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1.	ГРУПА	«СЕРВ’Є»
«Серв’є»	(Servier)	–	міжнарод-
на	фармацевтична	група,	яка	
керується	 Фондом.	 Маючи	
широку	 географічну	 присут-
ність,	дохід	компанії,	отрима-
ний	у	150	країнах,	сягнув €4,7	
мільярдів	євро	у	2020	році,	а	
штат	 співробітників	 у	 світі	
складає		22	500	осіб.	«Серв’є»	
є	 незалежною	 групою,	 яка	
щорічно	 інвестує	 понад	 20%	
доход	від	продажу	брендових	
лікарських	 засобів	 у	 дослі-
дження	та	розробки.	З	метою	
прискорення	 розробки	 те-
рапевтичних	 інновацій	 задля	
задоволення	 потреб	 пацієн-
тів	Група	прагне	до	відкритих	
та	спільних	 інновацій	з	парт-
нерами	 в	 академічній	 сфері,	
фармацевтичними	 групами	
та	 біотехнологічними	 компа-
ніями.	Група	ставить	потреби	
пацієнтів	в	центр	своєї	діяль-

ності,	тісно	співпрацюючи	на	
різних	етапах:	від	проведення	
досліджень	до	підтримки,	що	
виходить	 за	 межі	 забезпе-
чення	лікарськими	засобами.	

Будучи	 лідером	 у	 галузі	
кардіології,	 Група	 «Серв’є»	
прагне	 стати	 визнаним	 та	 ін-
новаційним	 гравцем	 у	 сфері	
онкології.	 Зростання	 Групи	
базується	на	взятому	на	себе	
зобов’язанні	у	наданні	рішень	
у	 таких	 терапевтичних	 сфе-
рах,	як	серцево-судинні,	мета-
болічні,	 онкологічні,	 імуноза-
пальні	 та	 нейродегенеративні	
захворювання.	 Для	 сприяння	
доступу	 до	 охорони	 здоров’я	
для	 широкого	 кола	 пацієнтів	
Група	 «Серв’є»	 також	 пропо-
нує	 низку	 якісних	 генеричних	
лікарських	засобів	у	більшості	
терапевтичних	напрямках.	
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2.	СТРУКТУРА	УПРАВЛІННЯ

Група	«Серв’є»	керується	некомерційним	фондом	
Fondation	Internationale	de	Recherche	Servier	(FIRS).

НАДІЙНА СТІЙКА ТА НЕЗАЛЕЖНА ГРУПА

КЕРІВНИЦТВО ГРУПА КАПІТАЛ

Фонд «Fondation 
Internationale

de Recherche Servier FIRS»
(Нідерланди)

РАДА ФОНДУ

Президент
Виконавчий комітет

Інші члени

НАГЛЯДОВА РАДА

Неприбутковий фонд без 
капіталу, управлінська роль 

має силу рішення.
Фонд також призначає 

та відкликає членів 
Виконавчого комітету  

Servier SAS

Servier SAS 
Holding

(Франція)

Президент
+

Виконавчий комітет

Увесь дохід реінвестуються у 
терапевтичний прогрес та розвиток Групи

Неприбуткові асоціації
(Франція)

Їхніми вкладниками  
є компанії Групи

100%

Операційні підрозділи  
у всьому світі

100%

52%

48%

Компанії  
з самоуправлінням

Юридичний статус дозволяє
компанії  мати власний капітал

Жодна фізична особа 
не бере участі у капіталі 

Групи.

Кошти належать:

• 
Неприбутковим 

організаціям, місія яких 
– розвиток медичних 
досліджень та знань

•
Самій Групі (автоконтроль)



3.	ПОКЛИКАННЯ,	
БАЧЕННЯ	ТА	
ЦІННОСТІ

НАШЕ ПОКЛИКАННЯ 
Ми	прагнемо	терапевтичного	
прогресу	задля	задоволення	
потреб	пацієнтів

НАШЕ БАЧЕННЯ

•	 Ставити	пацієнтів	та	
інновації	у	центр	всієї	нашої	
діяльності
•	 Заохочувати	індиві-
дуальну	та	колективну	від-
повідальність	–	рушійну	силу	
Групи
•	 Забезпечувати	нашу	
незалежність	та	спромож-
ність	до	довгострокових	
інвестицій
•	 Бути	Групою	глобаль-
ного	рівня

МИ	РОБИМО	
ВНЕСОК	У	ТЕ,	
ЩОБ	ПЕРЕДАТИ	
МАЙБУТНІМ		
ПОКОЛІННЯМ		СВІТ,	
У	ЯКОМУ	ЯКІСНА	
ОХОРОНА	ЗДОРОВ’Я	
БУДЕ	ДОСТУПНА	
КОЖНОМУ

ВПРОВАДЖУВАТИ 
ІННОВАЦІЇ

Ми прагнемо впроваджувати 
терапевтичні рішення, які 
приносять зміни. Натхненні 
духом новаторства, ми 
наважуємося, ми прагнемо, 
ми досягаємо разом.

РОЗВИВАТИСЯ ЧЕРЕЗ 
ВЗАЄМОДІЮ

Кожна можливість 
співпрацювати разом сприяє 
внеску в наше спільне 
благо. Хто б ми не були та 
де б ми не знаходилися, ми 
зростаємо, працюючи разом 
та обмінюючись досвідом.

ПІКЛУВАТИСЯ
 
Ми готуємося до 
майбутнього, дбаючи 
про людей та довкілля. 
Ми піклуємося про 
здоров’я наших пацієнтів 
та реалізацію наших 
співробітників.

ПРАГНУТИ УСПІХУ
 
Постійний розвиток компанії 
є вкрай важливим. Ми не 
зупиняємося на досягнутому 
і завжди рухаємося вперед.

