
хідні для підготовки нашої країни для вступу в ЄС. 
Але на практиці виходить занадто багато національ-
них особливостей, які створюють формальні технічні 
бар’єри для міжнародного бізнесу. Прикладом може 
стати питання маркування продукції. Українське за-
конодавство вимагає транслітерації адреси місцезна-
ходження виробника кожного медичного виробу. Не 
зрозуміло, яку логіку закладає законодавець у цю 
норму. На практиці усі ми розуміємо, що навіть лист 
від споживача на цей «набір букв» не дійде. Дана ін-
формація про виробника має вказуватися так, як 
вона написана в оригіналі або мовою міжнародної 

between both competing industry companies, 
business and government, consolidating the problem 
aspects of legislation, developing an algorithm of 
decision, and also preparing a regulatory structure 
for its implementation. Subsequently, each document 
must “go through” the officials and deputies. At each 
stage it is necessary to prove the consistency and 
expediency of the proposals.

  Everyone is familiar with medicine market, while 
the market of medical products remains outside the 
public’s attention. Tell us about it, please.

M. Romanok: Yes, you are right. This is due to the fact 
that medical products are mainly used by doctors. The 
patient uses only a small part of them, the so-called 
pharmacy segment: bandage, cotton wool, plaster, 
glucose meter, etc. Medical products accompany the 
process of treatment. As an example it can be a dental 
filling, or MRI, ultrasound investigation machine or 
laboratory diagnostic equipment, etc.

Precisely as the main consumer is a doctor, this topic 
is not highly discussed. Another thing is the medicine, 
which is mainly negotiated. Taking into consideration the 
monetary equivalent, the market of medical products 
has about 30 % of the total capacity of the medicine 
market, and, consequently, deserves attention. The 
main attention of the professional community is focused 
on the process of public procurement of medical 
equipment. It is the area of big money. But it’s not that 
interesting to be discussed by the wide audience, that`s 
why the press is silent.

  Which government`s mistakes do you consider as 
the most obvious?

M. Romanok: The legislative policy of our country is 
aimed at harmonizing the legislation with the European 
one. In Ukraine those laws and norms that have been 
working in the European Union for many years are 
getting passed, and they are also necessary to prepare 
our country for EU membership. But in practice there 
are too many national peculiarities that create formal 
technical barriers for international business. An example 
is the issue of product labeling. Ukrainian legislation 
requires transliteration of the address of each medical 
product`s producer. This norm defies any logic. In 
practice, we all understand that such a letter from the 
consumer will never come. Such information should be 
indicated as it is written in the original version or in the 
language of international postal correspondence – in 
English. The whole world does it. And especially deeply 
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поштової кореспонденції – англійською. Так робить 
увесь світ. А особливо глибоко це питання зачіпає, 
коли йдеться про виконання даної формальності для 
стерильних медичних виробів. Справа в тому, що на-
несення простого інформаційного стікера може пору-
шити стерильність упаковки, внаслідок чого пацієнт 
може бути інфікований. Але норма закону є і її треба 
виконувати. На мій погляд, такі норми не повинні реа-
лізовуватися ціною ризику для здоров’я.

Ще один приклад:

Тобто, виробник проходить всю процедуру оцінки від-
повідності при виведенні нового продукту на ринок 
ЄС і зобов’язаний пройти абсолютно аналогічну про-
цедуру для ринку України повторно. Це призводить до 
збільшення вартості продукції для українського спо-
живача. Ми вже обговорили, що закупівля найбільш 
дорогого устаткування здійснюється державою. Від-
повідно, держава самостійно для себе створює підви-
щену вартість. Якщо йдеться про приватну медицину 
або аптечний сегмент виробів, то пацієнт просто зму-
шений буде покрити всі витрати імпортера на проход-
ження регуляторних процедур з власної кишені.

  Чи можна назвати таке подвійне регулювання 
перестраховкою? Хіба воно не несе в собі додаткові 
переваги?

М. Романьок: Дійсно, є деякі плюси для національ-
них виробників. Українська держава, зобов’язавши 
національного виробника виконувати європейські 
вимоги, створила фундамент, збільшивши шанси ви-
ходу на ринки розвинених країн світу. Це щодо пози-
тивних ефектів.

Зовсім інша ситуація склалася із західними компанія-
ми, які проходять двічі одну і ту ж процедуру. Не вар-
то забувати, що європейські вимоги на рівень вищі та 
суворіші до безпеки продукції.

На території ЄС діють директиви, що 
регулюють обіг медичних виробів на те-
риторії Європи. В Україні є перекладений 
аналог – технічні регламенти. Дані рег-
ламенти роблять спроби регулювати в 
Україні обіг медичних виробів так само, 
як і в Європі. Але Україна не Європа, на 
жаль. І поки ми не стали повноправним 
членом Євросоюзу, на практиці відбу-

вається подвійне регулювання.

this issue affects when it comes to medical products, 
which have to be sterile. The fact is that the application 
of a simple information sticker can disrupt the sterility of 
the package, and as a result the patient can be infected. 
But the norm of the law must be fulfilled. In my opinion, 
such standards should not be realized when it comes to 
health risks.

Another example:

So, the producer undergoes the entire compliance 
assessment procedure in order to implement a new 
product on the EU market and is obliged to undergo 
again a completely similar procedure for the Ukrainian 
market. This leads to an increase the product`s cost for 
the Ukrainian consumer. We have already discussed 
that the purchase of the most expensive equipment is 
carried out by the state. Accordingly, the state increases 
the cost by itself. Taking about the private medicine or a 
pharmacy segment of products, the patient will simply 
be forced to cover all the costs of regulatory procedures 
undergoing of the importer by himself.

  Can this double regulation be called reinsurance? 
Does it not have any additional advantages?

M. Romanok: There are really some advantages 
for national producers. Ukraine, giving an obligation 
to a national producer to comply with European 
requirements, created the foundation, increasing the 
chances of entering the markets of developed countries 
of the world. This is about positive effects.

There is a completely different situation with western 
companies, which do the same procedure twice. Do not 
forget that European requirements to product safety are 
much higher.

  Is it possible to influence this process and simplify 
the regulatory procedure for foreign producers?

There are directives in Europe, regulating 
the circulation of medical products. In 
Ukraine there is a translated analogue – 
technical regulations. These regulations 
attempt to regulate the circulation of 
medical products in Ukraine, as well as 
in Europe. But Ukraine is not Europe, 
unfortunately. And until we become a full 
member of the European Union, there will 
be a double regulation.
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  Чи можливо вплинути на цей процес і спростити 
процедуру регулювання для закордонних виробників?

М. Романьок: Так, і зовсім нещодавно ми виступили 
з ініціативою підписання угоди АCАA, яка дозволила 
б безумовно визнавати якість європейських виробів 
в Україні.

Також, ми виступаємо за те, що будь-яка іноземна 
компанія, яка представляє продукцію на україн-
ському ринку, зобов’язана мати тут одного діючого 
уповноваженого представника. Саме розвиток ін-
ституту уповноваженого представника є вирішенням 
питання мовних і географічних проблем в комунікації 
споживача і виробника. Наявність уповноваженого 
представника в країні дозволяє прямо визначити 
відповідального за безпеку продукції на ринку. Всі 
ми знаємо, що відповідальність не може бути колек-
тивною, тому уповноважений представник повинен 
бути один.

  Яких результатів вже досяг Комітет у своїй ро-
боті?

М. Романьок: Відповідаючи на це запитання, хочу 
підкреслити, що я є партнером у великій консалтин-
говій компанії, і робота в Комітеті для мене – особи-
ста ініціатива, підтримана бажанням навести лад у 
секторі медичних виробів. За неповний рік роботи 
Комітет вже має чимало досягнень. Результати да-
ються нелегко, це складний і тривалий процес, який 
вимагає одночасного залучення великої кількості 
учасників, у тому числі і на найвищому політичному 
рівні. Наприклад, у випадку з АСАА, що підписується 
у формі протоколу до угоди про асоціацію України і 
ЄС, чотири інститути влади повинні бути одночасно 
залучені до процесу, в тому числі і Президент, як під-
писант. Це і Міністерство охорони здоров’я як про-
фільне міністерство, і Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі як технічний регулятор, і Міністерство  

Якщо медичний виріб пройшов процедуру 
оцінки відповідності в ЄС, він автома-
тично може потрапити на український 
ринок без будь-яких додаткових регу-
ляторних процедур. Винятком можуть 
стати лише базові умови перебування на 
ринку, такі як україномовна інструкція 
із застосування або мова інтерфейсу для 

керуючого програмного забезпечення.

M. Romanok: Yes, we have recently initiated the signing 
of the ACA agreement, which would definitely be equal 
to the quality of European products in Ukraine.

Any foreign company that represents products on the 
Ukrainian market must have one active authorized 
representative here. The development of the institution 
of the authorized representative will solve the language 
and geographical problems in consumer`s and 
producer`s communication. An authorized representative 
in the country allows you to directly determine the 
safety responsibility of the products. We all know that 
responsibility cannot be shared, so there should be just 
one authorized representative.

  Which results has the Committee already achieved 
in its work?

M. Romanok: Answering this question, I want to 
emphasize that I am a partner of a large consulting 
company, and work in the Committee for me is a 
personal initiative and desire to bring discipline in the 
medical products sector. The Committee has already 
achieved a lot during this year. It is not easy to get 
the results, as it’s a long and complex process that 
requires simultaneous involvement of a large number 
of participants, including those, who have the highest 
political level. For example, in the case of ACA, which 
should be signed in the form of a protocol to the 
Association Agreement between Ukraine and the EU, 
four institutions of power should be simultaneously 
involved in the process, including the President as the 
signatory. This is both the Ministry of Health as a profile 
ministry and the Ministry of Economic Development 
and Trade, as a technical regulator, and the Ministry 
of Foreign Affairs, which is responsible for positioning 
Ukraine in front of the international community.

If we talk about the processes, which are completed 
within this short period of time, then it is a decision 

If a medical product has undergone a 
compliance assessment procedure in 
the EU, it can automatically enter the 
Ukrainian market without any additional 
regulatory procedures. An exception to 
this can be only the basic conditions of the 
market, such as the Ukrainian-language 
instruction or interface language for the 
management software.
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закордонних справ, яке відповідає за позиціонування 
України в очах міжнародної громадськості.

Якщо говорити про те, які процеси завершені за цей 
короткий проміжок часу, то варто згадати рішення 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі про ви-
ключення медичної техніки з технічного регламенту 
законодавчо регульованих засобів вимірювальної тех-
ніки, що створювало додатковий регуляторний бар’єр. 
Також, це затвердження Міністерством охорони здо-
ров’я наказу про ведення відкритого реєстру уповно-
важених представників, отримання великої кількості 
роз’яснень від профільних відомств, які дозволяють 
синхронізувати учасників ринку в питаннях, відповіді 
на які законодавство не дає. Можна сказати, ми тільки 
почали, тому багато результатів ще попереду.

  Наскільки складно достукатися до представників 
влади?

