
 
 

ПОСТ-РЕЛІЗ 
X ювілейної Міжнародної виставки обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості 

PHARMATechExpo 
www.pharmatechexpo.com.ua 

 
 
17–19 вересня у сучасному виставковому центрі ACCO International відбулась X ювілейна 

Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості 
PHARMATechExpo. Це єдина в Україні виставка, в рамках якої представлений весь процес фармацевтичного 
виробництва – від розробки субстанцій та контролю якості сировини, обладнання для виробництва 
фармацевтичних препаратів і пакувальних технологій до транспортування, зберігання лікарських засобів і 
підбору персоналу. 

 
На PHARMATechExpo 2019 можна було побачити, яким чином і за допомогою якого обладнання 

відбувається увесь процес «народження ліків»: як отримують субстанцію і контролюють якість 
сировини, виробництва, пакування; як транспортують і зберігають препарати та ознайомитися з 
технологічними новинками фармацевтичної промисловості. 

 
Організатори виставки і конгресу – Група компаній LMT, НМАПО імені П. Л. Шупика,  
ТОВ «Експофорум». 
 
Захід проходив за підтримки і сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби 

України з лікарських засобів і контролю за наркотиками, ДП «Державний експертний центр МОЗ України», 
ДП «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», Національної академії медичних 
наук України, ДП «Український фармацевтичний інститут якості». 

 
Офіційний партнер виставки – Компанія «Михаил Курако». 
 
Офіційне видання виставки – PHARMATECHEXPO JOURNAL. 
 
Участь в урочистому відкритті заходів взяли Партха Сатпатхі – надзвичайний та Повноважний Посол 

Індії в Україні, Володимир Короленко – заступник голови Державної служби України з лікарських засобів та 
контролю за наркотиками, Валерій Король – віце-президент Торгово-промислової палати України, Олег 
Рожкевич – перший віце-президент Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної 
промисловості України. 

 
НОВІТНЄ ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ОДНОМУ МАЙДАНЧИКУ 

 
PHARMATechExpo 2019 об’єднала провідних гравців фармацевтичного ринку, що стало чудовою нагодою 

ознайомитися зі світовими та вітчизняними досягненнями фарміндустрії, а також відвідати експозицію 
найвідоміших брендів, марок обладнання та найдосконаліших фармтехнологій. 

 
Більш як 100 учасників виставки з різних країн світу презентували на своїх стендах виробниче і 

невиробниче обладнання, пакувальне обладнання, комплексні рішення для фармацевтичних підприємств, 
лабораторно-аналітичне обладнання, технології «чистих приміщень», сировину та інгредієнти, технології та 
обладнання для водоочищення та водопідготовки у фармацевтичному виробництві, промислове холодильне і 
кліматичне обладнання, послуги для компаній фармацевтичної індустрії, навчання та підготовку персоналу. 

 



Серед учасників та партнерів PHARMATechExpo 2019: ECI Packaging Ltd (USA), IMCoPharma, 
ROMMELAG ENGINEERING, WIPOTEC-OCS GmbH, ZETA GmbH, Біола, Бютлер&Партнер, ГЕНРІХ, 
ДатаФарм, ЄВРОДЖЕТ, КАБЕЛЬФАРМТЕХНІКА, КІТМЕД, Михаил Курако, Міжнародна школа технічного 
законодавства та управління якістю, Новафілтер Технолоджі, ОМАГ С.Р.Л., СВС-АРТА, СП КБТ, 
Технопролаб, УКРОРГСИНТЕЗ, ФАРММАШ, ФАРМПРОМ, ФармФільтр, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ, Центр 
Валідації та інші. 

 
Цього року до учасників виставки долучилося багато нових компаній: Antares Vision, EDA 

Medical&Pharmaceutical Technology Co. LTD, Eljunga, Hicof Inc, Inherent Simplicity Baltic, Innovative Pharma 
Baltics, Metronik d.o.o., nSoft, SKS, Блок СіЕрЕс, ІВК ЛеоКон Груп, Еногруп, Карбіон, МКТ-
КОМЮНІКЕЙШН, Новфілпак, Стройторгсервіс, ФАВЕА ІНЖИНІРИНГ КИЇВ, ФАВІКОН, Чумаки в Китаї. 

 
ВПЕРШЕ в Україні за підтримки Федерації торгово-промислових палат Індії (FICCI) на виставці був 

представлений національний павільйон Індії. Ексклюзивним міжнародним партнером стала компанія 
EXHIBITIONS&TRADE SERVICES INDIA PVT LTD (ETSIPL). 

 
Колективна експозиція була представлена більш як 45 індійськими компаніями-виробниками обладнання 

для фармацевтичного виробництва, сировини, пакувального обладнання, систем кондиціювання, 
охолодження, вентиляції; інтелектуальних систем контролю спостереження та автоматизації промислової 
робототехніки, водоочисних систем, осушувачів повітря, систем подачі зовнішнього повітря, систем 
відновлення енергії, вакуумних систем транспортування та компаніями, які пропонують комплексні рішення 
для фармацевтичних підприємств.  
 