Adobe	Stock©Monkey	Business



4.	СТРАТЕГІЧНІ	ЦІЛІ	
ГРУПИ	«СЕРВ’Є»	
ДО	2025	РОКУ

євро	у	консолідованому	
доході	

6.5		
МЛРД.	ЄВРО	

ДОСЯГТИ	

для	фінансування	
розвитку	Групи

1.3   
МЛРД.	ЄВРО	

ДОСЯГТИ	EBITDA	У	
РОЗМІРІ

євро	доходу	в	галузі	онкології

1 		
МЛРД.	ЄВРО	

ДОСЯГТИ	

включаючи	одну	одиницю		
до	2025	року

ЗАПУСКАТИ	ОДНУ	
НОВУ	МОЛЕКУЛУ	

КОЖНІ	

3  
РОКИ у	відповідній	терапевтичній	

сфері	згідно	з	зареєстрованими	
показаннями	до	медичного	

застосування	препаратів	Групи

ЗАЛИШАТИСЯ		
АБО	

ВХОДИТИ	В	ТОП		

3 

ДОСЯГТИ
ЗАЛУЧЕННЯ	

СПІВРОБІТНИКІВ



5.	ДОСЛІДЖЕННЯ	ТА	
РОЗРОБКИ	В	СВІТІ	

Нещодавно	 розпочата	 тран-
сформація	 науково-дослід-
ницької	 діяльності	 «Серв’є»	
дозволить	Групі	стимулювати	
інновації	 та	 досягти	 страте-
гічних	 цілей	 Групи,	 зокрема	
-	забезпечити	вихід	нової	мо-
лекули	кожні	три	роки.

НОВА МОДЕЛЬ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК 
ДЛЯ ПРИСКОРЕННЯ 
ІННОВАЦІЙ
Трансформація	 підходу	 до	
наукових	 досліджень	 і	 розро-
бок	 Групи	 «Серв’є»	 заснова-
на	 на	 трьох	 складових:	 паці-

єнт-орієнтований	 підхід,	 який	
спирається	 на	 трансляційну	
медицину,	 більш	 ефективна	
організаційна	 структура	 та	
ефективна	співпраця,	а	також	
переорієнтація	 діяльності	 на	
три	 основні	 області	 експерт-
них	знань.

Для	 досягнення	 успіху	 в	
створенні	 терапевтичних	 ін-
новацій	 при	 збереженні	 від-
мінних	рис,	 які	 зробили	мож-
ливим	 їх	 розвиток,	 Група	
«Серв’є»	 прийняла	 рішення	
направити	свої	зусилля	на	три	
ключові	терапевтичні	області:	

Vincent	Colin	



в	онкології	метою	є	фокус	на	
важко	виліковних	формах	он-
кологічних	 захворювань,	 а	 в	
області	 імунозапальних	 і	ней-
родегенеративних	 захворю-
вань	робота	буде	спрямована	
на	 ті	 патології,	 терапевтична	
потреба	 в	 яких	 залишається	
незадоволеною.

Нова	 дослідницька	 мо-
дель,	 орієнтована	 на	 терапію	
неврологічних	 і	 імунозапаль-
них	 захворювань,	 привела	
до	 рішення	 про	 припинення	
дослідницької	діяльності	в	об-
ласті	 кардіології	 та	 порушень	
метаболізму.	 Тепер	 основна	
увага	 буде	 приділятися	 інно-
ваціям	 в	 управлінні	 життєвим	
циклом	 лікарських	 засобів	

для	 лікування	 серцево-судин-
них	 захворювань	 і	 порушень	
метаболізму	 (LCM,	 Life	 Cycle	
Management),	 щоб	 препара-
ти	компанії	 і	 її	ноу-хау	з	точки	
зору	 інкрементальних	 іннова-
цій	 могли	 принести	 максимум	
користі,	особливо	в	сфері	роз-
робки	фіксованих	комбінацій.

Оновлений	 підхід	 дозволяє	
робити	 особливий	 акцент	 на	
дослідженнях	 в	 області	 онко-
логії,	на	частку	яких	у	2020/21	
фінансовому	 році	 доведеться	
близько	 50%	 всіх	 інвестицій	
«Серв’є»,	 які	 Група	 робить	 в		
дослідження	 і	розробки.	Мета	
підходу	-	створення	портфеля	
таргетних,	 заснованих	 на	 по-
шуку	 біомаркерів,	 лікарських	

ПОРТФЕЛЬ	РОЗРОБОК		
ГРУПИ	НА	СІЧЕНЬ	2021	

*	Нова	молекула
**	Комбінація	фіксованої	дози

14
27

ОНКОЛОГІЯ

Солідні пухлини та
гематологічні злоякісні

новоутворення
ПРОЄКТІВ НА ЕТАПІ

КЛІНІЧНИХ 
РОЗРОБОК

(	Вкл.	16	нових	молекул*)

Дані станом на січень 2021 року

КАРДІОМЕТАБОЛІЗМ

Серцева  
недостатність

ІМУНОЗАПАЛЬНІ 
ЗАХВОРЮВАННЯ

Аутоімунні 
захворювання

НЕВРОЛОГІЯ

Нейродегенеративні
захворювання

10
Вкл.	9	комбінацій	
фіксованих	доз	**	

2 1

22 1 5533
ДОСЛІДНИХ 

ПРОЄКТИ



засобів	для	лікування	солідних	
пухлин,	 а	 також	 продовжен-
ня	 пошуку	 в	 області	 онкоге-
матології.	 Даний	 підхід	 також	
спрямований	 на	 те,	 щоб	 зба-
лансувати	 портфель	 за	 ра-
хунок	 включення	 лікарських	
засобів	з	новими	механізмами	
дії	 -	 моноклональними	 анти-
тілами	 і	 малими	 молекулами.	
У	 довгостроковій	 перспек-
тиві	 перед	 компанією	 стоїть	
завдання	 сформувати	 іннова-
ційний	 портфель	 лікарських	
засобів	 для	 лікування	 важко	
виліковних	 онкологічних	 за-
хворювань,	таких	як	рак	печін-
ки,	підшлункової	залози	і	деякі	
види	новоутворень	у	дітей.

Наш	 підхід	 	 також	 дозво-
лить	інвестувати	кошти	в	пер-
спективні	проєкти	в	області	лі-
кування	 нейродегенеративних	
і	 імунозапальних	захворювань	
у	цільових	груп	пацієнтів.

План	 трансформації	 під-
розділу	 наукових	 досліджень	
і	 розробок	 також	 передбачає	
застосування	цифрових	техно-
логій,	що	може	 стати	 серйоз-
ним	 викликом,	 зокрема	 щодо	
обробки	 даних	 і	 доступу	 до	
них.	Спеціалізовані	програми	в	
цій	області	дозволять	посили-
ти	динаміку	співпраці	 і	 домог-
тися	 більшої	 ефективності	 та	
продуктивності	роботи.