М. Романьок: Скажімо так, навіть після відповідей 
«так» на ті чи інші ініціативи, чиновники не поспіша-
ють впроваджувати прийняті рішення. Нам вдається 
переконати, отримати згоду, затвердити план дій, але 
потім дуже важко доводиться долати бюрократичне 
болото, яке затягує на кожному кроці. Радує, що з 
державним апаратом стало спілкуватися простіше – 
це одне з найбільших   досягнень реформ в країні.

Нещодавно була організована зустріч з Прем’єр-мі-
ністром Володимиром Гройсманом, під час  якої він 
підтримав ініціативу усунення технічних бар’єрів у 
торгівлі, підкресливши, що угода ACAA дозволить 
країні отримати безліч переваг. Радість тривала не-
довго, як тільки ми почали діалог з представниками 
міністерств, отримали цілий перелік аргументів, чому 
НІ, і чому на даний процес потрібно 5-10 років.

  На вашу думку, в чому причина такої зарегульо-
ваності системи?

М. Романьок: В основі будь-якого процесу реформу-
вання стоять люди. Деякі з них звикли жити в радян-
ській системі і часто просто не розуміють альтернатив. 
Також не секрет, що популізм «наше все» – поговори-
ти-поговорили, а далі нехай буде, як буде. (Посміхаєть-
ся.) Не можна виключити факт, що в державних органах 
все ще залишаються люди, яким бюрократія вигідна. У 
такій системі народжуються інструменти для зароблян-
ня грошей. Сьогодні я хотів би обійтися без гучного сло-
ва «корупція». Для них це, свого роду, бізнес.

Текст:  Жанна Гаращук

of the Ministry of Economic Development and Trade 
on the exclusion of medical equipment from the 
technical regulation of legally regulated measuring 
instruments, which created an additional regulatory 
barrier. It is also the approval of the order of opening 
a register of authorized representatives by the Ministry 
of Health, getting a large number of clarifications from 
profile agencies, which allow us to synchronize market 
participants on those issues, which cannot be answered 
by law. We can say, we have just started; so many 
results are still ahead.

  How difficult is it to get to the authorities?

M. Romanok: Well, even after getting an answer 
“yes” to some initiatives, officials are in not in a hurry 
to implement those decisions. We can persuade, get 
agreement, approve the plan of action, but then it is very 
difficult to overcome the bureaucratic swamp, which 
slows all down. It is a pleasure that the state apparatus 
has become easier to communicate with. It is one of the 
greatest achievements of reforms in the country.

We have recently had a meeting with Prime Minister 
Volodymyr Groisman; he supported the initiative to 
remove technical trade barriers, emphasizing that the 
ACA agreement would allow the country to gain many 
benefits. But it did not last long. As soon as we started 
to talk to the representatives of the ministries, we 
received a whole list of arguments, why this process 
requires 5-10 years.

  In your opinion, what is the reason of such 
overregulation?

M. Romanok: The basis of any reform process is people. 
Some of them are accustomed to living in the Soviet 
system and they often just do not see the alternatives. 
It is also not a secret that populism is “our everything” 
– talking, talking, and then let it be somehow. (Smiles.) 
You cannot omit the fact that there are still people in 
state authorities, who get the advantages from the 
bureaucracy. Such system has many tools for earning 
money. Today I would like to avoid the noisy word 
“corruption”. For them it is kind of business.Text: 

 
Text: Zhanna Garashchuk
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The success of the pharmaceutical 
business in Ukraine depends directly 
on the welfare of the population

How business protects its interests, uniting the efforts 
of other companies, explained the president of the 
“Operators of medical products market” Association 
Pavlo Kharchyk in his interview.

Успішність фармацевтичного 
бізнесу в Україні безпосередньо 
залежить від добробуту населення 

Як бізнес захищає свої інтереси, об’єднуючи зусилля, 
розповів президент Асоціації «Оператори ринку ме-
дичних виробів» Павло Харчик.

The idea to create an Association that would unite the 
majority of companies, selling the medical products 
arose 5 years ago, according to Pavlo Kharchyk`s 
words. There were enough reasons for that but the 
main goal was to defend the business interests not 
individually, but with the team. The unity is the main 
mission of the Association. In particular, it has already 
proved its ability to lobby and protect the interests of 
medical products operators. “We  improve the business 
climate in the country and our role is undoubtedly 
increasing,” – assured the LDaily president of the 
Association Pavlo Kharchyk. In the interview he talked 
about the most important achievements in the activities 
of his organization, focusing on the tools, operated by 
the Association.

  Pavlo, please tell us the reasons, which forced you 
and your colleagues to create the “Operators of medical 
products market” Association?

P. Kharchyk: Till 2012 government bodies had not 
paid any attention to the market of medical products. 
Moreover, there was practically no apparent legal 
differentiation between te market of medicines and 
some medical products? Everything changed in the 
middle of 2012, when some events took place, and as a 
result the situation was changed radically. In particular, 
Ukrainian officials changed the pricing legislation that 

Думка про створення Асоціації, яка об’єднала б біль-
шу частину компаній на ринку медичних виробів, 
у Павла Харчика і його однодумців виникла рівно  
5 років тому. Передумов для цього було достатньо, а 
головною є мета – відстоювати свої бізнес-інтереси 
не поодинці, а з командою. Саме в єдності і об’єд-
нанні Асоціація бачить свою основну місію. Зокрема, 
вона вже довела свою спроможність в лобіюванні та 
захисті інтересів операторів ринку медичних виробів. 
«Ми покращуємо бізнес-клімат в країні і наша роль, 
безсумнівно, зростає», – запевнив LDaily президент 
Асоціації Павло Харчик. В інтерв’ю він розповів про 
найважливіші досягнення в діяльності організації, а 
також зробив акцент на інструменти, якими оперує 
Асоціація.

  Павле, розкажіть, будь ласка, про причини, котрі 
змусили вас разом з колегами-засновниками створи-
ти Асоціацію «Оператори ринку медичних виробів»?

П. Харчик: До 2012 року ринок медичних виробів 
не піддавався пильній увазі регулятора в особі уря-
дових органів виконавчої влади. Більше того, прак-
тично не було видимої юридичної диференціації між 
регулюванням ринку лікарських засобів і окремо ме-
дичних виробів. Все змінилося в середині 2012 року, 
коли відбулися події, внаслідок яких ситуація була 
змінена докорінно. Зокрема, українські чиновники  
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пролобіювали зміни в ціноутворюючому законодав-
стві, які торкнулися нашого сегмента – введення об-
межень на націнку на багато медичних виробів. Це 
стало таким собі каталізатором для об’єднання учас-
ників ринку і консолідації спільних зусиль.

У вересні того ж року ми організували І український 
форум операторів ринку медичних виробів, щоб обго-
ворити подальші дії і виробити єдину позицію. Даний 
форум став плацдармом для створення Асоціації, до 
якої увійшли виробники, дистриб’ютори, імпортери, 
сервісні/консалтингові компанії, які сприяють легалі-
зації медичних виробів, а також аптеки. Наша головна 
мета незмінна –

Згуртованою командою нам все-таки вдалося пере-
конати Уряд, що обмеження націнки не витримати 
жодному суб’єкту підприємництва без негативних 
наслідків як для самого ринку, так і для кінцевого 
споживача – пацієнта зі своїм лікарем. Для того, щоб 
відстояти наші інтереси і досягти поставленої мети, 
нам потрібні були залізна витримка, наполегливість і 
два роки часу.

  Відстояти свої інтереси в діалозі з державою 
зовсім не легко. Які методи ви використовуєте для 
захисту інтересів ринку медичних виробів?

П. Харчик: За всі п’ять років діяльності Асоціації ми 
використовуємо тільки правомірні і загальноприйня-
ті механізми впливу. Для цього представники адміні-
страції і члени Ассоціаціі входять в спеціальні або ad 
hoc робочі групи, громадські ради при ключових для 
галузі центральних органах виконавчої влади. Також 
ми безпосередньо ведемо з ними діалог через корес-
понденцію і підготовку проектів нормативно-право-
вих актів, залучаємо до проблеми офіс бізнес-омбуд-
смена і, звичайно, ЗМІ. За результатами досліджень 
того чи іншого питання самі часто публікуємо статті, 
вивчаємо громадську думку шляхом проведення ан-
кетування серед учасників ринку, виступаємо на ба-
гатьох галузевих публічних заходах, готуємо М-тест 
до деяких проектів актів.

    захист інтересів операторів ринку, 
побудова цивілізованих і етичних правил 
ведення бізнесу в Україні, максимальна 
адаптація локального законодавства до 

європейського.

concerned our segment – restrictions on the mark-up on 
many medical products. It has become a catalyst for the 
unification of market participants and the consolidation 
of common efforts.

In September 2012 we organized the first Ukrainian 
forum of medical product market operators to discuss 
further actions and develop a single position. This forum 
became the platform for the creation of the Association, 
which includes manufacturers, distributors, importers, 
service / consulting companies that contribute to the 
legalization of medical products, as well as pharmacies.
Our main goal is unchanged –

With the help of united team, we nevertheless managed 
to persuade the government that the restrictions of mark-
up cannot withstand any enterprise without disastrous 
consequences, both for the market and for the end 
user – a patient with his doctor. In order to defend our 
interests and achieve our goal, we needed to have tough 
endurance, perseverance and two years of time.

  It is not that easy to defend your interests, negotiating 
with the state. What methods do you use to protect the 
interests of the medical products market?

P. Kharchyk: During the five years of the Association’s 
activity, we used only legitimate and generally 
accepted mechanisms of influence. For this purpose, 
representatives of the administration and members of 
the Association participate in special or ad hoc working 
groups, public councils in key branches of the central 
executive body. We also hold a dialogue directly with 
them through correspondence and drafting regulations, 
involving the office of the business ombudsman and, of 
course, the media, by the results of studies of a particular 
issue. We often publish articles, study public opinion, 
and then conduct a questionnaire among the market 
participants. We stand in many sectorial public events; 
we prepare the M-test for some draft acts.

protection of the interests of market 
operators, the construction of civilized 
and ethical rules of making business in 
Ukraine, adaptation of local legislation to 
the European one.

It is not a secret that today, the human 
capacity and their mobility is not so good. 
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Не секрет, що,

Тому що у вартість включаються і транспортні витра-
ти, і установка, і гарантійне обслуговування, і навчан-
ня інженерів, і багато іншого. І це все має вкластися 
максимум в 10 %. Багато компаній просто відмовля-
ються від цього ринку і навіть змінюють сферу бізнесу.

Коли така міра була введена, на базі Асоціації ми 
створили робочу групу і визначили свої подальші дії 
для врегулювання ситуації. Водночас, ми залучили 
Раду бізнес-омбудсмена, Мінекономрозвитку, МОЗ, а 
також всі міжнародні компанії цього ринку. Додатко-
во ми провели зустрічі з іншими асоціаціями з прохан-
ням об’єднати зусилля з цієї проблематики і рухатися 
разом. На сьогодні, на жаль, вся ключова робота зве-
лася до МОЗ, яке на виконання доручення Уряду, має 
визначити доцільність таких змін. В разі такої «необ-
хідності», підтримати нашу ініціативу і висувати її далі 
в ролі головного розробника проекту постанови.

