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Остаточний ліквідаційний баланс затверджується рішенням
засновників (учасників) або уповноваженого ними органу. Копія
зазначеного балансу подається до ДПІ за місцезнаходженням
підприємства, яке ліквідується. Оригінал ліквідаційного балансу
разом з іншими необхідними документами подається державному
реєстратору для проведення державної реєстрації припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації. Підписи голови та
членів ліквідаційної комісії на ліквідаційному балансі мають бу-
ти нотаріально засвідчені.

Підприємство вважається ліквідованим з моменту виключення
його з державного реєстру України.
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ГАРМОНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ
НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ ВІДПОВІДНО

ДО ВИМОГ GMP-СТАНДАРТІВ

Фармацевтичний ринок є досить неоднорідним і таким, який у
будь-які часи відповідає показникам стабільності та зростання.
Населення планети постійно хворіє, а фармацевтичні компанії
постійно працюють над новими розробками задля уникнення ма-
сових втрат суспільства.

Фармацевтична галузь є, і завжди була, перспективною і нау-
коємною галуззю. Даний вид промисловості включає виробницт-
во лікарських засобів, виробів медичного призначення, оптову та
роздрібну торгівлю, спеціалізоване зберігання і дистрибуцію
(розподіл за допомогою налагодженої збутової мережі аптек, ап-
течні пунктів тощо).

За даними щотижневика Аптека.ua [1] обсяг глобальних про-
даж рецептурних препаратів фармацевтичних компаній, які вхо-
дять у Топ-50 у світі, у 2015 році сягнув більше 620 млрд дол., а
загальний обсяг інвестицій у науково-дослідну роботу (R&D) в
галузі фармацевтики становив 110 млрд дол.

Аналіз фармацевтичного ринку України станом на 01 жовтня
2016 року [2] показав, що у Топ-10 за обсягами продаж товарів
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«аптечного кошику» шість українських фармацевтичних компа-
ній займають лідируючі позиції — ПАТ «Фармак», Корпорація
«Артеріум», ПрАТ «Дарниця», ПАТ «Київський вітамінний за-
вод», ГК «Здоров’я», Фармацевтична корпорація «Юрія-Фарм»).

Наразі останніми тенденціями фармацевтичної промисловості
є зростання уваги фармацевтичних компаній до розробки біоло-
гічних лікарських засобів (вакцини, клітинні та генні препарати,
рекомбінантні білки, інше). Біотехнологія, як виробництво синте-
тичних препаратів, є дороговартісним процесом, тому питання
оптимізації виробничих витрат і мінімізації собівартості фарма-
цевтичної продукції є актуальним і стоїть дуже гостро.

Балансування якості, рівня витрат і ціни рентабельної продук-
ції (для компанії — з метою отримання прибутку, можливості
здійснення реінвестицій у R&D) і доступності населенню лікар-
ського засобу (для суспільства) зумовлюють необхідність постій-
ного розвитку не лише виробничих технологій, а й системи
управління компанією, удосконаленням його інформаційного за-
безпечення.

Питання якості фармацевтичної продукції є невід’ємною при
розробці стратегії управління компанії. Система бухгалтерського
обліку, дотримуючись визнаних у світі стандартів, створює інфо-
рмаційне забезпечення управління якістю і формує чіткий меха-
нізм обліку витрат на забезпечення якості фармацевтичної про-
дукції як окрему статтю калькуляції та складову собівартості.

Таким чином, гармонізація регуляторної та законодавчої бази
української фармацевтичної галузі до законодавства Європейсь-
кого Союзу(ЄС) є важливою умовою розвитку економічних
зв’язків між Україною та ЄС. Стратегія інтеграції України в ЄС
передбачає здійснення заходів щодо стандартизації продукції та
послуг споріднених галузей — фармацевтичної та медичної. Для
входження у європейський торговий простір необхідно привести
виробництво у відповідність з офіційно визнаними в країнах ЄС
вимогами через GMP-сертифікацію, яка для європейських фар-
мацевтичних компаній є обов’язковою з 1992 року. Основні роз-
діли стандартів GMP містять вимоги з управління та контролю
якістю, виробництва та аналізу за контрактами, рекламаціями та
відкликанням продукції, а також вимоги до персоналу, примі-
щень та обладнання, документації, технологічних процесів.

Застосування у господарській діяльності фармацевтичної ком-
панії GMP-стандартів гарантує: 1) що продукція виробляється і
контролюється за стандартами якості згідно з торговельною лі-
цензією і відповідає їхньому призначенню; 2) стабільно високий
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рівень якості фармацевтичної продукції, що значно підвищує ін-
вестиційну привабливість компанії; 3) можливість прийняття
участі в тендерах, конкурсах на отримання замовлень тощо; 4)
можливість експортування фармацевтичної продукції в будь-яку
з країн.

Зауважимо, що елементи системи забезпечення якості ліків
окрім GMP-стандартів регламентуються низкою базових норма-
тивних актів: Директива 2001/83/ЄС «Про звід законів Співтова-
риства щодо лікарських препаратів для людини» (Директива
2003/94/ЄС); Конвенція про створення Європейської Фармакопеї;
Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі
(9 томів; далі — Правила); міжнародні стандарти ISO/IEC серії
17 000 (зокрема, ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетент-
ності іспитових і каліброваних лабораторій», ДСТУ ISO/IEC
17025-2001), ІSO 9000 та європейські стандартів EN серії 45000;
Європейська Фармакопея, Державна Фармакопея України та ін.

Згідно модуля 3 «Якість» (Том 2) Правил, компанія-виробник
повинна формувати інформацію про лікарську речовину та лікар-
ський препарат. Це реалізується через налагоджену організацію
та чітко визначену методику управлінського обліку виробничих
витрат (зокрема, витрат на забезпечення якості) на фармацевтич-
ному підприємстві, розроблену систему аналітичного обліку, що
враховує такі дані: склад лікарського препарату в частині лікар-
ської речовини препарату, допоміжних речовин і домішок; фізи-
ко-хімічні й біологічні властивості та мікробіологічні характери-
стики препарату; технологічні особливості виробничого процесу;
система упакування/укупорки, контрольні точки виробництва.

Отже, дотримання вимог євростандартів з виробництва фар-
мацевтичної продукції, її якості, випробувань тощо при форму-
ванні облікового забезпечення управління компанії сприяє гар-
монізації виробничих процесів, здійснення діяльності у європей-
ському торговому просторі та розвитку економічних відносин
між Україною та ЄС у цілому.
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