Завдяки	 значним	 і	 постій-
ним	 інвестиціям	в	наукові	до-
слідження	 і	 розробки	 (23%	
від	 обороту	 брендових	 лі-
карських	 засобів)	 компанія	
«Серв’є»	 володіє	 портфелем	
з	 27	 потенційних	 лікарських	
засобів	 в	 стадії	 клінічної	 роз-
робки	 (включаючи	 16	 нових	
молекул)	і	веде	33	дослідниць-
ких	 проєкти	 з	 пошуку	 нових	
ліків	 [1].	 Таким	 чином	 компа-
нія	 зосереджує	 свої	 зусилля	
в	 тих	 областях,	 де	 потреба	 в	
інноваційних	 терапевтичних	
рішеннях	особливо	велика.

Робота	в	 сфері	 онкології	 є	
потужним	стимулом	розвитку	
компанії:	у	цій	галузі	на	стадії	
клінічної	розробки	знаходить-
ся	половина	проєктів,	а	також	
проводиться	22	пошукових	до-
слідження.	Придбання	компа-
нії	«Симфоджен»	(Symphogen)	
в	червні	2020	р	зміцнило	порт-
фель	онкологічних	препаратів	
«Серв’є».	 «Симфоджен»	 став	
центром	 передового	 досві-
ду	 Групи	 з	 розробки	 антитіл,	
і	 всього	 за	 шість	 місяців	 ро-
боти	 представив	 два	 дослід-
ницькі	 проєкти.	 Придбання	
онкологічного	підрозділу	ком-
панії	«Аджіос	Фармас’ютікалз»	
(Agios	Pharmaceuticals)	додат-
ково	 посилить	 можливості	
для	 наукових	 досліджень	 і	
розробок	компанії	за	рахунок	
сильного	портфеля	проектів	в	
області	 лікування	 злоякісних	
новоутворень.

Компанія	 «Серв’є»	 також	
має	 намір	 зберегти	 за	 со-
бою	 лідерство	 в	 кардіології,	
зокрема	 за	 рахунок	 стра-
тегічного	 та	 інноваційного	
управління	життєвим	 циклом	
фіксованих	 комбінацій	 лікар-
ських	засобів.

Джерело:	за	матеріалами	https://servier.com/en/communique/financial-year-2019-2020-financial-
results-and-rd-strategy-and-pipeline/
[1]	Дані	станом	на	січень	2021	р
[2]	Технологічний	огляд	-	рейтинг	-	публікація:	Массачусетський	технологічний	інститут	
(Massachusetts	Institute	of	Technology	(MIT))
[3]	Академічний	рейтинг	міжнародних	університетів	за	версією	університету	Цзяо	Тун,	Шанхай



Група	 прагне	 забезпечи-
ти	 максимальну	 доступність	
своїх	 лікарських	 засобів	 для	
лікування	 серцево-судинних	
захворювань	в	країнах	присут-
ності,	щоб	дати	фахівцям	охо-
рони	здоров’я	додаткові	мож-
ливості	 для	 лікування	 більш	
широкого	кола	пацієнтів.

ВІДКРИТЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО 
В ГАЛУЗІ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І РОЗРОБОК
Прагнучи	 прискорити	 впро-
вадження	 інновацій	 і	 пропо-
нуючи	 пацієнтам	 нові	 тера-
певтичні	 рішення,	 компанія	
«Серв’є»	 продовжує	 розви-
вати	і	диверсифікувати	співп-
рацю	з	партнерами	по	всьому	
світу,	в	тому	числі	з	провідни-
ми	академічними	інститутами	
та	 науковими	 установами,	
фармацевтичними	 та	 біотех-
нологічними	 компаніями.	 В	
даний	 час	 Група	 працює	 в	
рамках	30	альянсів	відповід-
но	до	40	угод	по	проведенню	
наукових	досліджень.

Будівництво	 науково-до-
слідного	 інституту	 «Серв’є»	
на	 території	 кластера	 Па-
риж-Саклє	 підтверджує	 при-
хильність	 Групи	 відкритим	
інноваціям	 і	 відображає	 її	
прагнення	 до	 співпраці	 в	 га-

лузі	досліджень	з	фокусом	на	
результат	і	високу	якість.

Кластер	 Париж-Саклє,	 на	
частку	якого	на	даний	момент	
вже	 припадає	 близько	 15%	
державних	 і	приватних	дослі-
джень,	 проведених	 у	Франції,	
входить	 в	 число	 восьми	 най-
більших	 інноваційних	 класте-
рів	в	світі.	 [2]	У	2020	році	Уні-
верситет	Париж-Саклє	зайняв	
14-е	 місце	 в	 Шанхайському	
рейтингу.	[3]	Тому	саме	в	цен-
трі	 цієї	 екосистеми	 до	 2023	
року	 компанія	 «Серв’є»	 ви-
рішила	 об’єднати	 1500	 своїх	
вчених	і	дослідників	та	дати	їм	
можливість	 використовувати	
всі	переваги	роботи	в	умовах	
синергії	і	відкритих	інновацій.

«Серв’є»	стане	єдиною	між-
народною	 фармацевтичною	
компанією	 -	 учасником	 цьо-
го	 унікального	 інноваційного	
кластеру.	 Науково-дослідний	
Інститут	 компанії	 «Серв’є»	
буде	 працювати	 як	 «інкуба-
тор	стартапів»,	що	дозволить	
прискорити	процес	 інновацій,	
підтримувати	 найбільш	 пер-
спективні	проєкти	з	розробки	
нових	терапевтичних	рішень	 і	
просувати	 передовий	 досвід	
досліджень	французьких	вче-
них	і	Групи	«Серв’є»	за	межа-
ми	Франції.

В	ДАНИЙ	ЧАС	ГРУПА	
ПРАЦЮЄ	В	РАМКАХ	

30		
АЛЬЯНСІВ	ВІДПОВІДНО	
ДО	40	УГОД	ПО	
ПРОВЕДЕННЮ	
НАУКОВИХ	
ДОСЛІДЖЕНЬ.

Vincent	Colin	



6.	«СЕРВ’Є»	В	УКРАЇНІ
ТОВ	 «Серв’є	 Україна»	 (далі	 –		
«Серв’є	 Україна»)	 входить	
до	 складу	 міжнародної	 фар-
мацевтичної	 групи	 «Серв’є».		
Вид	діяльності	 «Серв’є	Украї-
на»:	імпорт	та	оптова	торгівля	
лікарськими	засобами,	медич-
ними	 виробами	 та	 косметич-
ною	продукцією.