  Як ринок медичних виробів пережив кризу з 
2014-го по 2016 рік?

П. Харчик: На відміну від ринку лікарських засобів, 
нам трохи легше переживати економічні кризи, тобто, 
якщо говорити про середньозважену вартість упа-
ковки, то вона (вартість упаковки) у нас значно мен-
ше, ніж у ЛЗ. Але, якщо сьогодні ринок лікарських 
засобів почав рости в упаковках, то ми навпаки па-
даємо приблизно на 0,1 %. При цьому в грошах (в 
гривні) ми спостерігаємо зростання близько 15-16 %.

  Кажуть, що завдяки кризі вітчизняний фармбіз-
нес зміг поліпшити свої позиції на ринку, а імпортні 
компанії чимало втратили через курсові гойдалки. 
Такі зміни торкнулися і вашого сегмента?

                                 на сьогодні, кадровий 
потенціал органів і їх мобільність зали-
шають бажати кращого. Для прикладу, 
останнім важливим для ринку питан-
ням стало введення обмеження націнки 
на продаж медичної техніки, про що я 
вже згадував. Сьогодні, щоб держава за-
купила медичну техніку, суб’єкт може 
зробити націнку максимум у 10 %. Для 
медичної техніки це майже неможливо.

Because the cost includes also transportation, 
installation, and insurance, as well as training the 
engineers, and other things.

And all that should be included in maximum 10 %. Many 
companies simply refuse to work with this market and 
even change the business area. When this measure was 
introduced, we set up a working group and identified 
our follow-up actions to resolve the situation on the 
basis of the Association. At the same time, we involved 
the Council of Business Ombudsmen, the Ministry of 
Economic Development and Trade, the Ministry of 
Health, as well as all the international companies of this 
market. Additionally, we met other associations in order 
to join the forces in this area and move further together. 
Today, unfortunately, all the main work has been given to 
the Ministry of Health, which, on the instructions of the 
Government, should determine the appropriateness of 
such changes, and support our initiative and nominate 
further as the main developer of the resolution.

  How has the market of medical products conquered 
the crisis from 2014 to 2016?

P. Kharchyk: Unlike the drug market, it is a little easier 
for us to experience the economic crises. If we talk about 
the average cost of packaging, then it (cost of packaging) 
costs much less than the drug itself. But if today the 
market of medicines began to grow in packages, then we 
are on the contrary fall of about 0,1 %. At the same time, 
in UAH we see an increase of about 15-16 %.

  It is said that due to the crisis, domestic 
pharmaceutical business was able to improve its 
position in the market, and import companies have 
lost a lot because of the exchange rate movements. Do 
these changes also affect your segment?

P. Kharchyk: In 2012-2013, the market for medical 
products was the only market which money was 

For example, the last important issue for the 
market was the introduction of restrictions 
on mark-up on the medical equipment, as 
I already mentioned. Today, maximum 
10 % of the mark-up is considered for the 
medical equipment. It is almost impossible 
for the medical equipment.
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imported in, and in some cases there were more imported 
products than domestic production. But from the middle 
of 2017, the situation has changed. National production 
in the cases is already prevalent over imports: 54 % of 
the market share is Ukrainian companies, while 46 % 
are western ones. At the same time, imports continue 
to lead if we talk about money. It is worth to note that 
our market is wider than the market of pharmaceuticals, 
because medical products do not require licensing of 
sales, imports, etc. There are more entities which sell the 
medical products, than those, who sell the medicines. 
Thus, medicines are sold only in pharmacies, and for 
mediums there are no such restrictions. Nevertheless, 
our segment is on average about 10 times less than the 
drug market, and is estimated at about $ 300 million.

  Have you recently experienced a reorientation in 
consumer`s requirements?

P. Kharchyk: After the crisis, the consumer started 
to prefer more expensive medical products, which, in 
his opinion, should be more effective. It means that 
people learn to count money and make choices in 
favor of quality rather than than prices. Accordingly, 
the population becomes more educated in medicine, 
pharmaceuticals, everyone reads, compares. If a 
person has the choice and opportunity to buy a more 
expensive product, he will do it. This is an indicator of 
crisis processes in the country, which proves that the 
success of the pharmaceutical business in Ukraine 
directly depends on the welfare of the population.

  In your opinion, is the attitude of foreign companies 
towards Ukrainian business changing? Are they more 
willing to cooperate with Ukrainian businessmen?

P. Kharchyk: Every sophisticated person, reading the 
news about Ukraine, must be afraid to invest in this 
country. If we talk about the business partnership, then 
these fears are immediately reflected in the terms of the 
contract. When the war in Ukraine has started, none 
of the foreign partners could not delay the payment. 
Because they understood that anything could happen 
in the country, and they could never return their money. 
Today, the situation in Ukraine is stable “frozen”. I 
can say that foreign partners with a great optimism 
look at our country, there are already the first steps of 
confidence, but the fears still also remain.

 
 
 

Text: Zhanna Garashchuk

П. Харчик: У 2012-2013 рр. ринок медичних виробів 
був єдиним ринком, де і в грошах, і в штуках імпорт 
був більший, ніж вітчизняне виробництво. Але з сере-
дини 2017 року ситуація змінилася. Національне ви-
робництво в штуках вже превалює над імпортом: 54 %  
частки ринку – це українські компанії, а 46 % – західні. 
При цьому, в грошах імпорт і далі лідирує. Варто від-
значити, що наш ринок ширший, ніж ринок лікарських 
засобів, тому що для медичних виробів не потрібні лі-
цензування продажу, імпорту та ін. Тих суб’єктів, які 
реалізують медичні вироби, також більше, ніж лікар-
ських засобів. Таким чином, ліки продаються тільки 
в аптеках, а для медвиробів немає таких обмежень. 
Незважаючи на це, в середньому наш сегмент десь в  
10 разів менший, ніж ринок ліків, і оцінюється при-
близно в 300 мільйонів доларів.

  Чи спостерігаєте ви останнім часом переорієнту-
вання споживчих запитів?

П. Харчик: Після кризи споживач почав віддавати 
перевагу більш дорогим медичним виробам, які, на 
його думку, повинні бути ефективнішими. Це гово-
рить про те, що люди вчаться рахувати гроші і ро-
бити вибір на користь якості, а не ціни. Відповідно, 
населення стає освіченішим в медицині, фармаце-
втиці, всі читають, порівнюють. Якщо у людини є ви-
бір і можливість купити більш дорогий препарат або 
виріб, то він це зробить. Це показник кризових про-
цесів в країні, який доводить, що успішність фарма- 
цевтичного бізнесу в Україні безпосередньо зале-
жить від добробуту населення.

  Як ви думаєте, чи змінюється ставлення інозем-
них компаній до українського бізнесу? Вони більш 
охоче погоджуються на співпрацю з українськими 
бізнесменами?

П. Харчик: Кожна розсудлива людина, читаючи но-
вини про Україну, не може не побоюватися вкладати 
гроші в цю країну. Якщо говорити про бізнес-парт-
нерство, то ці побоювання відразу відображаються в 
умовах контракту. Коли у нас почалися бойові дії, ніхто 
з іноземних партнерів не міг дати відстрочку платежу. 
Тому що вони розуміли, що завтра може відбутися в 
країні все, що завгодно, і свої гроші вони вже ніколи 
не повернуть. На сьогодні ситуація в Україні стабільно 
«заморозилась». Можу сказати, що іноземні партнери 
з великим оптимізмом дивляться на нашу країну, вже 
спостерігаються перші кроки довіри, але побоювання 
все одно залишаються.

Текст:  Жанна Гаращук
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We need to understand that the 
pharmacy is a health care institution, 
but not a trading point

Head of the Board of “Vseukrainska Farmatsevtychna 
Palata” (Pharmaceutical Chamber of Ukraine), PBO member 
of the International Pharmaceutical Federation (FIP) Oleg 
Klimov opened the dark side of the Ukrainian pharmacy 
business in a sharp as a needle interview for LDaily.

Треба переходити до розуміння, 
що аптека – це заклад охорони 
здоров’я, а не торгова точка 

Голова правління ГО «Всеукраїнська Фармацевтич-
на Палата», член Ради Міжнародної фармацевтичної 
федерації (FIP) Олег Клімов відкрив темну сторону 
українського аптечного бізнесу у гострому інтерв’ю 
спеціально для LDaily.

Externally it seems that the pharmaceutical business 
in Ukraine is doing well. The number of pharmacies is 
growing and they become more modern and functional. 
You can buy almost everything there… only the prices 
are very high. This is how an ordinary citizen sees a 
modern Ukrainian pharmacy. Mr. Klimov knows about 
it a bit more. He sees the things, which are hidden 
behind the beautiful store window and it makes him 
scared. Lack of self-government of pharmacists and 
admission to the profession, amateurs in white coats, 
non-prescription medicine, failure of the reimbursement 
program, very high extra charges, marketing orders 
for the sale of specific brands. Meanwhile, everything 
can be different as it is in the countries of a sustainable 
economy and in the European Union countries.

  What was the purpose of creation of Pharmaceutical 
Chamber of Ukraine? 

O. Klimov: Me and my like-minded people have been 
dreaming about creating a Chamber, based on the 
ideology of the International Federation of Pharmacists 
for years. Now there are about 60 different public 
organizations in Ukraine that are aimed to care about 
the health of the population. However, most of them 

Зовні здається, що фармацевтична справа в Україні 
процвітає – кількість аптек росте і вони стають більш 
сучасними та функціональними. В них можна купити 
майже все… тільки ціни дуже високі. Так бачить су-
часну українську аптеку пересічний громадянин. Пан 
Клімов обізнаний дещо більше, він бачить те, що при-
ховують за гарними вітринами, і це його лякає. Відсут-
ність фармацевтичного самоврядування та інституту 
допуску до професії, дилетанти в білих халатах, ліки 
без рецептів, провал програми реімбурсації, шалені 
націнки, маркетингові замовлення на продаж кон-
кретних торгових марок. А, між тим, все може бути 
інакше – у країнах сталої економіки та Європейського 
Союзу, до речі, вийшло.

  З якою метою була створена «Всеукраїнська 
Фармацевтична Палата»?

О. Клімов: Я і мої однодумці роками викохували мрію 
створення палати на засадах ідеології Міжнарод-
ної федерації фармацевтів. Зараз в Україні близько 
60 різних громадських організацій, які позиціонують 
себе як ті, що опікуються здоров’ям населення. Проте 
більшість з них – це інструменти лобіювання бізнесу 
виробників, дистриб’юторів чи аптечних мереж.
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Перед створенням нашої громадської організації ми 
узгодили проект Статуту з Міжнародною федерацією 
фармацевтів, для нас було принципово, щоб вона в 
цілому відповідала засадам Федерації. Ми зареєстру-
валися у 2015 році, отримавши узгодження МФФ.

