
Торгівля фармацевтичними товарами  
 

Кожного року у третю суботу вересня фармацевти України відзначають 
своє професійне свято – День фармацевтичного працівника, який був 
затверджений Указом Президента України у 1999 році. У цей день прийнято 
вітати працівників фармацевтичних підприємств, провізорів і технологів, всіх, 
хто працює на благо народу – від розробників і виробників до працівників 
складів і аптек. 

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області 
аптечними закладами у січні–червні 2021р. реалізовано фармацевтичних 
товарів на 1470,6 млн.грн, що у порівнянних цінах більше відповідного 
періоду минулого року на 8,7%, медичних та ортопедичних товарів – на  
147,8 млн.грн (на 24,7%). 

Фармацевтичні товари в обсязі продажу непродовольчих товарів 
посідають перше місце. В середньому на одну особу області припадає  
961,7 грн на придбання лікарських засобів (у січні–червні 2020р. – 852,3 грн) і 
досить часто споживач відмовляється від придбання решти продовольчих чи 
непродовольчих товарів заради необхідних лікарських засобів.  

Продукція вітчизняного виробника в загальному обсязі продажу 
фармацевтичних товарів становила 44,5%. 

У січні-червні 2021р. у галузі виробництва основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів області було задіяно більше півтисячі  
(547) осіб (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), 
порівняно з аналогічним періодом 2020 року чисельність працюючих 
зменшилася на 0,6%.   
           Середньомісячна заробітна плата працівників галузі тривалі роки  
є найвищою у Вінницькій області, так у січні–червні 2021р. вона становила        
26155 грн, що на 20,4% більше її рівня у січні–червні 2020р., та яка в 4,4 раза 
перевищувала рівень мінімальної заробітної плати (6000 грн). Розмір оплати 
праці працівників підприємств по виробництву основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів перевищив середній рівень по 
економіці області (11732 грн) більше ніж у 2,2 раза.  

Фармацевтична галузь – дуже важлива ланка в системі охорони 
здоров’я нації, яка кожній людині дає надію на зцілення. 
 Шановні працівники фармацевтичної сфери, прийміть щирі вітання від 
колективу державної служби статистики Вінниччини! Бажаємо Вам миру, 
добра, здоров’я, добробуту та витримки у всіх життєвих випробуваннях. 
Нехай кожен день Вашого життя приносить задоволення від виконаного 
обов’язку перед людьми, буде сповнений родинним теплом, приємним 
спілкуванням з колегами і вдячністю людей! 

 
При використанні інформації обов’язковим є посилання на  

джерело – Головне управління статистики у Вінницькій області. 
 
Довідка за телефоном: (0432) 52 57 75 