В	Україні	«Серв’є»	здійснює	
свою	діяльність	 понад	 20	 ро-
ків,	у	компанії	працює	близько	
280	співробітників.	Продукто-
ве	 портфоліо	 в	 Україні	 пред-
ставлене	 19	 оригінальними	
брендами,	що	забезпечує	до-
ступ	 українських	 пацієнтів	 до	
високоякісного	 лікування	 у	
ключових	 терапевтичних	 на-
прямах:	 кардіологія,	 судинні	
захворювання,	 цукровий	 діа-
бет,	 онкологія	 та	 нейропсихі-
атричні	захворювання.

Компанія	є	одним	із	визна-
них	 лідерів	 у	 кардіології	 на	
українському	 ринку	 і	 пред-
ставляє	 широку	 лінійку	 ви-

сокоякісних	 та	 ефективних	
лікарських	 препаратів	 для	
лікування	 артеріальної	 гіпер-
тензії,	 ішемічної	хвороби	сер-
ця	та	серцевої	недостатності.	

У	своїй	щоденній	діяльності	
«Серв’є»	 дотримується	 прин-
ципів	відповідального	та	етич-
ного	підходу	до	ведення	бізне-
су,	заснованого	на	відкритості,	
прозорості	 та	дотриманні	 всіх	
законодавчих	 норм	 і	 правил.	
А	принципи	корпоративної	со-
ціальної	 відповідальності,	 ор-
ганічно	 вписані	 в	 усі	 аспекти	
діяльності	 компанії,	 стосують-
ся	питань	підвищення	доступ-
ності	сфери	охорони	здоров’я,	
розвитку	 співробітників,	 вибу-
довування	 стійких	 і	 прозорих	
відносин	 з	 партнерами,	 а	 та-
кож	турботи	про	довкілля.	

Працюючи	стабільно,	етич-
но	 та	відповідально,	 «Серв’є»	
робить	 надзвичайно	 важливу	
справу	 –	 допомагає	 людям	
бути	здоровими.

19	
ОРИГІНАЛЬНИХ	
БРЕНДІВ	
ПРЕДСТАВЛЕНІ	
УКРАЇНІ

Keiny	ANDRADE	/	AFP



«СЕРВ’Є»	В	УКРАЇНІ

НА РИНКУ УКРАЇНИ

понад  

20 
років

У КАРДІОЛОГІЇ 3

№2

СПІВРОБІТНИКІВ 2

У ПРОДУКТОВОМУ 
ПОРТФОЛІО  

СЕРВ’Є УКРАЇНА

близько  

280 

19 
брендів 

3		Дані	Proxima	Research,	Market	turnover	(retail)	cтаном	на	вересень	2020	року
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7.	ОРГАНІЗАЦІЙНА	
СТРУКТУРА	

«Серв’є	Україна»*
*Організаційна	структура	із	даними	на	грудень	2020	року
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8.	РЕЗУЛЬТАТИ	ДІЯЛЬНОСТІ

Daniel	Vegel

ПОКАЗНИК

Необоротні активи, 
всього

Оборотні активи, 
всього

Всього активи

Довгострокові 
зобов’язання 
і забезпечення, всього

Поточні  зобов’язання, 
всього

Всього  зобов’язання

Власний капітал

тис. грн.

114 352  

579 948  

694 300  

55 408  

169 934  

225 342  

468 958

2019                       2020                   ЗМІНА +/- 

СТРУКТУРА АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

%

16  

84  

100  

25  

75  

100  

100

тис. грн.

107 089  

788 205  

895 294  

59 046  

342 912  

401 958  

493 336

%

12  

88  

100  

15  

85  

100  

100

тис. грн.

(7 263)  

208 257  

200 994  

3 638   

172 978  

176 616  

24 378

%

(6,4)  

35,9  

28.9  

6,6  

101,8  

78.4  

5,20



ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ (тис.грн)
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(62,68)

25,48
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СТРУКТУРА ЧИСТОГО ДОХОДУ КОМПАНІЇ

ПОКАЗНИК

Дохід від реалізації 
продукції

Дохід від реалізації 
послуг

Валовий прибуток

Чистий дохід, всього

Темп приросту (CAGR)

2019                  2020                ЗМІНА +/- 
(тис. грн)                 (тис. грн)                          (%)   

1 282 580

32 652

406 081

1 315 232

16,0%

1 491 472

12 186

509 568

1 503 658

14,3%
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2019                2020
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93 735

103 484
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Чистий прибуток
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1 503 658

2019                                                        2020



9.	ЛІКВІДНІСТЬ	ТА	
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ПОКАЗНИК

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

2019                   2020                ЗМІНА +/- 

3,413
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1,206
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(1,114)

(1,113)

(0,943)

2019                20204,000
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Коефіцієнт загальної
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3,413 3,410
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0,263

2,297

Коефіцієнт поточної
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Коефіцієнт абсолютної
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ПОКАЗНИК

Власний капітал, всього

Довгострокові зобов’язання  
і забезпечення, всього

Поточні  зобов’язання, всього

2019                2020600 000

500 000

400 000

300 000
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-

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Власний капітал, всього

468 958
493 336

342 912

169 934

59 046
55 408

Довгострокові  
зобов’язання 

і забезпечення, всього

Поточні зобов’язання,
всього

 2019                       2020               
(тис. грн)                       (тис. грн)  

468 958

55 408

169 934

 493 336  

59 046

342 912



10.	 ЕТИКА	
«Серв’є»	 -	 міжнародна	 фар-
мацевтична	 група,	 яка	 керу-
ється	 Фондом.	 Ми	 прагнемо	
терапевтичного	 прогресу	
задля	 задоволення	 потреб	
пацієнтів.	 Наше	 покликання	
надихає	нас	на	впроваджен-
ня	 нових	 ідей	 та	 здійснення	
планів	як	індивідуальних,	так	
і	 колективних,	 які	 спирають-
ся	 на	 чотири	 ключові	 цінно-
сті,	 які	 є	 наріжними	 каме-
нями	 	 нашої	 корпоративної	
культури:

Ці	ключові	цінності	лежать	в	
основі	 нашої	 корпоративної	
етики.