Світова історія громадських організацій, які вплива-
ють на політику держав в фармацевтичному секторі, 
доволі давня. У Великобританії подібна організація 
була заснована в 1842 році, в Польші – в 1934-му. В 
Україні фармацевтична палата працює лише третій 
рік і поки що не має аналогів.

  Хто має право бути членом Палати?

О. Клімов: В нашій організації можуть бути лише фі-
зичні особи з фармацевтичною освітою. Присутність 
юридичних осіб категорично заборонена Статутом, 
тому що вони тягнуть за собою конфлікт інтересів. 
Бізнесмени об’єднуються, щоб захистися від держа-
ви, податкової служби, тощо, проте, все це ситуативні 
об’єднання, які не мають на меті лобіювання інтересів 
громадян.

  Яка роль Палати перед державою і чи прислуха-
ється держава до неї?

О. Клімов: Нам вдалося налагодити професійні від-
носини з МОЗ, усі документи Міністерства ми обгово-
рюємо на робочій групі. Також нас почули в Кабміні, 
нам вдається регулювати впровадження резонансних 
законопроектів. Наразі лишається багато невиріше-
них питань. Так, ми бачимо шалений супротив серед 
власників аптечних мереж щодо прийняття законо-
проекту «Про фармацевтичне самоврядування», який 
чітко описує відносини держави і професійної спіль-
ноти. Він передбачає створення інституту допуску до 
професії, який існує в цілому світі.

Громадська Організація «Всеукраїнська 
Фармацевтична Палата» – це єдина, не 
побоюся цього слова, громадська профе-
сійна організація, яка створена для лобі-
ювання інтересів пацієнта та фарма- 

цевтичного працівника.

Так, у США, Великобританії, Німеччині, 
Польші, закінчивши вуз, молодий фахі-

are tools for lobbying business of manufacturers, 
distributors or pharmacy networks.

Before creating our public organization, we negotiated 
the approval of the draft of Statute of the International 
Pharmaceutical Federation. It had to correspond with the 
principles of the Federation, which was a fundamental 
thing for us. In 2015 we signed up, getting an approval 
from the International Pharmaceutical Federation.

The global history of public organizations influencing 
the policy of state in the pharmaceutical sector is quite 
old. Such an organization, and in 1834 it was founded in 
Poland. In Ukraine the pharmaceutical Chamber has been 
working for three years and so far it has no analogues.

  Who has the right to be a member of the Chamber?

O. Klimov: Our organization accepts only private 
individuals with pharmaceutical education. The 
presence of legal entities is strictly prohibited by 
the Statute, because they may cause the conflict of 
interests. Businessmen unite with each other in order to 
defend themselves from the state, tax service, etc., but 
they are all situational associations that do not aim to 
lobby for the interests of citizens.

  What is the role of the Chamber before the state 
and does the state listen to it?

O. Klimov: We managed to establish professional 
relations with the Ministry of Health, we discuss all 
documents of the Ministry in the working group. 
Cabinet of Ministers has also heard us, as we manage 
to regulate the implementation of resonance bills. At 
the moment, there are many unsolved issues. We see 
the strong opposition among the pharmacy network 
owners regarding the adoption of the draft law “On 
Pharmaceutical Self-Government”, which clearly 
describes the state and professional community 
relations. It foresees the creation of an institution of 
admission to a profession that exists in the whole world.

Pharmaceutical Chamber of Ukraine public 
organization is the only one, dare I say 
it, professional public organization, 
which is created to lobby the interests 
of the patient and the pharmaceutical  
worker.
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У цих країнах існують національні реєстри фармаце-
втичних працівників, які є єдиним джерелом, через 
яке можна публічно підтвердити свій професійний 
рівень. Ми з колегами з ТОВ «МОРІОН» теж створи-
ли аналогічний реєстр (ЄРФПУ) тільки для України, в 
якому можна подивитися місце навчання, стаж пра-
цівника, час, коли він проходив курси підвищення 
кваліфікації. Не дивно, що реєстр викликав не мен-
ший супротив в учасників фармацевтичного ринку, 
ніж ініціатива законопроекту про самоврядування.

  Чому так сталося?

О. Клімов: Тому що тепер треба відкривати карти –  
хто в тебе працює, фахівець чи ні? Я впевнений, да-
леко не всі громадяни України знають, що людина з 
середньою фармацевтичною освітою не має права 
відпускати лікарські засоби рецептурної групи. У нас 
аптеки ростуть, як гриби після дощу і, не стану при-
ховувати, що є багато прикладів, коли в білих хала-
тах працюють люди без фармацевтичної освіти. Це 
просто жах!

В Україні зараз набувають популярності місця з про-
дажу ліків. Вони не мають нічого спільного з аптека-
ми. Тут не вимагають рецепту і йде повне ігнорування 
етики лікування хворого.

Зараз в Україні діє урядова програма «Доступні 
ліки», як думаєте, скільки аптек її підтримують? Лише 
біля 5 тис. аптек, що задекларували свою участь, а 
фактично не більше ніж 1600 суб’єктів господарю-
вання, серед яких комунальні підприємства, які не 
мають іншого виходу, та невелика низка приватних 
власників, а де інші 17 тисяч??? 90 % місць з про-
дажу ліків не підтримають державну ініціативу, і не 
тому, що вони хороші чи погані, а тому, що для бізне-
су це збитково. Участь у держпрограмі означає сут-
тєве зменшення націнки, тисячу звітів у різні органи 
і повернення грошей через 30-40 днів. Тобто, дер-
жава пообіцяла громадянам доступні ліки і «забула» 
наголосити, що діставати вони їх будуть за кошти 

There are national registries of pharmaceutical workers 
in these countries, which are the only source, which can 
confirm your professional level. My colleagues from the 
MORION, LLC have also created a similar register in 
Ukraine, where you can look at the place of study, the 
term of employment, and the period of time, when he 
completed his postgraduate courses.  It is not a surprise 
that the registry has caused such a resistance among 
the participants in the pharmaceutical market as the 
initiative of the self-government legislation.

  Why did it happen?

O. Klimov: Because now you need to show down- who 
is working on you, specialist or not? I am sure that 
not all Ukrainian citizens know that a person with the 
secondary level of medical education does not have the 
right to dispose prescription medicine. Like mushrooms 
after the rain, our pharmacies grow and I have to say 
that there are many white coats` workers, who even do 
not have a pharmaceutical education. That`s a horror!

In Ukraine the place of medicine sale is gaining popularity 
now. They have nothing to do with pharmacies. A 
prescription is not required here, and it completely 
ignores the ethics of patient treatment.

There is a government program “Available medicines” in 
Ukraine now. How do you think, how many pharmacies 
do support it? About 5 thousand pharmacies declare 
their participation, but in fact, no more than 1600 
business entities, including communal enterprises that 
have no other way out, and a small number of private 
owners. Where are the others 17 thousands??? 90 % 
of medicine sale places do not support government 
initiatives, and not because they are good or bad, but 
because it is a loss for business. Participation in the 
state program means a significant reduction of the 
markup, a thousand reports to various agencies and the 

In the US, UK, Germany, Poland after 
getting a university diploma a young 
specialist should pass a test in a 
professional organization and only after 
a successful examination he will receive 
a work permit in the form of “Personal 
license for providing pharmaceutical 
services”.

вець повинен скласти тест у професій-
ній організації і тільки після успішного 
іспиту він отримує дозвіл на працю у ви-
гляді «Персональної ліцензії на надан-

ня фармацевтичних послуг». 
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аптек. Реімбурсація успішно працює в усьому світі, 
але вона не подається під політичним прапором і не 
реалізується за рахунок бізнесу.

  Що робити: фармацевтичної послуги немає, все 
поставлено на служіння бізнесу. Які кроки ви б першо- 
чергово запропонували для виходу з цієї ситуації?

О. Клімов: Основних кроків є три.

Перший крок – підготовка кадрів. Кожен працівник 
повинен мати ліцензію на надання фармацевтичних 
послуг, бо не аптека відпускає ліки, а конкретна лю-
дина-фахівець, яка повинна нести відповідальність 
за свої дії.

Другий крок – післядипломна освіта, без неї людина 
апріорі не може працювати в фармацевтичній сфері. 
У Великій Британії фахівці кожен рік підтверджують 
ліцензію, складаючи величезну низку тестів в форматі 
on line. Лише так можна бути впевненим, що в апте-
ках країни працює кваліфікований персонал. У нас всі 
дотримуються стандартів – завод (GMP), лабораторія 
(GLP), дистрибутор (GDP), реєстрація, контроль якості –  
і тільки в аптеці, яка є останньою і найважливішою 
ланкою, повна відсутність сучасних світових стандар-
тів, а під гаслом заборони тиску на бізнес введено 
вже третій рік МOРАТОРІЙ на перевірку аптечних за-
кладів Державною службою з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками – це та служба, що за своїм 
статусом повинна гарантувати громадянам України, 
що ліки в аптеці та персонал відповідають усім вимо-
гам, які висуваються до цієї групи товарів. Тому всі 
попередні витрати аптеками нівелюються.

Третій крок – скасування націнки на лікарські препа-
рати рецептурної групи. На кожній упаковці повинна 
зазначатися роздрібна ціна, в яку входить націнка ди-
стриб’ютора, до неї також додається вартість фарма-
цевтичної послуги, в Європі (Німеччина) вона складає 
приблизно 8,98 євроцентів. Аптека повинна будувати 
свою бізнес-успішність не за рахунок кількості місць з 
продажу ліків, а за рахунок переліку та якості фарма-
цевтичних послуг, що вона надає пацієнту.

З огляду на світовий досвід, стає очевидним, що всі ці 
реформи працюють. Так, у Німеччині, Франції, Поль-
щі, Угорщині та інших країнах громадянин не має пра-
ва навіть бути власником аптеки без фармацевтич-
ної освіти. У Франції, якщо власник аптеки помирає,  

return of money in 30-40 days. So the state promised 
our citizens to give the available medicines and “forgot” 
to emphasize that they would get them at the expense 
of pharmacies. Reimbursement successfully works all 
over the world, but it is not submitted under a political 
flag and is not realized at the expense of business.

  What to do if there is no pharmaceutical service, 
everything is done due to the business purpose. What 
steps would you recommend to make in order to get out 
of this situation?

O. Klimov: The main steps are the following three.

The first step is the training of personnel. Every worker 
should have a license to provide the pharmaceutical 
services, because it is not the pharmacy, which releases 
the medicine, but a specific person-specialist, who 
should be responsible for his actions.

The second step is postgraduate education. Without 
it a person can not work in the pharmaceutical area. 
In the UK you have to confirm the license every 
year, making a huge number of online tests. That’s 
the only way to be sure that only highly qualified 
specialists work in our pharmacies. We are following 
the standards in all areas – the plant (GMP), the 
laboratory (GLP), the distributor (GDP), registration, 
quality control standards. And only the last and most 
important area, which is pharmacy, has no world 
standards. Under the pressure of business prohibition 
a pharmacy moratorium, aimed to check the medical 
establishments for has been introduced for the third 
year by the State Service of Ukraine on Medicines and 
Drugs Control. It is a state service that must guarantee 
Ukrainian citizens, according to its status, that the 
medication in the pharmacy and the personnel meet all 
the requirements. Therefore, all preliminary expenses 
are leveled up by the pharmacies to zero.

