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Останні парламентські слухання, які відбу-

лися 15 червня 2011 р., ще раз підтвердили тезу 

про відсутність єдиних пріоритетів розвитку 

в більшості учасників фармацевтичного ринку. 

Нині можна стверджувати лише про наявність 

окремих корпоративних напрямків його роз-

витку. Найбільш організованими в цьому сенсі 

є дистриб’ютори фармацевтичної продукції, які 

обрали для себе єдині пріоритети розвитку, ко-

трі фактично збігаються із загальноєвропейськи-

ми цінностями, у тому числі й у частині захисту 

прав пацієнтів на доступну та якісну фармацев-

тичну продукцію. 

У пошуку знаходяться також деякі вироб-

ники фармацевтичної продукції, котрі спро-

моглися створити виробничі об’єднання. Хоча 

пропозиції, які посилено лобіює дехто з ві-

тчизняних виробників щодо введення податку 

на додану вартість для фармацевтичної продук-

ції, спричиняють появу різних думок. Безумов-

но, цей крок направлений на захист вітчизня-

ного товаровиробника і це позитивна тенден-

ція, але зазначене питання необхідно також 

розглядати в контексті захисту прав пацієнтів, 

зокрема щодо цінової доступності. Тобто оста-

точне рішення має бути досконало обґрунтова-

ним та виваженим. 

Стосовно інших учасників ринку, у тому чис-

лі об’єднаних у формальні всеукраїнські громад-

ські організації, то вони, як правило, захищають 

або інтереси окремих суб’єктів господарювання, 

або невеликі корпоративні інтереси, пов’язані 

з розмежуванням за формою власності. Особливо 

це помітно на прикладі найбільшої ланки фарма-

цевтичного ринку — аптечної мережі.

Так, пропозиції одного з представників гро-

мадськості, який запропонував запровадити спе-

ціальні обмеження на фармацевтичному рин-

ку для приватних підприємців не лише шляхом 

посилення кваліфікаційних вимог, а й шляхом 

обмеження кількості аптечних закладів, на мою 

думку, є дивними. Хоча ніхто не буде заперечу-

вати, що опорою в будь-якому розвинутому сус-

пільстві є середній клас, який формується за ра-

хунок невеликих підприємців, зокрема фізичних 

осіб — підприємців. 

Незаконність цього кроку (посилення ква-

ліфікаційних вимог) свого часу обґрунтовувала-

ся на шпальтах «Щотижневика АПТЕКА». Крім 

того, своєрідні обмеження для діяльності фізич-

них осіб — підприємців було встановлено з при-

йняттям Податкового кодексу України (далі — 

ПК України).

Не є конструктивними пропозиції щодо роз-

міщення аптечних закладів у межах пішохідної  

доступності як такі, що не відповідають вимогам 

антимонопольного законодавства. Однак буде 

неправильним звинувачувати в наявності зако-

нодавчих негараздів лише учасників фармацев-

тичного ринку. 

Так, проаналізуємо прийнятий нещодав-

но за основу проект Закону України «Про вне-

сення змін до Основ законодавства України 

про охорону здоров’я щодо удосконалення 

медичної допомоги». Ніхто не звернув увагу, 

що зазначений законопроект взагалі не врахо-

вує існування фармацевтичного сектору галу-

зі охорони здоров’я. 

Наприклад, розглянемо дефініцію «заклад 

охорони здоров’я». Згідно з проектом, це пе-

редусім  юридична особа, тобто законодавець 

фактично встановлює співвідношення один за-

клад — одна юридична особа або її відокрем-

лений структурний підрозділ. Це визначення 

справді підходить для лікувально-профілактич-

них закладів, але не для мережі аптечних закла-

дів, у тому числі створеної фізичною особою — 

підприємцем. 

У цілому зазначений законопроект, за ви-

сновком Головного науково-експертного управ-

ління, не відповідає Конституції України. Хоча 

й у висновку цього управління помітні деякі не-

точності, зокрема щодо визначення «заклад охо-

рони здоров’я» та ін. 

Безумовно, усі підтримують висловлюван-

ня відомого американського економіста Джо-

на Гелбрейта, який стверджував, що забезпе-

чити високий рівень життя лише еліті — за-

вдання елементарне; забезпечити високий 

життєвий стандарт більшості населення — за-

вдання важче, а створити прийнятні умови 

життя для всіх — завдання, яке практично не-

можливо виконати. На фармацевтичному рин-

ку також неможливо створити умови, які б за-

довольняли інтереси всіх його учасників, але 

високих стандартів для здійснення професій-

ної діяльності досягти можна.