Наші	ідеї	та	діяльність	від-
повідають	 законам,	 прави-
лам	 та	 кращим	 практикам	
країн,	 у	 яких	 ми	 працюємо,	
також	 ми	 виявляємо	 повагу	
до	культури	цих	країн.	Ми	ке-
руємося	 етичними	 міркуван-
нями,	дотримуємося	Кодексу	
поведінки	та	принципів	нашої	
корпоративної	 соціальної	
відповідальності.

Наш	 Кодекс	 поведінки	
визначає	 процеси,	 які	 за-
безпечують	 дотримання	 всі-
ма	 нашими	 працівниками	 та	
менеджерами	 стандартів,	
що	застосовуються	до	нашої	
компанії,	 та	 наших	 корпора-
тивних	цінностей.

Наша	 корпоративна	 соці-
альна	 відповідальність	 відо-
бражає	 внесок	 нашої	 ком-
панії	 у	 вирішення	 основних	
задач	 сталого	 розвитку.	

•			Впроваджувати	інновації
•			Піклуватися
•			Прагнути	успіху
•			Розвиватися	через	взаємодію

Vincent	Colin	



Вона	 втілює	 соціальні	 та	
екологічні	аспекти,	якими	ми	
керуємося	у	взаємовідноси-
нах	 із	 бізнес-партнерами,	 а	
також	 у	 нашій	 економічній	
діяльності.

Кодекс	 поведінки	 та	 Ста-
тут	 корпоративної	 соціаль-
ної	 відповідальності	 втілюють	
принципи,	 визначені	 в	 нашо-
му	 Етичному	 статуті.	 Кожний	
співробітник	 і	 менеджер	 на-
шої	компанії	повинен	поважа-
ти	весь	комплекс	принципів	та	
дотримуватися	їх.

Наше	 повне	 залучення	 як	
індивідуальне,	 так	 і	колектив-
не,	 дозволить	 перетворити	 ці	
зобов’язання	в	дії	 та	допомо-
же	компанії	стати	більш	успіш-
ною	та	стабільною.

Принципи	і	стандарти	робо-
ти	 «Серв’є	 Україна»	 повністю	
відповідають	усім	вимогам	єв-
ропейського	 та	 українського	

законодавства.	«Серв’є	Украї-
на»	є	членом	АПРАД	(Асоціації	
виробників	 інноваційних	ліків)	
з	липня	2014	року.	Ця	асоціа-
ція	 регламентує	 роботу	 фар-
мацевтичних	 компаній	 у	 рам-
ках	Етичного	кодексу.		

	
Відповідно	 до	 кодексу	 Єв-

ропейської	 федерації	 фар-
мацевтичної	 промисловості	
і	 асоціацій	 (EFPIA)	 та	 Кодек-
су	 АПРАД	 «Серв’є	 Україна»,	
починаючи	 з	 30	 червня	 2016	
року,	щорічно	публікує	інфор-
мацію	 про	 передачу	 ціннос-
тей,	 здійснених	 на	 користь	
фахівців	та	організацій	охоро-
ни	здоров’я.	

	
З	 травня	 2020	 року	

«Серв’є»	в	Україні	приєднала-
ся	 до	 Всеукраїнської	 мережі	
доброчесності	 та	 комплаєнсу	
(UNIC),	 метою	 створення	 якої	
є	просування	 ідеї	етичного	та	
відповідального	 ведення	 біз-
несу.

Daniel	Vegel



11.	 СОЦІАЛЬНІ	АСПЕКТИ		
ТА	КАДРОВА	ПОЛІТИКА	

Динамічний	 розвиток	 Групи	
«Серв’є»	 ґрунтується	на	 від-
даності	 кожного	 працівника.	
Для	 розвитку	 та	 самореалі-
зації	 співробітників	 компанія	
прагне	 створити	 спокійне	 та	
безпечне	 робоче	 середови-
ще,	що	буде	надихати.

Працювати	 у	 «Серв’є»	оз-
начає	 долучитися	 до	 неза-
лежної	 міжнародної	 Групи,	
що	 націлена	 на	 досягнення	
свого	 довгострокового	 ба-
чення.	 А	 також	 до	 компанії,	
що	 розділяє	 пристрасть	 до	
впровадження	 інновацій	 зі	
своїми	 командами,	 які	 праг-
нуть	 здійснити	 терапевтич-
ний	 прогрес	 задля	 задово-
лення	потреб	пацієнтів.

Працювати	 у	 «Серв’є»	 та-
кож	означає	отримати	досвід	
довготривалих	 відносин	 на	
основі	 довіри	 та	 прихильно-
сті,	що	починаються	з	проце-
су	інтеграції	нових	співробіт-
ників	у	команду.

Працювати	 у	 «Серв’є»	оз-
начає	 експериментувати	 з	
інноваційними	 та	 гнучкими	
підходами	 у	 роботі	 для	 до-
сягнення	 відмінного	 балансу	

між	 роботою	 та	 особистим	
життям:	 робота	 на	 неповний	
робочий	день	або	віддалено,	
робочий	 простір,	 який	 роз-
роблений	 таким	 чином,	 щоб	
сприяти	генеруванню	ідей	та	
їхньому	обміну.

У	 всіх	 країнах	 «Серв’є»	
надає	 можливість	 співро-
бітникам	 будувати	 кар’єру	 у	
різних	 сферах.	 Різноманіт-
ність	і	глобальна	мобільність	
заохочуються	незалежно	від	
професійної	 сфери,	 включа-
ючи	дослідження	та	розроб-
ки,	виробництво,	просування	
та	міжфункціональні	ролі.

«Серв’є»	 здійснює	 свою	
діяльність	в	Україні	понад	20	
років.	 Наша	 команда	 —	 це	
280	 професійних	 та	 відда-
них	 своїй	 роботі	фахівців	 по	
всій	Україні,	майже	половина	
з	 яких	 працюють	 у	 компанії	
більше	п’яти	років.

Ми	 пишаємося	 тим,	 що	
нам	 вдається	 поєднувати	
міжнародний	 масштаб	 та	
системність	 великої	 корпо-
рації	з	компактним	розміром	
та	 дружньою	 атмосферою	
колективу.



Управління	 бізнесом	 та	
людьми,	 взаємодія	 з	 фахів-
цями	 сфери	 охорони	 здо-
ров’я	та	партнерами,	мотива-
ція,	 визнання	 та	 винагорода	
кращих	 фахівців	 у	 «Серв’є»	
відбуваються	 на	 етичних	 за-
садах,	за	прозорими	й	одна-
ковими	для	всіх	правилами.