The third step is the liquidation of the markups on the 
medicines of the prescription group. Each package 
must indicate the retail price, which includes the 
distributor’s markups. The price of the pharmaceutical 
service has to be also added to it; in Europe (Germany) 
it is approximately 8.98 euro cents. The pharmacy 
has to build its business success not at the expense 
of the number of medicine sales places, but due to 
the quantity and quality of pharmaceutical services 
provided to the patient.
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а серед його спадкоємців немає кваліфікованих  
фармацевтів, місцева фарморганізація надає управ-
ляючого строком на 5 років. Якщо за цей час ніхто з 
сім’ї не отримує освіту, аптеку продають на аукціоні.

  Скільки років потрібно для докорінної зміни ситу-
ації, щоб у нас було, як у Польщі, наприклад?

О. Клімов: Якщо б була моя воля, то я би почав з цін 
на лікарські засоби. Зниження цін на 50 % зайняло 
лише час, необхідний на підготовку Постанови КМУ. 
Це перший крок. Другий – прийняття законів про 
«Фармацевтичне самоврядування», лікарські засоби 
та фармацевтичну діяльність. Пропонується 5 років 
перехідного періоду, щоб власники аптек мали змогу 
отримати фармацевтичну освіту (заочна форма у цій 
галузі не є допустимою – цей диплом за кордоном 
не визнається як документ про освіту), та 8 років 
на розробку й запровадження стандартів Належ-
ної Аптечної Практики (GPP), стандартів акредитації 
фармацевтичного працівника та аптеки як закладу 
охорони здоров’я.

За цей період все стане на свої місця, запрацюють 
органи фармацевтичного самоврядування (не дер-
жавні, з корумпованими схемами впливу як на бізнес, 
так і на фармацевтичного працівника в цілому, а про-
фесійні громадські організації), набере чинності акре-
дитація кожного працівника, який буде занесений до 
єдиного реєстру.

Залишати все, як існує сьогодні, – це має ознаки за-
грози національного характеру, оскільки йдеться про 
найцінніше у житті кожної людини, а саме її здоров’я. 
Ми маємо право вимагати від держави виконати її 
конституційний обов’язок – гарантувати кожному 
громадянину доступні, якісні та високоефективні ліки. 

 
Текст:  Жанна Гаращук

Taking into account the global experience, it becomes 
clear that all these reforms work. Thus, in Germany, 
France, Poland, Hungary and other countries, an ordinary 
citizen does not even have the right to be the owner of a 
pharmacy without a pharmaceutical education. In France, 
if the pharmacy owner dies, and there are no qualified 
pharmacists among his heirs, the local pharmaceutical 
organization gives his worker in a term of 5 years. If during 
this time nobody from the family get a pharmaceutical 
education, the pharmacy will be sold at auction.

  How much time do we need to radically change the 
situation so that we have it like, for example, in Poland?

O. Klimov: If it were my will, then I would start with the 
prices for medicines. 50 % of price lowering only took 
time to prepare the resolution of Cabinet of Ministers. 
This is the first step. The second is the adoption of the 
laws on “Pharmaceutical self-government”, medical 
products and pharmaceutical activities. It offers 5 years of 
transition, so that pharmacists can obtain pharmaceutical 
education. The extramural form of study is not accepted 
in this area. This diploma is not recognized abroad as an 
education document. And 8 years for the development 
and implementation of Good Pharmacy Practice (GPP) 
standards, they are the accreditation standards of a 
pharmacist and a pharmacy as a health care institution.

During this period everything will be back in its places. 
The pharmaceutical self-government authorities start 
working. Not the corrupt state ones, which influence both 
business and pharmaceutical workers, but professional 
public organizations. There will be an accreditation of 
each employee, who will join a Unified register.

Leaving everything as it stands nationally threatens, as it is 
about the most valuable thing in the life of every person –  
the health. We have the right to require from the State to 
fulfill its constitutional duty – to guarantee every citizen 
accessible, high-quality and highly effective medicines.

Text: Zhanna Garashchuk

In Ukraine it just looks very nice a beautiful 
picture has now been built – modern 
rooms, neat personnel, nice shelves and 
stands. But it does not even smell like a 
pharmacy. Just a business that neglects 
pharmaceutical ethics.

В Україні поки що створили картинку, 
яка красиво виглядає, – сучасні приміщен-
ня, охайний персонал, гарні полички та 
стенди – проте аптекою тут і не пах-
не. Лишень бізнес, який нехтує фарма- 

цевтичною етикою.
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Pharmaceutical business is a highly 
intellectual business, which has no place 
for reckless and spontaneous decisions

Managing partner of the group of companies Cratiya, 
LLC Maksym Bagrieiev about the modern ways of 
pharmaceutical development in the country.

Фармацевтика – високоінтелектуальний 
бізнес, в якому немає місця 
необдуманим і спонтанним рішенням 

Керуючий партнер групи компаній «Кратія» Максим 
Багрєєв розповідає про сучасні шляхи розвитку  
фармацевтики в країні.

The procedure of medicinal product state registration is 
much more complicated than it may seem. Dozens of 
highly qualified workers from the Ukrainian side work on 
preparation of the documentation and accompanying 
the state examination process: registration specialists, 
lawyers, clinicians, chemists, technologists, quality 
specialists, pharmaceutical security specialists, graphic 
designers and pagemakers. Coordination and strategic 
management of the company Cratiya, the largest 
consulting company for registration of medical products 
in Ukraine and CIS countries, are carried out by its 
founder and managing partner Maksym Bagrieiev.

  Maxsym, tell us about the company Cratiya. When 
was it created? What does it specialize in?

M. Bagrieiev: I founded this company 11 years ago. 
From the introductory courses of the institute, I 
combined studies and work, devoting a lot of time to my 
professional development. So when I was 24 years old, 
I have already had considerable experience in business, 
including two years of experience in medical products 
registration. But a key point to my success was a team 
of professionals, who believed in me in those first 
the hardest years of the company. They are the best 
specialists, stars of the Ukrainian regulations, who are 
the top managers in Cratiya. The teamwork of Cratiya 
exclusively leads to success. I am also very grateful to 
my mom for the help and support.

Now are team consists of more than 120 people, a quarter 
of who work in CIS countries. Two years ago we entered 
the market of the nearest foreign counties and work very 
successfully in almost all countries of the post-Soviet Area.

Процедура державної реєстрації лікарського засобу 
набагато складніша, ніж це може здаватися. З укра-
їнської сторони над підготовкою документації та су-
проводом процесу державної експертизи працюють 
десятки висококваліфікованих працівників: фахівці 
з реєстрації, юристи, клініцисти, хіміки, технологи, 
фахівці з якості, фахівці з фармакобезпеки, дизайне-
ри-верстальники. Координацію та стратегічний ме-
неджмент компанії «Кратія», найбільшої консалтинго-
вої компанії з реєстрації медичної продукції в Україні і 
країнах СНД, виконує її засновник і керуючий партнер 
Максим Багрєєв.

  Максиме, розкажіть про компанію «Кратія», коли 
вона була створена, на чому спеціалізується?

М. Багрєєв: Компанія була створена мною 11 років 
тому. З початкових курсів інституту я поєднував нав-
чання і роботу, приділяючи багато часу професійно-
му розвитку. Так, до 24 років у мене вже був значний 
досвід в бізнесі, і в тому числі дворічний досвід в 
реєстрації. Але вирішальним фактором успіху стала 
чудова команда професіоналів, які повірили в мене в 
перші, найскладніші, роки роботи компанії. Вони кра-
щі фахівці, зірки української регуляторики, що займа-
ють позиції топ-менеджерів у «Кратії». Успіх «Кратії» 
виключно у командній роботі. Також я дуже вдячний 
мамі за допомогу і підтримку.

Зараз в команді понад 120 людей, чверть з яких 
працюють в країнах СНД. Два роки тому ми вийш-
ли на ринки найближчого зарубіжжя і дуже успішно 
працюємо практично в усіх країнах пострадянського 
простору.
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У фокусі «Кратії» продукція для здоров’я людини, умов-
но поділена всередині компанії на три основні напрями:  
лікарські засоби, медичні вироби, спеціальні харчові 
продукти і косметика. У  ході еволюції бізнесу відкрива-
лося безліч пов’язаних і супутніх напрямів, крім основних 
робіт по реєстрації. На сьогоднішній день ми пропону-
ємо комплексні рішення, починаючи від проектування 
виробництва за вимогами GMP (Good Manufacturing 
Practice – Належна виробнича практика) до постмарке-
тингових досліджень безпечності лікарського засобу.

  Що означає назва компанії?

М. Багрєєв: У момент створення компанія називалася 
Бюро реєстрації «Кратія», а скорочено – «Бюро Кра-
тія». Зваживши те, що подавати документи на держав-
ну експертизу від «бюрократії» не comme il faut, при-
йняли рішення використовувати назву «Кратія».

  Скільки компаній в Україні надає такі ж послуги, 
як ваша?

М. Багрєєв: У напряму реєстрації лікарських препа-
ратів в Україні у нас до п’яти конкурентів, але ніхто з 
них не надає настільки повний комплекс послуг. На-
приклад, у конкурента в штаті може не бути юриста, 
відповідно, за юридичною консультацією доведеться 
звертатися до іншої компанії.

  Тобто, ви монополісти з реєстрації лікарських 
засобів?

М. Багрєєв: У нас достатньо конкурентів, тому я б, 
скоріше, назвав нас лідерами з комплексу регулятор-
них робіт та якості їх виконання.

  Чи зачепила криза вашу компанію?

М. Багрєєв: Ми пройшли її без втрат. Криза – це 
стрес, перевірка міцності та реальної життєздатно-
сті підприємства, вона нам також дала стимул для 
диверсифікації та розвитку на зовнішні ринки. Для 
деяких фармацевтичних виробників криза не тільки 
продемонструвала найбільш стабільні і пріоритетні 
продукти, на яких слід зробити акцент, але і дала ім-
пульс до відкриття нових напрямів та країн.

На плаву залишаються інноватори, 
саме вони приводять на ринок найсучас-
ніші ліки, яким немає аналогів. Також, пе-
ріод з 2013 року в Україні відкрив багато  

Cratiya focuses on health products, which are 
conventionally divided into three main areas: medicine, 
medical devices, special food and cosmetics. During 
the business evolution, many related areas were 
discovered, despite the major work on registration. 
Today we offer comprehensive solutions, ranging from 
production planning in accordance with GMP (Good 
Manufacturing Practice) to post marketing drug safety 
researches.

  What does the company name mean?

M. Bagrieiev: At the time of its creation, the company 
was called Cratia Registration Bureau, shortly Bureau 
Cratia (bureaucracy). Having considered that submission 
of documents to the state examination from the company, 
called Bureau Cratia (bureaucracy) was not comme il 
faut, they decided to use the name Cratiya.

  How many companies do provide the same services 
as yours?

