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ВСТУП
Фармацевтичний ринок України з загальним обсягом продажів приблизно 2,2 млрд. 
Євро на рік є другим за величиною ринком СНД. Завдяки стратегічно вигідному гео-
графічному положенню України й великій кількості населення (приблизно 46 млн. осіб)  
цей ринок є надзвичайно привабливим та багатообіцяючим з інвестиційної точки зору. 

Запровадження обов’язкової GMP стандартизації та гармонізація українського фарма-
цевтичного законодавства з вимогами Європейського союзу є позитивними сигналами 
для приходу іноземних фармкомпаній. 

Стрімкому розвитку вітчизняної галузі охорони здоров’я безперечно сприятимуть  
і такі події як запровадження обов’язкового медичного страхування та вступ України  
до PIC/S, настання яких очікується найближчим часом.

Окремо необхідно наголосити на значному інвестиційному потенціалі медичної галузі. 
Незважаючи на те, що темпи розвитку приватної медицини в Україні ніяким чином не-
можливо порівняти з розвиненими країнами, все більше експертів вважають даний на-
прямок дуже перспективним та прогнозують прихід великих інвесторів найближчим 
часом.

Важливість фармацевтичного ринку для економіки України, а також конституційний 
обов’язок держави, щодо створення умов для ефективного і доступного для всіх громадян 
медичного обслуговування, призводять до того, що медичний та фармацевтичний сектор 
знаходяться під постійним пильним контролем державних регуляторних органів.

Законодавче регулювання охорони здоров’я характеризується значною кількістю 
нормативно-правових актів та їх швидкою зміною, тому надійний юридичний партнер є 
вкрай важливим на всіх стадіях ведення бізнесу в Україні.

Arzinger є провідною незалежною юридичною компанією на ринку юридичних послуг 
України. Компанія була заснована у 2002 році та на даний момент нараховує близько  
80 співробітників, що працюють у трьох офісах компанії – у Києві, Львові та Одесі.

Фармацевтика та охорона здоров’я є одним з пріоритетних секторів юридичної компанії 
Arzinger. З метою надання якісної юридичної допомоги юристи співпрацюють з іншими 
практиками нашої компанії, зокрема, корпоративною, трудовою, інтелектуальної влас-
ності, судового представництва тощо. Це дозволяє надавати клієнтам комплексні та ви-
черпні консультації з усіх питань ведення бізнесу в Україні.

Юристи Arzinger надають юридичні консультації провідним міжнародним та вітчизня-
ним компаніям з усіх питань в галузі охорони здоров’я. 

Дане видання має на меті надати загальне уявлення про правове поле, в якому функціонує 
галузь охорони здоров’я в Україні станом на 01.10.2010. Інформація, що міститься у дано-
му виданні, не є комплексним дослідженням або практичним керівництвом. Перед тим, 
як вчинити дії на базі даного видання, радимо звернутися до юридичних консультантів. 

За докладнішою інформацією звертайтесь до: Тімур Бондарєв, старший партнер. Timur.Bondaryev@arzinger.ua
 Тел.:  +38 (044) 390 55 33; асистент:  +38 (044) 390 55 39
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