ЗАРЯДЖАЄМО НЕ ТІЛЬКИ ВРАЖЕННЯМИ, А Й ЗНАННЯМИ 
 
Новинкою виставки став МІЖНАРОДНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ КОНГРЕС – унікальна платформа 

для об'єднання теорії та практики процесів виробництва. Слухачі конгресу мали змогу поповнити свої знання 
й опанувати нові навички у форматі науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та майстер-класів 
на діючому обладнанні. 

 
В перший день, для представників підприємств-виробників, регуляторних і контролюючих органів та 

спеціалістів з контролю якості лікарських засобів у фармгалузі було проведено науково-практичну 
конференцію «Актуальні питання фармакопейного контролю якості лікарських засобів» від ДП 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», де було розглянуто основні вимоги 
та методи контролю ЛЗ. 

 
Продуктивно пройшла панельна дискусія «Місце та роль здійснення фармаконагляду в компанії» від 

ТОВ «Експофорум», де директори з якості, керівники, фахівці відділів управління (забезпечення) і контролю 
якості та фахівці з фармаконагляду обговорили основні проблеми, пов’язані зі збором інформації про 
несприятливі наслідки застосування ЛЗ, поговорили про безпеку процедурних процесів, пов’язаних з обігом 
лікарських засобів та поділилися інформацією, де отримують освіту та знання фахівці з ФН. 

 
Повні конференц-зали виробників активних фармацевтичних інгредієнтів, керівників виробництва 

фармацевтичних препаратів, керівників і фахівців відділів контролю якості фармпродукції зібрала компанія 
УКРМЕДСЕРТ на семінарах «Практичні аспекти аудитів виробників АФІ» та «Медичні вироби на ринку 
України: уповноважений представник та аналіз ризиків». Фахівці розглянули особливості аудитів 
виробників АФІ та аналіз ризиків медичних виробів, а також отримали професійні консультації від провідних 
експертів. 

 
Керівники та співробітники відділів управління (забезпечення) і контролю якості відвідали науково-практичну 
конференцію «Забезпечення якості лікарських засобів: регуляторні вимоги і чинні стандарти» 
організатором якої став медико-профілактичний і фармацевтичний факультет НМАПО імені П. Л. Шупика, де 
розглянули загальні принципи фармацевтичної розробки лікарських засобів, вимоги до досліджень з 
фармацевтичної розробки рідких і м’яких лікарських засобів, доступність виконання та прозорості 
регуляторних процедур у фармацевтичному секторі. 
 
Не менш важливі теми було розкрито на семінарі «Мінімізація ризиків фармацевтичного підприємства 
шляхом впровадження Системи екологічного менеджменту», який організували ТОВ «Стандарти 
Технології Розвиток». Фахівці, діяльність яких пов’язана з впливом на навколишнє середовище обговорили 
загальні вимоги стандарту ISO 14001, екологічні цілі, аспекти, вимоги до персоналу, моніторинг, аудит та інші 
важливі питання. 



 
Також, працівники фармацевтичних виробництв мали змогу обговорити проект наказу МОЗ України «Про 
затвердження Порядку проведення підтвердження виробництва лікарських засобів вимогам належної 
виробничої практики» та розглянути нові підходи до класифікації невідповідностей GMP – настанова PIC/S PI 
040-1 на конференції «Імплементація законодавства України до вимог ЄС, PIC/S щодо підтвердження 
відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики» 
організованою ДП «Український фармацевтичний інститут якості». 
 
Другого дня, керівники фармвиробництв, R&D департаменти і пов'язані з ним підрозділи, в тому числі 
технологи, співробітники лабораторій контролю якості, розробки та виробничого контролю відвідали науково-
практичну конференцію компанії ХІМЛАБОРРЕАКТИВ на тему «Сучасні рішення для фармкомпаній», де 
обговорили питання контролю стану чистих зон та приміщень згідно з вимогами GMP, інформаційні системи 
(LIMS) для забезпечення цілісності даних, обладнання для моделювання технологічних процесів та інше. 
 
Головні інженери і технологи відвідали семінар «Вентиляція виробничих приміщень» від ТОВ «ІВК 
«ЛеоКон Груп», де розглядалися системи вентиляції і кондиціонування чистих приміщень, а також 
регуляторні вимоги та практичні рішення кліматичних камер для випробування стабільності лікарських 
засобів. 
 
Питання серіалізації і агрегації було розглянуто на семінарі «Система Track&Trace в Україні» 
організованому компанією WIPOTEC-OCS GmbH. Фахівці обговорили основні аспекти серіалізації і агрегації 
та ознайомилися з необхідним обладнанням та програмним забезпеченням. 
 