M. Bagrieiev: In medicine registration area we have 
up to five competitors in Ukraine, but none of them 
provides such a full range of services. For example, a 
competitor `s company might not have a lawyer, so the 
client will have to contact another company to get the 
legal assistance.

  So are you a monopoly of medicine registration?

M. Bagrieiev: We have enough competitors, so I would 
rather call us the leaders in the complex of regulatory 
work and the quality of its implementation.

  Has your company been affected by the crisis?

M. Bagrieiev: We passed it without any losses. The 
crisis is a stress test of the strengths and real viability 
of the company, and it also gave us a motivation for 
diversification and development on the foreign markets. 
And for some pharmaceutical manufacturers, the crisis 
has not only demonstrated the most stable and priority 
products, which they have to focus on, but also gave 
an impact to the development of new directions and 
opening of new countries.

Innovators continue running. They bring 
the most up-to-date drugs that have no 
alternative. The period from 2013 has 
opened many opportunities in Ukraine for 
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  Як проходить повна процедура реєстрації нового 
препарату?

М. Багрєєв: Процедура реєстрації лікарського засо-
бу з моменту початку роботи над документацією до 
отримання реєстраційного свідоцтва може зайняти до 
півтора року. Реєстраційне досьє на ліки складається 
з десятків тисяч сторінок документації, що подається 
в суворому «модульному» форматі: адміністративні 
дані, короткі аналізи основних частин досьє, якість 
субстанції і готового продукту, доклінічні та клінічні 
дослідження. Документи компонуються і надаються 
відповідно до вимог українського законодавства.

Реєстраційне досьє подається до Державного Екс-
пертного Центру (ДЕЦ) Міністерства охорони здоров’я 
України, де незалежні комісії та експертні групи протя-
гом 210 робочих днів проводять експертизу. Рішення 
про реєстрацію приймається на засіданні ДЕЦ, після 
якого фінальний підпис на Наказі про реєстрацію ста-
вить Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ).

Паралельно процедурі реєстрації, необхідно підтвер-
дити, що умови виробництва лікарського засобу від-
повідають вимогам GMP. А після отримання реєстра-
ційного свідоцтва необхідно зареєструвати зверстані 
макети первинної та вторинної упаковок. Підтверджен-
ня вимогам GMP і реєстрацію макетів упаковки вико-
нує Державна служба України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками (Держлікслужба).

  Як часто на практиці в Україну приходять нові 
препарати?

При розробці таких національних доку-
ментів, як спосібу застосування і методів 
контролю якості, необхідно не тільки 
виконати вимоги національного зако-
нодавства, але і не відійти від вихідної 
документації закордонних виробників. 
Важливу роль, особливо при злитті й 
поглинанні фармкомпаній, відіграє юри-
дично правильно оформлена адміністра-

тивна документація.

можливостей для національних вироб-
ників, які істотно збільшили частку на 
національному ринку і почали активно 

розвивати зовнішні напрямки.
  What is the complete registration procedure of a 

new medical product?

M. Bagrieiev: The registration procedure of a medical 
product from the moment of documentation work till the 
time of getting the registration certificate, can take up 
to one and a half years. Medicine registration process 
consists of ten thousands of pages of documentation 
submitted in a strictly “modular” format: administrative 
data, brief analysis of the main parts of the dossier, 
the quality of the substance and the final product, 
preclinical and clinical studies. Documents are drawn up 
and submitted in accordance with the requirements of 
Ukrainian legislation.

The registration dossier is submitted to the State Expert 
Center (SEC) of the Ministry of Health of Ukraine, 
where independent commissions and expert groups 
conduct an examination within 210 working days. The 
registration decision is taken at a meeting of the SEC, 
after which Ministry of Health of Ukraine put the final 
signature on the Registration Order.

Together with the registration procedure, it is also 
necessary to confirm that the conditions of production 
of a medical product comply with GMP requirements. 
And after obtaining the registration certificate, it is 
necessary to register imposed layouts of primary and 
secondary packaging. The State Service of Ukraine 
on Medicines and Drugs Control has to meet the GMP 
requirements and registration of packaging of layouts.

  How often do the new drugs come to Ukraine? 

national producers, which significantly 
increased the share in the national market 
and began to actively develop external 
directions.

Developing such national documents as 
a method of application and methods of 
quality control, it is necessary not only to 
comply with the requirements of national 
legislation, but also not to depart from 
the original documentation of foreign 
producers. Administrative documentation, 
formed legally correctly plays an important 
role, especially in the mergers and takeovers 
of pharmaceutical companies.
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М. Багрєєв: Досить часто. На фармацевтичному 
ринку є два типи препаратів: оригінальні (інноваційні) 
і генерики (аналоги вже існуючих препаратів). Пре-
парат-оригінатор отримує право ексклюзивності на  
5 років після першої реєстрації, а при належному па-
тентному захисті – терміном на 15 років, під час якого 
компанія-оригінатор виявляється монополістом. По 
закінченню терміну ексклюзивності до цієї ніши мо-
жуть зайти аналоги, які за рахунок зниженої варто-
сті і активної промоції забирають свою частку ринку. 
Так, найчастіше багато компаній-орігинаторів досить 
швидко приймають рішення про виведення нових лі-
ків на ринок України, як правило, протягом року після 
його схвалення в ЄС або США.

  Максиме, охарактеризуйте сучасне бізнес-сере-
довище в Україні.

М. Багрєєв: У 2014 році Україна обрала стратегіч-
ний напрямок до євроінтеграції, що стало запорукою 
культурних змін як в суспільстві, так і бізнесі. Набага-
то більш прозорим і доступним став процес комуніка-
ції з державними органами.
 
Завдяки активній позиції МОЗ, ДЕЦ і профільних асо-
ціацій українське законодавство щодо реєстрації, за-
безпечення якості та моніторингу безпеки лікарських 
засобів є найбільш наближеним до законодавства 
Європи в порівнянні з країнами СНД. Гармонізація за-
конодавства встановлює зрозумілі для закордонних 
компаній умови гри, що приводить на ринок як інно-
ваторів, так і якісні аналоги.

  Що найскладніше у вашій роботі?

М. Багрєєв: Для компанії важливо дивитися на кіль-
ка кроків вперед і приймати правильні  стратегічні 
рішення сьогодні для того, щоб впевнено працюва-
ти завтра. Тому в регуляторному бізнесі так важливо 
відстежувати зміни не тільки в українському, а й у єв-
ропейському законодавстві.

Для мене як для топ-менеджера швидкозростаючої 
компанії персональним викликом став навик делегу-
вання операційної діяльності та поділу бізнес-проце-
сів в компанії.

Текст:  Жанна Гаращук

Для багатьох іноземних компаній Укра-
їна стає першою сходинкою до ринків 

країн пострадянського простору.

M. Bagrieiev: Quite often. There are two types of drugs 
in the pharmaceutical market: the original (innovative) 
and generics (analogues of already existing drugs). The 
original product receives the right of exclusivity for 5 
years after the first registration, and with proper patent 
protection – for a period of 15 years, during which the 
original product`s company is a monopolist. At the end 
of the period of exclusivity some analogues may enter 
the market, which will take the whole market share at 
the expense of reduced cost and active promotion. 
Often the companies of original products take a 
decision about new drugs implementation into the 
Ukrainian market very quickly, usually within a year after 
its approval in the EU or the United States. 

  Maxsym, describe the modern business environment 
in Ukraine.

M. Bagrieiev: In 2014, Ukraine chose a strategic 
direction for European integration, which was the key 
to cultural change in society and in business. Much 
more transparent and accessible is the process of 
communication with government authorities.

Due to the active position of the Ministry of Health, the State 
Expert Center, and the relevant Associations, Ukrainian 
legislation on registration, quality assurance and safety 
monitoring of medicines is the most approximated to the 
legislation of Europe in comparison with the CIS countries. 
Harmonization of the legislation sets those game`s rules 
that are understandable for foreign companies, which 
brings innovators and qualitative analogues to the market.

  What is the hardest thing in your work?

M. Bagrieiev: It is important for the company to look a 
few steps forward and make the right strategic decisions 
today in order to work confidently tomorrow. Therefore, 
it is so important in the regulatory business to monitor 
changes not only in Ukrainian but also in European 
legislation.

For me, as a top-manager of a fast-growing company, 
the personal challenge was the ability to delegate 
operational activities and division of business processes 
in the company.

Text: Zhanna Garashchuk

For many foreign companies Ukraine is 
becoming the first step to the markets in 
post-Soviet countries
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Development trends  
and structure of the  
pharmaceutical  
business of Ukraine

Тенденції розвитку 
та структура 
аптечного ринку 
України 

Чи прагне Україна до тенденцій світових ринків у 
розвитку аптечних мереж? Чи є цей сегмент бізне-
су високофрагментованим? Яким чином формуєть-
ся прибуток мережі – за рахунок цінових показників 
чи за рахунок поширення мережі по якомога більшій 
кількості регіонів?
 

Статистика 

Відповідно до даних консалтингової компанії Pro-
Consulting та порталу apteka.ua, в Україні налічуєть-
ся більше 21 тисячі аптек (торгових точок). Україн-
ський аптечний ринок характеризується високою 
фрагментацією та останнім часом відбувається його 
консолідація. Національні компанії залишаються го-
ловними операторами аптечного ринку України.

Ринкові тенденції 

Якщо тенденціями 2013-2014 років було зменшення 
кількості аптечних кіосків з огляду на заборону цієї 
категорії точок продажів, то зараз спостерігається 
протилежна тенденція: ринок аптечних мереж почав 
поступове розширення. У деяких областях України у 
2015-2016 роках відбулось збільшення кількості ап-
тек. Серед них: Дніпропетровська, Одеська, Вінниць-
ка, Львівська області та, безперечно, місто Київ. З 
іншого боку, в непідконтрольних Україні Донецькій 
та Луганській областях кількість аптек зменшилась. 

Does Ukraine tend to the trends of world markets in the 
development of pharmacy networks? Is this business 
segment highly refrained? How are the network profits 
generated – at the expense of price indicators or through 
the expansion of the network in as many regions as 
possible? 

 
Statistics
 
According to the consulting company Pro-Consulting 
and apteka.ua portal, in Ukraine there are more than 
21 thousand pharmacies (trade points). The Ukrainian 
pharmacy market is characterized by high fragmentation 
and recently its consolidation its taking place. National 
companies remain the main operators of the Ukrainian 
pharmacy market.

Market tendencies

If the trends of 2013-2014 were made to reduce the 
number of pharmacy kiosks in view of the prohibition 
of this category of sales outlets, then the opposite trend 
is emerging now: the pharmacy market has begun a 
gradual expansion. In some regions of Ukraine in 2015-
2016 there was an increase in the number of pharmacies. 
Among them: Dnipropetrovsk, Odesa, Vinnitsa, Lviv 
and, undoubtedly, Kyiv. On the other hand, the number 
of pharmacies decreased in uncontrolled by Ukraine 
regions of Donetsk and Luhansk. There is a tendency to 
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Відзначається тенденція до розширення роздрібних 
аптечних компаній. В основному, це великі гравці, такі 
як «Аптека низьких цін», «Доброго дня» та «Бажаємо 
здоров’я». Ці мережі, що складаються з 50 та більше 
торговельних точок, продемонстрували зростання на 
рівні 4 % у 2014-2016 роках, тоді як зростання долі 
одиничних точок було менше ніж 1 %.