Однак здійснюючи господарську діяльність 

нині, особливо після прийняття ПК України, 

представники фармацевтичного ринку стикають-

ся з певними проблемами. Розглянемо деякі з них. 

Так, ключовим поняттям господарського 

права є поняття господарської діяльності, яке 

ми знаходимо в різних нормативно-правових ак-

тах. Натепер це визначення, крім таких законо-

давчих актів, як Закон України «Про зовнішньо-

економічну діяльність» (ст. 1) та Закон України 

«Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності» (ст. 1), відображене в ПК України 

(п. 14.1.36. ст. 14), де визначено, що господар-

ська діяльність — це діяльність особи, пов’язаної 

з виробництвом (виготовленням) та/або реаліза-

цією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, 

що спрямована на отримання доходу й проводить-

ся такою особою самостійно та/або через її відо-

кремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу 

особу, яка діє на користь першої особи, зокрема 

за договорами комісії, дорученнями та агентськи-

ми договорами. 

На нашу думку, це визначення фактично ні-

велює значення суб’єктного складу в здійснен-

ні господарської діяльності, що з погляду подат-

кового законодавства, основним завданням яко-

го є наповнення Державного бюджету України, 

а також на фоні скасування дії Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про податок на промисел», 

можливо, є частково виправданим. 

На відміну від цивільного законодавства, 

де об’єктом правового регулювання є «право-

чин», у господарському законодавстві об’єктом 

правового регулювання є «діяльність». Тому про-

блема кваліфікації діяльності суб’єктів господа-

рювання як об’єктів правового регулювання по-

требує чіткого розмежування з іншими об’єктами 

правового регулювання.

Діяльність — це інша система координат, 

де суб’єктами є не лише контрагенти, як це відбу-

вається в цивільному праві, а й держава, суб’єкти 

організаційно-господарських повноважень 

та споживачі в широкому розумінні.   

Згідно з Господарським кодексом України 

(далі — ГК України), не вважається господар-

ською діяльністю несистематична діяльність фі-

зичних осіб, що не зареєстровані належним чи-

ном як фізичні особи — підприємці, яка полягає 

в продажу вироблених, перероблених та куплених 

речей, товарів, а також вирощених у підсобному 

господарстві. Частково ці види діяльності підпа-

дали під дію Декрету КМУ «Про податок на про-

мисел». Цим документом також було визначено 

таке поняття як «промисел» — діяльність у ви-

гляді продажу вищезазначених товарів не біль-

ше чотирьох разів протягом календарного року. 

У зв’язку із скасуванням цього поняття виникає 

ризик нівелювання різниці між підприємниць-

кою діяльністю фізичної особи — підприємця 

та діяльністю інших фізичних осіб, що не зареє-

стровані як суб’єкти підприємницької діяльнос-

ті, але при цьому здійснюють діяльність, яка має 

ознаки підприємницької.

Отже, у господарському законодавстві уні-

фікованим залишається поняття господарської 

діяльності, викладене в ч. 1 ст. 3 ГК України, 

де зазначено, що під господарською діяльністю 

розуміють діяльність суб’єктів господарювання 

у сфері суспільного виробництва, спрямовану 

на виготовлення та реалізацію продукції, вико-

нання робіт чи надання послуг вартісного харак-

теру, що мають цінову визначеність.

У зв’язку з набуттям чинності ПК України 

та новою редакцією Бюджетного кодексу Укра-

їни (далі — БК України) нині виникає необхід-

ність не допустити ревізії існуючих ознак госпо-

дарської діяльності та уточнити статус окремих 

видів суб’єктів господарювання, зокрема тих, 

що фінансуються з бюджету. 

Особливістю господарської діяльності 

є її суб’єкти — не будь-які особи, а лише ті з них, 

що відповідно до вимог ГК України визнаються 

суб’єктами господарювання (ст. 55). Діяльність та-

ких осіб здійснюється не тільки в їх власних інтере-

сах (із метою отримання прибутку), а й в інтересах 

суспільства (для задоволення певних потреб сус-

пільства в продукції, роботах і послугах). 

Задоволення суспільних потреб у певних бла-

гах вимагає від виробника відповідних знань, на-

вичок, організації, засобів, що зумовлює профе-

сійні засади здійснення господарської діяльності. 

