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Товарні ринки Учасники Основні характеристики та стан конкуренції  

Ринки  

лікарських 

засобів 

 

Вітчизняні виробники, 

представництва іноземних 

виробників, імпортери 

 

Ринки загальнодержавні. 

Товарні межі ринку -  міжнародна непатентована назва 

(процедури публічних закупівель, рецептурні лікарські засоби) 

Ринки конкурентні при наявності декількох  генериків. 

Якщо кількість генериків обмежена або лікарський засіб 

знаходиться під патентним захистом, рівень конкуренції є 

низьким або конкуренція відсутня взагалі 

 

Ринок оптової  

торгівлі 

лікарськими 

засобами в  

широко  

асортиментном

у наборі  

 

Вітчизняні дистриб’ютори  

 

 

Ринок загальнодержавний  

Два найбільших вітчизняних дистриб’ютори мають суттєву 

ринкову владу на ринку постачання оптових партій лікарських 

засобів у широкоасортиментному наборі та не зазнають 

значної конкуренції внаслідок відносно невеликого розміру 

часток, які належать конкурентам. 

 

Ринки 

роздрібної 

торгівлі 

лікарськими 

засобами 

 

Суб’єкти господарювання, що 

здійснюють роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами через 

аптеки та аптечні пункти 

Ринки є регіональними, як правило обмежені територією 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Здебільшого конкурентні.  

В окремих територіальних межах можуть мати структурні 

ознаки монопольного (домінуючого) становища/колективної 

монополії.  
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Характеристика фармацевтичних ринків 



З метою проведення заходів з контролю за 
поведінкою учасників фармацевтичних 

ринків в умовах поширення респіраторної 
інфекції, викликаної коронавірусом 

COVID-19, Комітетом та його органами 

було проведено ряд заходів: 

Запроваджено щоденний моніторинг 
територіальними відділеннями Комітету  
цін на противірусні лікарські засоби та 
засоби індивідуального захисту (маски 

медичні захисні одноразові), який полягав 
в щоденній фіксації їх наявності  та рівня 
цін в аптечних закладах по всіх регіонах 

України 

Направлення вимог до учасників 
фармацевтичних ринків з метою 

здійснення аналізу їх цінової  поведінки 

Комітетом та його територіальними 
відділеннями здійснювались заходи з 

адвокатування конкуренції та 
правозастосування 
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Дії Комітету та його органів в період поширення COVID-19 



1) вітчизняними виробниками 
(окрім,  ПАТ «Хімфармзавод 

«Червона зірка»,  
ПАТ «Київський вітамінний завод» 

- зростання 0%): 

 
˗ ТОВ «Фармацевтична компанія 

здоров’я» - до 13%;  
 

˗ ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця» - 6%; 

 

˗ ТДВ «Інтерхім» - до 4,8%; 

2) вітчизняними дистриб’юторами: 

 
˗ ТОВ «БаДМ» в середньому до 
10% (але в окремих випадках до 

47,4%);  
 

˗ ТОВ «Вента.ЛТД» до 12,5%;  
 

˗ Спільне українсько-естонське 
підприємство у формі ТОВ 

«ОПТІМА.ФАРМ, ЛТД» до 23,9%. 

3) аптечними закладами до 65%.  
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Зростання цін досліджуваних  лікарських засобів  та медичних виробів 

на  всіх рівнях реалізації фармацевтичних товарів.  

Щодо масок медичних захисних: зростання ціни відбувалось за рахунок підвищення 

постачальницько-збутових та торгівельних надбавок, тобто на рівні оптової та 

роздрібної торгівлі. 
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Заходи Комітету з адвокатування конкуренції 

 
 

53 учасникам фармацевтичних ринків:  

˗ вітчизняним виробникам,  
˗ імпортерам,  

˗ вітчизняним дистриб’юторам,  
˗ аптечним мережам  

надано рекомендації від 31.03.2020 № 14-рк  

 

Мета: здійснення заходів, спрямованих на розвиток 
конкуренції, запобігання порушенням законодавства 
про захист економічної конкуренції та умов, що їм 

сприяють.  

 

Рекомендовано:  утриматися від будь-яких дій, що можуть 
містити ознаки порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, зокрема, але не виключно, наведених 
у цих рекомендаціях, що призведе до зростання цін товару, що 
імпортується, та товару вітчизняного виробництва (в частині 
впливу на ціну імпортної складової у виробництві), у темпах, 
що випереджає зростання курсу іноземної валюти. 



 

Органами Комітету всього було надано 431 рекомендації 
учасникам регіональних ринків роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами щодо дотримання вимог 
законодавства про захист економічної конкуренції під час 
реалізації лікарських засобів та засобів індивідуального 
захисту, необхідних для профілактики та лікування 
COVID-19. 

 

Учасниками  фармацевтичних  ринків  розглянуто 
рекомендації органів Комітету. 
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Заходи органів Комітету з адвокатування конкуренції 



Справа № 126-
26.13/42-20 за 
ознаками вчинення 
ТОВ «БаДМ» 
порушення 
законодавства про 
захист економічної 
конкуренції. 

Суть порушення - дії ТОВ «БаДМ», 
які полягали в значному підвищенні в 
лютому 2020 року цін реалізації масок 
медичних захисних під час постачання 
їх покупцям в асортименті разом з 
іншими фармацевтичними товарами, 
що відбувалось в умовах суттєвого 
підвищення попиту на маски, при 
збереженні незмінних цін закупівлі 
цих масок та за наявності значних їх 
залишків у Товариства.  

За результатами 
розгляду справи буде 
прийнято відповідне 
рішення 

Заходи Комітету з правозастосування учасникам 

фармацевтичних ринків в умовах пандемії  коронавірусу 

COVID-19   



Київським обласним територіальним відділенням розпочато розгляд справи  
№ 27/60/29-рп/к.20 за ознаками вчинення роздрібними мережами аптечних 
закладів, а також постачальниками/виробниками фармацевтичних товарів 

порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та частиною третьою статті 6 
Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення 

схожих дій на ринку товару (маски захисні), які призвели чи можуть призвести 
до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у разі, якщо аналіз 
ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для 

вчинення таких дій. 
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Заходи органів Комітету з правозастосування учасникам 

фармацевтичних ринків в умовах пандемії коронавірусу 

COVID-19   



Харківським обласним територіальним відділенням розпочато розгляд справи № 3/01-60-20 
за ознаками вчинення суб’єктами господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю 

лікарськими засобами в м. Харків порушення, передбаченого частиною третьою статті 6, 
пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді 

вчинення схожих дій під час реалізації противірусних та жарознижуючих лікарських засобів, 
які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції у 
разі, якщо аналіз ситуації на ринку товару спростовує наявність об’єктивних причин для 

вчинення таких дій (бездіяльності).  
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Заходи органів Комітету з правозастосування учасникам 

фармацевтичних ринків в умовах пандемії коронавірусу 

COVID-19   



Враховуючи ситуацію, яка склалася із 
пандемією коронавірусної хвороби, маючи 

бажання до об’єднання сумісних зусиль 
всіх гілок влади та фармацевтичного 

бізнесу, можливо досягнути позитивних 
результатів у розвитку реальної конкуренції 

на фармацевтичних ринках, що надасть 
можливість пересічному громадянину 
купувати необхідні йому якісні ліки та 
медичні вироби за доступними цінами.  
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