Частка великих аптечних мереж на ринку України 
зросла з 60 % у 2013 році до 66,8 % у 2016-му. З 
іншого боку, мережі, що не входять до найбільших, 
зменшили свою частку з 23,9 % у 2013 році до 18 %  
у 2016-му. Спостерігається масштабна тенденція 
до виділення лідерів сегмента та його консолідації. 
 
За даними порталу apteka.ua, у регіонах поступово 
збільшується кількість аптечних торговельних точок, 
що належать ФОПам. Біля 40 % загального обсягу 
таких точок знаходяться у селах та селищах міського 
типу. З іншого боку, відсоток комунальних підприємств 
у загальній структурі аптечного ринку зменшується. 
Загалом можна відмітити таку тенденцію: чим менший 
населений пункт, тим більша частка комунальних аптек, 
а також аптечних торговельних точок ФОПів. Найбіль-
ша кількість аптечних торговельних точок зосереджена 
у Центральному та Західному регіонах України. Станом 
на початок червня, 26,8 % та 27,8 % усіх торговель-
них точок України. Київ на своїй території має біля 7,4 
% загальної кількості точок. Лідерами серед областей 
за обсягами аптечних торговельних точок є Дніпропе-
тровська, Одеська, Харківська та Львівська області.
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Тенденції аптечного ринку, USD

consolidate retail pharmaceutical companies. Basically, 
these are big players like Apteka Nyzkykh Tsin, Dobroho 
Snia and Bazhayemo Zdorovia. These networks, which 
consist of 50 or more outlets, showed an increase of 4 
% in 2014-2016, while the growth of single points was 
less than 1 %.

The share of large pharmacy networks in the Ukrainian 
market has increased from 60 % in 2013 to 66.8 % in 
2016. On the other hand, non-largest networks have 
reduced their share from 23.9 % in 2013 to 18 % in 
2016. There is a large-scale tendency towards the 
allocation of segment leaders and their consolidation.

According to the apteka.ua portal, the number of 
pharmacy trade points belonging to FOPs is gradually 
increasing in the regions. About 40 % of the total 
number of such points are in villages and townships. 
On the other hand, the percentage of communal 
enterprises in the overall structure of the pharmacy 
market is decreasing. In general, one can note the 
following trend: the smaller the population, the greater 
the proportion of communal pharmacies, as well as 
pharmacy outlets of the individual entrepreneurs. The 
largest number of pharmacy outlets is concentrated 
in the Central and Western regions of Ukraine. As 
of the beginning of June, it is 26.8 % and 27.8 %  
of all retail outlets in Ukraine. Kyiv has about 7.4 %  
of the total number of points in its territory. The leaders 
among the regions by volume of pharmacy trade points 
are Dnipropetrovsk, Odessa, Kharkiv and Lviv regions.

Trends in the pharmacy market, USD
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Консолідація фарми  

Експерти зазначають, що хоча на сьогодні більша ча-
стина торговельних аптечних точок зосереджена у не-
великих аптечних мереж, активно проходить процес 
консолідації, в результаті якого частка великих мереж 
у загальному обсязі збільшилась майже на 5 %.

Багато точок працюють за франшизою. Загалом ме-
ханізм наразі такий: невелика мережа бере франшизу 
у сильної великої мережі та користується перевагами 
останньої. Інший варіант – обмін акцій між малою та 
великою компаніями, причому мала мережа залишає 
за собою деякі функції управління, тоді як фронт- і 
бек-офіси переносяться у велику.

Primus inter pares 

Безперечним лідером, який за прогнозами експертів 
візьме до 20 % ринку, є запорізька Аптека «Магнолія» 
зі своїми проектами «Аптека низьких цін», «Копійка», 
«Благодія». Мережа «Аптек низьких цін» за свою по-
рівняно недовгу історію залишає позаду конкурентів 
вже декілька років поспіль. Мережа активно розши-
рює свою присутність у всіх регіонах України та сьо-
годні має 500 торговельних точок по країні. 

Наступними у рейтингах йдуть «Сіріус-95» зі своєю 
торговою маркою «Бажаємо здоров’я» та аптечною 
мережею, що нараховує більше 400 аптек, «Мед-Сер-
віс груп» з більш ніж 300 торговими точками у 100 
містах України, «Фармастор» з торговою маркою «Ап-
тека доброго дня», що позиціонує себе аптечним су-
пермаркетом з більш ніж 230 торговельними точками.
 
Прогнози експертів  

За прогнозами експертів, тенденції розвитку вітчиз-
няної фарми у розрізі її обличчя – аптечних мереж 
буде відбуватись за такими напрямами:
• Консолідація буде продовжуватись і набирати 

сильніших обертів.
• Проте, «дорогих» угод не передбачають.
• Буде продовжуватись намічена у 2016 році тен-

денція збільшення обсягів продажів в упаковках 
та доларовому вираженні.

• Структура споживання дедалі більше схиляється 
на бік дорожчих препаратів. 

Підсумовуючи, потрібно сказати: усі експерти одно-
стайні у думці, що більш ніж 21 тисяча аптечних точок –  
це надто велика кількість для України, тому вимоги та 
виклики фармацевтичного ринку будуть ставати ще 
більш жорсткими.

Consolidation of pharmaceutical 
business 

Experts mention that although most of the pharmacy 
outlets now are concentrated in small pharmacy 
networks, the process of consolidation is taking place 
intensively, resulting in an increase in the share of large 
networks in the total volume of almost 5 %.

Many points work with a franchise. In general, the 
mechanism is so: a small network takes a franchise in 
a strong large network and takes it`s benefits. Another 
option is the exchange of shares between a small and 
a large company, with the small network leaving behind 
some management functions, while the front and back 
offices are transferred to a large one.

Primus inter pares 

The undisputed leader, which, according to experts’ 
forecasts will take up to 20 % of the market, is pharmacy 
from Zaporizhzhya Magnolia with its projects Apteka 
Nyzkykh Tsin, Kopiika, Blagodia. The Apteka Nyzkykh 
Tsin network has been behind competitors for several 
years now for its relatively long history. The network is 
actively expanding its presence in all regions of Ukraine 
and now has 500 outlets in the country.

The next in ratings are Sirius-95 with its brand 
Bazhayemo Zdorovia and a pharmacy network, which 
has more than 400 pharmacies; Med-Service Group 
with more than 300 points of sale in 100 cities of 
Ukraine; Farmastor with the trademark Apteka Dobroho 
Dnia, which posists itself as a pharmacy supermarket 
with over 230 sales outlets.

Experts’ forecast
According to experts’ forecasts, the trends of the 
domestic pharmacy, trough pharmacy networks will take 
place in the following directions:
• Consolidation will continue and gain momentum.
• However, there are no “expensive” deals.
• The 2016 trend in increasing of sales in packings 

and dollar sales volumes will continue
• The structure of consumption is increasingly leaning 

toward more expensive drugs.
• Summing up, we should say: all experts are 

unanimous in the opinion that more than  
21 thousand of pharmacy points are too large for 
Ukraine, therefore the requirements and challenges 
of the pharmaceutical market will become even 
more severe.

Text:  Iryna Miagka
 

Development trends and structure of the pharmaceutical business of UkraineТенденції розвитку та структура аптечного ринку України 

Текст:  Ірина Мягка
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Микола Сюткін Mykola Siutkin

A rooted model of behavior  
prevents Ukraine from building  
a perfect business

Honest conversation with Mykola Siutkin, founder and 
CEO of S&P Investment Risk Management Agency about 
the different worldviews that business creates for itself.

Вкорінена модель поведінки 
заважає Україні будувати 
ідеальний бізнес

Відверта розмова з Миколою Сюткіним, засновни-
ком і CEO S&P Investment Risk Management Agency про 
різні картини світу, які бізнес створює для себе сам.

S&P Investment Risk Management Agency is a unique 
company in Ukraine, which specializes in complex 
approach to the different problems solving in the business 
sphere. Working on the market of riskful investments for 
more than 10 years, we offer support to Ukrainian and 
international companies in such issues: asset security and 
minimizing the risks of its losing, anti-raiding, investment 
risks analysis, anti-crisis consulting, corporate conflicts 
preventing, and maintaining business cleanliness.

Complaints about business in Ukraine are typical: 
corruption, non-working legislation, rules of the game 
that are changing too often, rigid regulatory policy, and 
the vulnerability of business. According to the opinion 
of Ukrainian and foreign business representatives, the 
above said leave no doubt that doing honest business in 
our country is practically impossible. Mykola, the founder 
and CEO of S&P Investment Risk Management Agency, 
refutes this assertion, saying that everything is in our 
hands and the world we are building around ourselves is 
a matter of a personal choice.

  Mykola, business in Ukraine complains a lot about 
corruption, unfair rules of the game, investment risks, 
asset-grabbing... How can you do business in such 
conditions?

M. Siutkin: These complaints are not new for Ukraine, 
and all that you have listed, Ukrainian businessmen 

S&P Investment Risk Management Agency — єдина 
компанія в Україні, яка спеціалізується на комплек-
сних рішеннях у сфері захисту бізнесу. Працюючи на 
ринку ризикованих інвестицій понад 10 років, компа-
нія пропонує українському та іноземному бізнесу під-
тримку в питаннях захисту активів і мінімізації ризиків 
їх втрати, антирейдерства, управління кризами, кон-
сультування у сфері інвестиційних ризиків, профілак-
тики корпоративних конфліктів, підтримки «чистоти» 
бізнесу тощо. 

Скарги бізнесу в Україні типові: корупція, законодав-
ство, що не працює, правила гри, що занадто часто 
змінюються, жорстка регуляторна політика, незахи-
щеність бізнесу. Все це, на думку багатьох представ-
ників як українського, так і іноземного бізнесу, не за-
лишає сумнівів у тому, що вести бізнес в нашій країні 
чесно практично неможливо. Микола, як засновник і 
CEO S&P Invetment Risk Management Agency, спро-
стовує таке твердження, запевняючи, що все в наших 
руках і світ, який ми будуємо навколо себе, — питання 
виключно особистого вибору.

  Миколо, бізнес в Україні скаржиться багато на що — 
на корупцію, нечесні правила гри, інвестиційні ризики, 
рейдерство... Як бізнесу працювати у таких умовах?

М. Сюткін: Ці скарги не нові для України, і на все те, що 
ви перерахували, українські бізнесмени скаржаться 
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понад 20 років. Сьогодні так само, як і вчора, бізнес, 
в більшості випадків, хоче вирішувати свої пробле-
ми швидко, а це і є головна причина процвітаючої 
корупції в країні. Працює проста схема — великий 
попит на швидке вирішення питань і, відповідно, 
пропозиція.