Реалізуючи своє конституційне право 

на здійснення підприємницької діяльності, ко-

жен громадянин України, іноземець та особа 

без громадянства самостійно визначають най-

більш прийнятний для них спосіб організації 

її провадження, обираючи індивідуальний або 

колективний характер дій на основі об’єднання 

майна, підприємницьких зусиль з іншими осо-

бами з метою спільного отримання прибутку. 

Традиційно в теорії відносин власності за цією 

ознакою всіх учасників процесу господарю-

вання, що розглядається як привласнення про-

дуктів природи шляхом продуктивної праці 

в процесі суспільного виробництва, поділяють 

на суб’єктів індивідуального та групового при-

власнення.

Загалом зрозуміло, що задоволення сус-

пільних потреб відбувається як за допомогою 

суб’єктів підприємницької діяльності, так і з боку 

суб’єктів некомерційного господарювання. Однак 

під час здійснення діяльності з боку суб’єктів не-

комерційного господарювання іноді виникає пи-

тання щодо розмежування їх діяльності з діяльніс-

тю негосподарюючих суб’єктів.   

У  г о с п о д а р с ь к о м у  з а к о н о д а в с т в і 

(ст. 3 ГК України) визначено лише загальні роз-

пливчасті ознаки негосподарюючого суб’єкта та, 

на наш погляд, неповну, обмежену регламента-

цію й трактування некомерційного господарю-

вання (ст. 52–54 ГК України). 

Так, згідно з ч. 2 ст. 52 ГК України, неко-

мерційна господарська діяльність здійснюєть-

ся суб’єктами господарювання державного або 

комунального секторів економіки в галузях, 

у яких забороняється підприємництво. Проте 

в ст. 157 ПК України (п. 157.15.) введено термін 

«основна діяльність» щодо діяльності неприбут-

кових організацій. 

Під цим поняттям слід розуміти діяль-

ність неприбуткових організацій, яка визначе-

на для них законом як основна, що регулює ді-

яльність відповідної неприбуткової організації, 

у тому числі з надання реабілітаційних та фізкуль-

турно-спортивних послуг інвалідам (дітям-інва-

лідам), благодійної допомоги, просвітніх, куль-

турних, наукових, освітніх, соціальних та інших 

послуг для суспільного споживання, зі створен-

ня систем соціального самозабезпечення гро-

мадян (недержавні пенсійні фонди та інші по-

дібні організації). 

До основної діяльності неприбуткової ор-

ганізації також належать продаж товарів, ви-

конання робіт, надання послуг, що пропагують 

принципи та ідеї, для захисту котрих було ство-

рено таку неприбуткову організацію, та які є тіс-

но пов’язаними з її основною діяльністю, якщо 

ціна таких товарів, виконаних робіт, наданих по-

слуг є нижчою від звичайної або якщо така ціна 

регулюється державою. 

Статутні документи неприбуткових органі-

зацій повинні містити вичерпний перелік ви-

дів їх діяльності, які не передбачають одержан-

ня прибутку згідно з нормами законів, що регу-

люють їх діяльність.

Вищезазначене свідчить, що діяльність гро-

мадських організацій, благодійних фондів, про-

фесійних організацій належить до некомерцій-

ної господарської діяльності. 

Отже, подальша дискусія щодо зарахування 

громадських організацій та благодійних фондів 

до суб’єктів некомерційного господарювання 

або негосподарюючих суб’єктів фактично втра-

тила своє значення.

Окремо в ПК України (п. 14.1.226. ст. 14) 

визначено так звану незалежну професійну ді-

яльність — участь фізичної особи в науковій, 

літературній, артистичній, художній, освітній 

або викладацькій діяльності, діяльність ліка-

рів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудито-

рів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архі-

текторів, осіб, зайнятих релігійною (місіонер-

ською) діяльністю, іншою подібною діяльністю 

за умови, що такі особи не є працівниками або 

фізичними особами — підприємцями та вико-

ристовують найману працю не більше чоти-

рьох фізичних осіб. Зазначена діяльність фак-

тично має всі ознаки господарської діяльності, 

але не потребує державної реєстрації як суб’єкта 

господарювання і не визнається законодавством 

господарською діяльністю. 