У	 квітні	 2021	 року	 за	 ре-
зультатами	 міжнародної	
програми	 HR-сертифікації	
«Найкращі	місця	для	роботи»	
компанію	 «Серв’є	 Україна»	
було	 визнано	 одним	 з	 най-
кращих	 місць	 для	 роботи	 в	
Україні.

Процес	сертифікації	скла-
дався	 з	 опитування	 співро-
бітників	 компанії	 та	 оцінки	

політик	та	практик	управлін-
ня	персоналом,	що	застосо-
вуються	 в	 «Серв’є	 Україна»,	
які	 включають	 такі	 напрям-
ки,	як	лідерство,	компенсації	
та	 пільги,	 підбір	 персоналу	
та	адаптація,	залучення	спів-
робітників,	 корпоративна	
соціальна	 відповідальність,	
культура	та	можливості	осо-
бистісного	зростання	тощо.

Компанія	 «Серв’є	 Украї-
на»	продемонструвала	висо-
кі	 показники	 за	 ключовими	
факторами	 залучення	 пра-
цівників	 —	 99%	 співробіт-
ників	підтвердили,	що	реко-
мендуватимуть	організацію.

Daniel	Vegel



12.	 СОЦІАЛЬНИЙ	ТА	
ЕКОЛОГІЧНИЙ	ВНЕСОК	

«Серв’є»	 впроваджує	 амбітну	
та	 проактивну	 стратегію	 кор-
поративної	 соціальної	 відпові-
дальності	 (КСВ),	 інтегровану	у	
стратегію	Групи.	КСВ	визначає	
загальну	 ефективність	 і	 допо-
магає	 залучати	 різні	 сторони,	
а	 це	 дозволяє	 Групі	 «Серв’є»	
посилювати	 свій	 позитивний	
соціальний,	 економічний	 та	
природоохоронний	вплив.	По-
літика	 КСВ	 Групи	 	 «Серв’є»	
побудована	 на	 чотирьох	 зо-
бов’язаннях	 і	 17	 задачах,	 які	

відповідають	соціальним	очіку-
ванням	як	фармацевтичної	га-
лузі	загалом,	так	і	нашої	Групи.
	
ГРУПА  ВЗЯЛА НА СЕБЕ ЗО-
БОВ’ЯЗАННЯ У СФЕРІ ОХО-
РОНИ ЗДОРОВ’Я:	 «Серв’є»	
взяла	 зобов’язання	 надавати	
пацієнтам	 інноваційні	 терапе-
втичні	 рішення	високої	 якості.	
Це	 відображається	 у	 зобов’я-
занні	 компанії	 випускати	 про-
дукцію	 з	 доведеною	 ефектив-
ністю	 та	 профілем	 безпеки,	
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дотримуватися	 комплексного	
підходу	 до	 охорони	 здоров’я,	
реалізації	 програм	 боротьби	
з	 фальсифікацією	 лікарських	
засобів,	а	також	використову-
вати	 принципи	 екодизайну	 на	
різних	етапах	життєвого	циклу	
лікарських	засобів.

ТУРБОТА ПРО ЛЮДЕЙ: пра-
цівники	Групи	є	рушійною	си-
лою	 її	 діяльності	 та	 здатності	
впроваджувати	 інновації	 для	
задоволення	потреб	пацієнтів.	
Вони	також	є	основою	нашого	
прагнення	до	відповідальності.	
Тому	компанія	«Серв’є»	нама-
гається	забезпечити	для	своїх	
працівників	 робоче	 середови-
ще,	 в	 якому	 здоров’я	 та	 без-
пека,	 розвиток	 навичок,	 бла-
гополуччя,	 різноманітність	 та	
рівні	можливості	 є	фундамен-
том	корпоративної	культури.

СКОНЦЕНТРОВАНІСТЬ НА 
СВОЇЙ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ. 
під	 час	 своєї	 взаємодії	 із	 за-
цікавленими	 сторонами	 Гру-
па	 	 «Серв’є»	 прагне	 встано-
вити	 збалансовані	 відносини	
відповідно	 до	 прийнятих	 зо-
бов’язань	 та	 чинного	 законо-
давства.	Тому	Група		«Серв’є»	
прагне	 до	 реалізації	 найкра-
щих	 практик	 у	 сфері	 етики,	
прозорості	 та	 співпраці,	 осо-
бливо	 зі	 своїми	 постачальни-
ками	та	партнерами.

БАЖАННЯ ЗАЛИШИТИ ПО-
ЗИТИВНИЙ СЛІД. 
Група		«Серв’є»	прагне	нада-
ти	 якомога	 більшій	 кількості	
людей	 доступ	 до	 якісної	 ме-
дичної	 допомоги	 та	 посили-

ти	 свій	 позитивний	 вплив	 на	
громади	 та	 регіони.	 У	 сво-
їй	 діяльності	 Група	 прагне	
оптимізувати	 процес	 ство-
рення	 далекосяжних	 ціннос-
тей	 та	 водночас	 обмежити	
свій	 вплив	 на	 навколишнє	
середовище.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗА-
ЛУЧЕННЯ ДО ПОДОЛАННЯ 
КРИЗИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я.
Від	 самого	 початку	 кризи,	
пов’язаної	 з	 Covid-19,	 Група		
«Серв’є»	 підтвердила	 свою	
роль	 відповідального	 суб’єк-
та	 галузі	 охорони	 здоров’я,	
визначивши	 два	 пріоритети	
своєї	діяльності.	Першим	прі-
оритетом	компанії	є	пацієнти,	
оскільки	вона	продовжує	по-
стачати	 	 лікарські	 засоби	 та,	
як	і	раніше,	приділяє	особли-
ву	 увагу	 протидії	 фальсифі-
кації	 лікарських	 засобів,	 що	
стало	 як	 ніколи	 актуальним	
під	час	пандемії.	Група	також	
вважає	своїм	пріоритетом	за-
хист	здоров’я	та	безпеки	пра-
цівників	 за	 рахунок	 адаптації	
режиму	 та	 методів	 роботи	 з	
метою	уникнення	ризиків	для	
здоров’я,	заохочуючи	дистан-
ційну	роботу,	де	це	можливо,	
а	 також	дотримуючись	 суво-
рих	правил	гігієни	та	безпеки	
на	всіх	виробничих	підприєм-
ствах	 із	 впровадженням	 за-
ходів	 захисту	 для	 уникнення	
ризиків	зараження.