Повний зал зібрав Український Науковий Інститут Сертифікації на семінарі «Медичні вироби в 
номенклатурі фармацевтичних виробників. Оцінка відповідності медичних виробів для діагностики in-
vitro», де виробники та постачальники медичних виробів ринку України розглянули порядок робіт з 
самодекларування, отримали покроковий опис процедури оцінки відповідності шляхом комплексного аудиту 
системи менеджменту якості, обговорили виконання наглядових аудитів для виданих ЄС-сертифікатів та інші, 
не менш важливі питання. 
 
Для виробників лікарських засобів, технологів, інженерів, керівників і співробітників відділів контролю якості 
фармпродукції ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони здоров’я» організувала семінар 
«Оцінка технологій охорони здоров'я (Health Technology Assessment). Як оцінити клінічну та 
фармакоекономічну ефективність препаратів», на якому провела демонстрацію бюджетних ризиків без 
застосування методології HTA, розглянула приклади економічної вигоди застосування HTA і показала, як 
використовувати методологію HTA у повсякденній виробничій, маркетинговій та лікарській практиці. 
 
Також, з успіхом пройшов семінар «Проектування і фармацевтичний інжиніринг» від компанії «ФАВЕА 
ІНЖИНІРИНГ КИЇВ», де провідні експерти фармринку обговорили питання орієнтації на новий стандарт 
«Індустрія 4.0», цифровізації даних про продукт в рамках стадій розробки, виробництва і експлуатації, рівні 
захисту згідно підходу ISPE та привели приклади з практики. 
 
В третій, завершальний день фармконгресу, директори з виробництв, директори з якості, керівники і 
співробітники лабораторій контролю якості та випробувальних лабораторій фармвиробництва обговорили 
питання атестації, уповноваження, акредитації лабораторій з контролю якості та безпеки ЛЗ, розглянули зміни 
нового стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 та низку інших, важливих для фармпідприємств питань на 
Конференції «Практичні аспекти переходу на новий стандарт ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 у 
випробувальних лабораторіях фармвиробництва», яку організували спеціалісти ТОВ НМЦ «Міжнародна 
школа технічного законодавства та управління якістю». 
 
Власники і керівники фармацевтичних компаній, керівники департаментів виробництва, якості та операційних 
поліпшень відвідали семінар «Технології Lean (Kaizen, Ощадливе виробництво) в організації 
фармацевтичного виробництва. Як отримувати більше за менші гроші?» від компанії IMBS. Фахівці 
розглянули підхід ощадливого виробництва (LEAN, Кайдзен) і Toyota Production System, обговорили щоденні 
втрати у виробничих та забезпечуючих процесах, основні методики, інструменти та проблеми впровадження 
LEAN, розглянули ключові чинники успіху та основні кроки побудови, а також поділилися прикладами 
успішного застосування LEAN в фармацевтичних та інших виробничих компаніях. 
 
Для керівників і співробітників лабораторій фармвиробництва та фахівців контрольно-аналітичних лабораторій 
з контролю якості ЛЗ компанія «Текса» провела семінар «Спектрометричні системи Bruker для аналізу 
якості фармацевтичних препаратів», де були розглянуті теми контролю якості сировини і продукції, 
інфрачервону (ІЧ) спектроскопію, програмне забезпечення (ПЗ) OPUS, ІЧ–Фур’є аналіз та багато інших питань. 
 



Міжнародний фармацевтичний конгрес внесено до «Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-
практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році», затвердженому НАМН та МОЗ України. 
Учасники науково-практичних заходів Конгресу отримали Сертифікати підвищення кваліфікації. 
 
Три насичені дні професійних заходів, виступів кваліфікованих експертів, обміну досвідом, нових 
знайомств та зустрічей з колегами, сотні фото на згадку, особлива атмосфера, піднесений настрій – саме 
так запам’яталась X ювілейна Міжнародна виставка обладнання та технологій для фармацевтичної 
промисловості PHARMATechExpo! 
 

PHARMATechExpo 2019 в цифрах: 
 

2600 м² виставкової площі 
105 компаній та представлених торгових марок з 21 країни: Австрії, Англія, Болгарії, Голландії, Данії, 
Індії, Іспанії, Італії, Канади, Китаю, Корея, Литви, Німеччини, Польщі, Росії, Словенії, США, України, 
Франції, Чехії, Швейцарії. 
2648 зареєстрованих фахівців фармпромисловості з України та зарубіжжя 
17 конференцій та семінарів 
70 доповідачів – експертів галузі 

 
Щиро дякуємо учасникам, партнерам і гостям заходу за довіру та підтримку! 

Запрошуємо на XI Міжнародну виставку обладнання та технологій для фармацевтичної промисловості 
PHARMATechExpo та Міжнародний конгрес фармацевтичної промисловості  

27-29 жовтня 2020 року, виставковий центр ACCO International 
(Україна, Київ, пр-т Перемоги, 40-Б, парк імені О.С. Пушкіна, метро Шулявська) 

 
Дізнайтеся подробиці: 
Тел./Факс: +380 (44) 206-10-99, 206-10-98 
info@pharmatechexpo.com.ua 

www.pharmatechexpo.com.ua 