А тепер розберемося як працює бізнес. Якщо зобра-
зити це графічно, то вийде дві картини світу ведення 
бізнесу в Україні. Перша — це саме та, про яку ви ска-
зали, зі звичними скаргами на корупцію і недосконале 
законодавство. А поруч із нею існує ще одна картина 
світу, інша, кардинально протилежна першій, і в ній 
працює чинне законодавство і відсутня корупція.

  Чому в одній і тій же країні існують два такі різні 
світи? У чому причина?

М. Сюткін: Це виключно питання вибору, тобто біз-
нес сам для себе визначає, в якій системі жити. Біль-
шість обирає звичний усім «не екологічний світ», де 
одна сторона за звичкою дає, а інша — за тією ж 
звичкою бере, навіть не підозрюючи, що може бути 
й по-іншому. Це ще раз підтверджує правило, що ко-
рупція існує лише за двох умов — наявності попиту 
і пропозиції.

Звичайно, на ринок виходять нові компанії, але вони 
продовжують грати за тими ж правилами, які форму-
валися протягом останніх 20 років. І зараз така ко-
рупційна схема настільки глибоко вкоренилася, що 
майже ніхто навіть не замислюється, чому все пра-
цює саме так і як можна з неї вийти. 

Багато десятків років тому, коли тіль-
ки починала формуватися нова система 
незалежної України, ситуація була ін-
шою. Тоді чиновників просили про «швид-
ку допомогу», їх навіть умовляли погоди-
тися взяти винагороду. Згодом попит 
на «швидке вирішення проблем» почав 
збільшуватися, терміни — скорочува-
тися, а ставки і апетити — зростати. 
І все це настільки набрало обертів, що 
перетворилося на загальноприйняту 

систему, яку ми зараз спостерігаємо.

have been complaining for more than 20 years. Today, 
just like yesterday, business in most cases wants to 
solve its problems quickly, and this is the main reason 
for the prosperous corruption in the country. There is 
a simple scheme — a high demand for quick solutions 
and corresponding offers.

And now let’s see how the business works. If you draw 
it graphically, then there will be two pictures of the 
Ukrainian business world. The first one is the one you 
described with the usual complaints about corruption 
and imperfect legislation. And next to it there is another 
picture of the world, opposite to the first one, and it has 
current legislation, and no corruption. 

 Why are there two different worlds in the same 
country? What is the reason of it?

M. Siutkin: It is exclusively a matter of choice. Business 
itself determines, which system to live in. The majority 
chooses the corrupt world, which is common to all, where 
one side continues to give bribes because of its habit, 
and the other takes them according to the same habit, 
because they do not even imagine that it may be different. 
This reaffirms the rule that corruption exists only because 
of two conditions — the availability of supply and demand.

Of course, new companies are entering the market, but 
they continue to play according to the same rules that 
have been formed over the past 20 years. And now such 
a corruption scheme is so deeply rooted that almost 
nobody realizes why everything works the same way 
and how to stop it. 

 Do you want to say that such a model of behavior 
works at the genetic level?

Many years ago, when the new system of 
independent Ukraine started to form, the 
situation was different.The officials were 
asked for emergency assistance, they were 
implored to take a bribe. Subsequently, the 
demand for a quick solution of problems 
began to increase, the timing had declined, 
and rates and appetites started to grow. 
And all this become a commonly used 
system, which we see now.
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  Ви хочете сказати, що така модель поведінки 
працює на генетичному рівні?

М. Сюткін: Саме так. Корупційна система в Україні 
вкоренилася настільки глибоко, що не тільки почала 
передаватися з покоління в покоління, але вже ста-
ла нормальною моделлю поведінки. І відповісти на 
питання «чому?» мало хто може. Хоча досвід попе-
редніх поколінь заснований зовсім на інших обстави-
нах: Україна починала ставати незалежною, а зараз 
ми активними темпами наближаємося до входження 
в Євросоюз і реалії 20-річної давнини ніяким чином не 
зачіпають вимог, що висуваються до України з боку 
зарубіжних інвесторів.

На підтвердження розмов про модель поведінки на-
веду приклад.
Під’їзна дорога до котеджного селища розбита. 
Люди, які там живуть, і щодня їздять цією дорогою, 
нічого навіть не намагаються робити. Вони розбива-
ють машини, сваряться, обурюються, але продов-
жують нічого не робити. На питання «чому нічого не 
робите?» відповідають «держава погана, Укравто-
дор — нікчемна структура, чиновники нездари і так 
далі…». І серед тисяч місцевих жителів знаходиться 
лише одна єдина людина, яка, знаючи законодав-
ство, пише заяву до відповідної інстанції про необ-
хідність відремонтувати дорогу. Вoнa акцентує на 
тому, що у випадку якщо її заява буде проігнорована, 
то наступна (абсолютна законна вимога) буде подана 
до прокуратури. Капітальний ремонт дороги (він не 
проводився приблизно з років 20 або й взагалі ні-
коли) почався наступного ж дня. Ніхто нікому нічого 
не платив. Просто людина скористалася тими мож-
ливостями, що передбачені діючим законодавством, 
саме тим, що не працює, на думку більшості.

Не має значення розмір, масштаб тієї чи іншої си-
туації. Механізм працює, незалежно від того, рятує-
те ви дорогу чи бізнес. Має значення усвідомлений 
вибір бізнесу, за якими правилами грати і в якому 
світі жити. Наш досвід показує, що можливо вести 
успішний бізнес виключно в рамках діючого законо-
давства, застосовуючи ті механізми, які це ж зако-
нодавство надає, і дійсно, реально у максимально 
короткі терміни отримати максимально ефективний 
і чесний результат.

  Ви хочете сказати, що, застосовуючи одні й ті ж 
інструменти, ми самі будуємо абсолютно різні карти-
ни світу?

M. Siutkin: Exactly. The corruption system in Ukraine 
has rooted so deeply that has not only begun to be 
transmitted from generation to generation, but has 
already become a normal behavioral model. And to 
answer the question “why?” Only a few can. Although 
the experience of previous generations was based 
entirely on other circumstances: Ukraine began to 
become independent, and now we are almost in the 
European Union, and the realities 20-year-old aged do 
not relate to nowadays requirements, which are applied 
to Ukraine by the foreign investors.

To confirm the words about the model of behavior, let 
me give you an example.
The road to an elite cottage village is broken. The people 
who live there drive expensive cars on this broken 
road for many years and are not even trying to do 
something. On the question “why don`t you repair it?” 
they are answering “the state is bad”, “the Road Traffic 
Department is bad”, “the officials do not do anything” 
etc. And among the thousands of local residents there 
is only one single person who writes a statement to the 
appropriate authority about the need to repair the road. 
If the road is not repaired, the corresponding statement 
will be sent to the prosecutor’s office. Road repair has 
started the next day. Nobody paid anything to anyone. It 
was applied according to the current legislation, which 
is not working, according to the opinion of many.

The size of a problem does not really matter. It works 
no matter we are talking about the roads repair or a 
business security. A choice of business is important, 
which chooses the rules of the game and the world to 
live in. Our experience shows that it is truly possible 
to make business in accordance with current legislation 
and to get the most effective and honest result in the 
shortest period of time.

 Do you want to say that using the same tools we can 
build absolutely different pictures of the world?

M. Siutkin: Of course. Even the same toolkit can be used 
quite differently. The S&P Investment Risk Management 
Agency’s advantage is that we use the same tools as 
others, but build an absolute ecosystem which does not 
look like the usual corrupt world.

  What do we need to build such an ecosystem?

M. Siutkin: First of all, it is necessary to make a 
decision to end up the usual way of life, to say goodbye 
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М. Сюткін: Звичайно. Маючи у наявності один і той 
самий арсенал його можна використовувати зовсім 
по-різному. Перевага Агентства S&P полягає у тому, 
що ми використовуємо ті самі інструменти, що й інші, 
але будуємо при цьому абсолютну екосистему, не 
схожу на звичний всім «не екологічний світ».

  Що необхідно для побудови такої екосистеми?

М. Сюткін: Перш за все необхідно прийняти рішен-
ня залишити звичний спосіб життя, попрощатися з 
так званою зоною комфорту і починати змінюватися. 
«Підчищати» бізнес-процеси, шукати «дірки» всере-
дині і проробляти їх.  Бізнес має прийняти для себе 
внутрішнє  рішення, що компанія дійсно хоче перей-
ти зі звичного усім «не екологічного світу» у нову 
екосистему. Особливо це стосується українських 
компаній. І насправді, багато українських компаній 
вже не тільки прийняли для себе таке рішення, але 
й поводяться відповідно. І це не може не радувати, 
бо створюється нове покоління, нове бачення і нова 
система ведення бізнесу. 

Стосовно ж іноземних компаній, для яких такий 
екосвіт не лише звичний, він є єдиною прийнятною 
моделлю ведення бізнесу і, звичайно ж, прийшовши 
до іншої країни, вони хочуть побудувати для себе та-
кий самий зрозумілий і звичний для них світ.

  Яка в цьому роль Агентства S&P?

М. Сюткін: Для першої категорії компаній, українських, 
S&P допомагає вирватися із звичного і замкнутого «не 
екологічного світу». Для другої — показує і доводить 
на практиці, що в цій країні екологічно вести бізнес, за-
робляти і співіснувати з державою реально. 

Ми для таких компаній — місцевий інструктор. Для 
того щоб вижити тут, не борсатися, а отримувати за-
доволення, перепливаючи ріку під назвою «бізнес в 
Україні», новенькому потрібен місцевий інструктор, 
який його навчить, розкаже про підводне каміння та 
невидимі течії, і про те, яких правил треба неухильно 
дотримуватися для успішного завершення справи. І 
коли новачок фінішує, він отримає і приз, i досвід, і 
вже перестане бути новачком. Найбільше задово-
лення для нас – бачити, як наші клієнти продовжують 
розвиватися та інвестувати в Україну. 

 
Текст:  Жанна Гаращук

to the so-called comfort zone, and to start the changing 
process. To maintain business cleanliness, searching 
for the gabs and trying to minimize them. It has to make 
a decision to move from the usual all corrupt world 
to the new ecological system. This is about Ukrainian 
companies. And to be honest, there are many Ukrainian 
companies nowadays, which made such a decision and 
act in accordance with it. And it is a pleasure to realize 
that the new generation, different view and new system 
has been created. 

Foreign companies, having entered another country, are 
used to a normal ecosystem and want to build the same 
world here, in Ukraine, as well.

  What is the role of S&P Agency in this?

M. Siutkin: S&P helps the first category of companies, 
Ukrainian ones, to escape from the usual and closed 
corrupt world. It shows the second category, foreigners, 
that it is possible to make business and to earn here. 

We are like a local instructor for them. In order to survive 
here, to get satisfaction, swimming across a river called 
business in Ukraine, the newcomers always need an 
instructor who will tell about the taps and pitfalls, any 
unknown river flows as well as about the rules which 
business has to abide in order to successfully finish 
the process. And when the newcomer finishes, he gets 
a reward, a satisfaction and an experience as well. The 
greatest pleasure for us is to see that our clients continue 
to develop and to invest in Ukraine.
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