ПОЛІТИКА	КСВ	ГРУПИ		
«СЕРВ’Є»	ПОБУДОВАНА	
НА	ЧОТИРЬОХ	
ЗОБОВ’ЯЗАННЯХ	І	
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У	 відповідь	 на	 надзвичайну	
кліматичну	 ситуацію	 Група		
«Серв’є»	 взяла	 на	 себе	 зо-
бов’язання	 зменшити	 викиди	
парникових	 газів.	 Наприкінці	
2019	 року	 цільові	 показники	
Групи	 були	 затверджені	 ініці-
ативою	Science	Based	 Targets	
(SBTi),	 провідною	 міжнарод-
ною	 мережею	 партнерів,	 що	
спеціалізуються	 на	 методах	
скорочення	 викидів	 парнико-
вих	 газів.	 SBTi	 визначає	 рам-
кові	 умови	 для	 компаній	 для	
встановлення	 цільових	 показ-
ників	щодо	зменшення	викидів	
парникових	газів	відповідно	до	
Паризької	 угоди,	 яка	 спрямо-
вана	 на	 те,	 щоб	 забезпечити	
утримання	 глобального	 поте-
пління	 на	 рівні	 менш	 ніж	 2°C,	
починаючи	 з	 сьогоднішнього	
дня	до	кінця	21	століття.

За	підтримки	консультацій-
ного	 агентства	 EcoAct	 Група		
«Серв’є»	 затвердила	 струк-
туру		 	своєї	стратегії	знижен-
ня	викидів	парникових	 газів	 і	

визначила	 прямі	 та	 непрямі	
викиди	порівняно	з	контроль-
ним	 2015-2016	 роком.	 Після	
цього	 Група	 «Серв’є»	 поста-
вила	перед	собою	амбітну	за-
дачу	зменшити	загальні	вики-
ди	СО2	на	25%,	починаючи	з	
сьогоднішнього	 дня	 до	 2030	
року,	 тобто	 на	 251	 282	 ме-
тричних	тон	в	еквіваленті	СО2	
(т	 CO2	 е).	 Загальна	 кількість	
викидів	включає	«категорію	1»		
(паливо,	 викиди	 від	 тран-
спортних	засобів	Групи	тощо),	
«категорію	 2»	 (використан-
ня	 електроенергії,	 опалення,	
пари	 тощо)	 та	 «категорію	 3»	
(закупівля	 сировини,	 тран-
спортування	 вантажів,	 утилі-
зація	відходів,	поїздки	праців-
ників	тощо).	Категорія	викидів	
3	 –	 це	 найбільше	 джерело	
викидів	 Групи,	 на	 яке	 припа-
дає	 89%	 загальних	 викидів.		
На	 сьогоднішній	 день	 Група	
«Серв’є»	 впроваджує	 свою	
стратегію	скорочення	викидів	
у	всіх	своїх	відділах	та	струк-
турах.	

25%
ГРУПА	«СЕРВ’Є»
ПОСТАВИЛА	СОБІ	ЗА	
МЕТУ	СКОРОТИТИ
ВИКИДИ	ПАРНИКОВИХ	
ГАЗІВ	НА	25%	ДО	2030	
РОКУ

СТРАТЕГІЯ ГРУПИ «СЕРВ’Є» ЩОДО 
ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ, 
ЗАТВЕРДЖЕНА SBTI
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БУДУЧИ	ІННОВАЦІЙНОЮ	КОМПАНІЄЮ,	«СЕРВ’Є	
УКРАЇНА»	ПРАГНЕ	ПІДТРИМУВАТИ	РОЗВИТОК	
ІННОВАЦІЙ	І	СЕРЕД	МОЛОДІ,	ОРГАНІЗОВУЮЧИ	
ДЛЯ	СТУДЕНТІВ	МЕДИЧНИХ	І	ФАРМАЦЕВТИЧНИХ	

ФАКУЛЬТЕТІВ	ХАКАТОНИ	ІЗ	ЗАСТОСУВАННЯМ	МЕТОДУ	
ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ,	КЕЙС-ЧЕМПІОНАТИ.	

23	вересня	2020	року	–	ком-
панія	 «Серв’є	 Україна»	 стала	
одним	 із	 перших	 підписантів	
оновленого	«Пакту	заради	мо-
лоді-2025»,	 що	 реалізується	
Центром	«Розвиток	КСВ»	 і	Мі-
ністерством	 молоді	 та	 спорту	
України	 за	 підтримки	 Фонду	
ООН	 у	 галузі	 народонаселен-
ня	в	Україні.	 «Пакт	заради	мо-
лоді	 -	 2025»	 є	 продовженням	
«Всеукраїнського	 пакту	 зара-
ди	 молоді	 2020»,	 учасником	
якого	 «Серв’є	 Україна	 стала	 в	
2016	році.	Головна	мета	Пакту	
-	 об’єднати	 зусилля	 компаній,	
держави	та	освіти	для	вирішен-
ня	проблем	працевлаштування	
молодих	людей	в	Україні.	

	
Значною	 частиною	 діяль-

ності	«Серв’є	Україна»	є	саме	
освітня	 робота	 зі	 студентами	
та	 їх	 підтримка	 у	 працевлаш-
туванні.	 Вже	 понад	 7	 років	
ми	 щорічно	 запрошуємо	 сту-
дентів	 4-5	 курсів	 медичних	 і	
фармацевтичних	 факультетів	
України	 до	 Академії	 Серв’є,	
де	 учасники	 знайомляться	 з	
фармацевтичним	 бізнесом	 на	
прикладі	 нашої	 компанії.	 За	
цей	 час	 учасниками	 Академії	
стали	 понад	 1000	 студентів,	
а	40	учасників	долучилися	до	
команди	Серв’є	Україна.		

	
	

	

Освітні	 ініціативи	 «Серв’є	
Україна»	 є	 частиною	 корпо-
ративної	 соціальної	 відпові-
дальності	 компанії,	 націленої	

на	 підтримку	 молоді	 та	 роз-
будову	 суспільства	 заради	
успіху	не	тільки	сьогодні,	а	й	
у	майбутньому.	