Згідно з ч. 2 п. 65.1. ст. 65 ПК України, приват-

ні нотаріуси та інші фізичні особи, умовою веден-

ня незалежної професійної діяльності яких є дер-

жавна реєстрація такої діяльності у відповідному 

уповноваженому органі та отримання свідоцтва 

про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, 

сертифіката тощо), що підтверджує право фізич-

ної особи на ведення незалежної професійної ді-

яльності, протягом 10 календарних днів після та-

кої реєстрації зобов’язані стати на облік в орга-

ні державної податкової служби за місцем свого 

постійного проживання. Для взяття на облік фі-

зичної особи, яка має намір провадити незалеж-

ну професійну діяльність (п. 65.3 ст. 65), така осо-

ба повинна подати заяву та документи особис-

то (надіслати рекомендованим листом з описом 

вкладення) або через уповноважену особу до ор-

гану державної податкової служби за місцем по-

стійного проживання.

Діяльність осіб, які займаються незалежною 

професійною діяльністю, особливо тих, що вико-

нують публічні функції, має деякі спільні озна-

ки з господарською діяльністю, до них можна 

зарахувати: виконання робіт та надання послуг 

для задоволення потреб інших осіб; передачу за-

значених благ іншим особам на платній основі; 

професійні засади здійснення такої діяльності; 

поєднання приватних інтересів виконавця по-

слуг та публічних інтересів в отриманні певних 

благ; значний рівень державного регулювання. 

Хоча зазначені особи не мають статусу суб’єкта 

господарювання, для здійснення деяких видів та-

кої діяльності їм необхідно отримати спеціальні 

дозволи, сертифікати.

Вищезазначене може викликати питання 

в частині зарахування фізичних осіб — непідпри-

ємців до негосподарюючих суб’єктів. 

Згідно зі ст. 2 ГК України, учасниками від-

носин у сфері господарювання є: суб’єкти гос-

подарювання; споживачі; органи державної вла-

ди й органи місцевого самоврядування, наділені 

господарською компетенцією; громадяни, гро-

мадські та інші організації, які є засновниками 

суб’єктів господарювання чи здійснюють щодо 

них організаційно-господарські повноваження 

на основі відносин власності. 

Окремого розгляду потребує питання щодо 

здійснення господарської діяльності суб’єктами 

некомерційного господарювання, що фінансу-

ються з бюджету. 

В умовах ринку та обмеженого фінансування 

бюджетні установи не можна позбавляти права 

здійснювати необхідні господарські операції, але 

слід встановлювати законом межі, оскільки в про-

тилежному випадку вони не будуть у змозі повно-

цінно вести свою основну (неприбуткову) діяль-

ність. У Бюджетному кодексі України (ч. 12 ст. 2) 

зазначено, що бюджетні установи — це органи 

державної влади, органи місцевого самоврядуван-

ня, а також організації, створені ними у встановле-

ному порядку, що повністю утримуються за раху-

нок відповідно державного чи місцевого бюджету. 

Бюджетні установи є неприбутковими. 

Заклади охорони здоров,я, зокрема ліку-

вально-профілактичні заклади, що фінансують-

ся з бюджету, надають як платні, так і безоплат-

ні послуги. При наданні безоплатних медичних 

послуг держава обов’язково відшкодовує витра-

ти. Різниця полягає лише в тому, що надання 

освітніх послуг супроводжується більш ретель-

ним нормативним забезпеченням. Тобто серед 

бюджетних установ необхідно відрізняти не тіль-

ки негосподарюючі суб’єкти у вигляді органів 

державної влади та місцевого самоврядування, 

а й суб’єкти некомерційного господарювання, 

що фінансуються з бюджету.   

Основним і  пост ійним серед  видів 

власних надходжень бюджетних установ є 

(ч. 15 ст. 2 БК України) кошти, отримані в уста-

новленому порядку бюджетними установами 

як плата за надання послуг, виконання робіт. 

Водночас слід пам’ятати, що до джерел фінан-

сування бюджетної установи належать гранти, 

дарунки та благодійні внески, а також кошти 

від реалізації в установленому порядку продук-

ції чи майна та іншої діяльності. 

Згідно з п. 157.15 ст. 157 ПК України, тер-

мін «державні послуги» слід розуміти як будь-

які платні послуги, обов’язковість отримання 

яких встановлюється законодавством та які на-

даються фізичним чи юридичним особам орга-

нами виконавчої влади, органами місцевого са-

моврядування та створеними ними установами 
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