Перехід	 до	 онлайн-освіти	
став	 новим	 викликом	 як	 для	
студентів,	 так	 і	 викладачів.	
Тому	 у	 грудні	 2020	 року	 ком-
панія	 «Серв’є	 Україна»	 стала	
ініціатором	та	підтримала	всеу-
країнський	онлайн-форум	«Ви-
кладачі	 4.0:	 ефективні	 підходи	
для	дистанційної	освіти».	У	рам-
ках	форуму	 відбулися	 дискусії	
із	 представниками	 держави,	
бізнесу	 та	 закладів	 освіти	 про	
виклики	 у	 роботі	 викладачів	 в	
умовах	 карантину	 та	 онлайн	
навчання,	 обговорення	 сучас-
них	 підходів	 до	 вирішення	 ак-
туальних	 питань.	 Крім	форуму	
викладачі	мали	можливість	від-
відати	серію	практичних	вебіна-
рів	з	розвитку	навичок	з	п’яти	
ключових	тем:	методи	групової	
роботи	 (фасилітація),	 самомо-
тивація	 і	 мотивація	 студентів,	
поведінкова	модель	DISC,	мен-
тальне	 здоров’я,	 гнучкий	 тайм	
менеджмент.	 Онлайн-захід	 за-
лучив	майже	2000	викладачів	із	
різних	міст	України.		

	
30	вересня	2020	року	ком-

панія	 «Серв’є	 Україна»	 підпи-
сала	 Декларацію	 в	 підтримку	
Цілей	 сталого	 розвитку	 5	 та	
8,	 які	 стосуються	 гендерної	
рівності,	включаючи	боротьбу	
з	 	 домашнім	 насильством,	 та	
забезпечення	гідної	праці	для	
всіх.	 «Серв’є	 Україна»	 прагне	
створити	робоче	середовище,	
де	 всі	 мають	 однакові	 мож-
ливості	 незалежно	 від	 їхньої	
статі,	реалізуючи	проєкти,	які	
сприяють	різноманітності,	рів-
ним	 можливостям	 та	 бороть-
бі	 з	 дискримінацією	 на	 всіх	
кар’єрних	шляхах.		

СТРАТЕГІЯ ГРУПИ «СЕРВ’Є» ЩОДО 
ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ, 
ЗАТВЕРДЖЕНА SBTI



13.	 РИЗИКИ
11	березня	2020	р.	Всесвітня	
організація	охорони	здоров’я	
визнала	спалах	коронавірусу	
COVID-19	пандемією	з	огляду	
на	 його	 швидке	 поширення	
по	 всьому	 світу.	 Багато	 уря-
дів	вживають	дедалі	жорсткі-
ших	 заходів,	 щоб	 допомогти	
стримувати	 розповсюдження	
вірусу,	 а	 в	 багатьох	 юрис-
дикціях	 зараз	 затримують	
розповсюдження	 вірусу,	 зо-
крема:	вимагають	самоізоля-
ції/карантину	 від	 потенційно	
постраждалих,	 забезпечення	
соціального	 дистанціюван-
ня	та	контролю	або	закриття	
кордонів	 та	 міст/регіонів	 або	
навіть	 країн.	 Пандемія	 сьо-
годні	 є	 одним	 із	 факторів,	
який	 вплинув	 на	 всі	 сфери	
діяльності	 та	 вимагає	 при-
йняття	 мір	щодо	 запобігання	
поширенню	хвороби.

Незважаючи	 на	 неминучі	
ризики	 та	 невизначеність	 ді-
лового	середовища	в	умовах	
кризи	 та	 пандемії,	 компанія	
“Серв’є	 Україна”	 піклується	
про	сталий	розвиток	та	прин-
цип	комплексного	управління	
ризиками	 з	 метою	 забезпе-
чення	стабільної	діяльності.

Політика	 Компанії	 не	 пе-
редбачає	торгівлі	фінансови-
ми	 інструментами.	 Компанії	
властиві	 кредитний	 ризик,	
ризик	 ліквідності	 і	 ринковий	
ризик.	 Ризик	 є	 невід’ємною	
частиною	 економічної	 ді-
яльності	 Компанії.	 Компанія	
прагне	 до	 визначення,	 оцін-
ки,	 моніторингу	 	 та	 управ-
ління	 кожним	 видом	 ризиків	
у	 своїй	 діяльності	 відповід-
но	 до	 визначених	 політик	 та	
процедур.

Загальна	 програма	 управ-
ління	 ризиками	 спрямована	
на	 зменшення	 його	 потен-
ційного	 негативного	 впливу	
на	фінансовий	стан	Компанії.	
Керівництво	Компанії	контро-
лює	 процес	 управління	 цими	
ризиками,	 а	 діяльність	 Ком-
панії,	 пов’язана	 з	фінансови-
ми	 ризиками,	 	 здійснюється	
згідно	 з	 відповідною	 політи-
кою	та	процедурами.

Основні	ризики	та	невизна-
ченості,	 з	 якими	 стикається	
компанія,	 та	 кроки,	 зроблені	
для	 управління	цими	ризика-
ми,	 описані	 в	 примітці	 №25		
до	фінансової	звітності.	



Franck	Juery

14.	 ПЕРСПЕКТИВИ	

Одним	 із	 головних	 факто-
рів	 у	 2020	 році	 стала	 панде-
мія	COVID-19,	яка	продовжує	
впливати	 на	 всі	 сфери	 діяль-
ності	та	на	розвиток	фармаце-
втичних	ринків	та	економіки.	

Крім	 того,	 криза,	 яка	 при-
звела	 до	 зменшення	 темпів	
зростання	 доходів	 громадян,	
значно	 вплинула	 на	 плато-
спроможність	 покупців	 та	
дещо	знизила	темпи	зростан-
ня	фармринку.	Але	за	даними	
аналітик	в	цілому	ринок	лікар-

ських	 засобів	 зріс	 у	 рамках	
6%	 і	 є	 нормальним	 показни-
ком	в	умовах	що	склалися.	

Потрібно	 зазначити,	 що	
ціни	 на	 препарати	 залиша-
ються	стабільними,	зважаючи	
на	 великий	попит	 у	 зв’язку	 із	
поширенням	 COVID-19.	 Якщо	
розглядати	 ринок	 дистри-
буції,	 де	 конкуренція	 досить	
жорстка,	 то	 у	 2021	 році	 його	
мінімальний	ріст	очікується	на	
рівні	2020	року,	а	максималь-
но	можливий	-	11%.	



ТОВ	«Серв’є	Україна»

04070,	вул.	Набережно-Хрещатицька,	41,	
м.	Київ,	Україна

Тел.	(044)	490-34-41

www.servier.ua
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