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У статті розкрито теоретичні та практичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств на світовому
фармацевтичному ринку. Досліджено та сформовано сутність поняття "зовнішньоекономічна діяльність", а також
зазначено важливість її здійснення для успішного функціонування підприємств у галузі фармацевтики. У роботі пред-
ставлено ряд особливостей діяльності підприємств у цій сфері, що обумовлює конкурентоспроможність компаній на
світовому ринку. Значну увагу було приділено дослідженню ролі науково-дослідним роботам та основним складно-
щам, що виникають у процесі їх здійснення. Представлено аналіз діяльності провідних фармацевтичних компаній,
зокрема щодо частки витрат на НДДКР у їхніх доходах. Обгрунтовано стійку потребу підприємств галузі в систем-
них інвестиціях у розвиток власної науково-дослідної бази на основі аналізу діяльності провідних міжнародних фар-
мацевтичних компаній.

The development of the pharmaceutical industry has an all-planetary scale. The foreign economic activities in this
industry are important for the competitiveness of these enterprises. The leaders in the global pharmaceutical market are
multinationals that are active in external activities and create barriers for entry of new companies. The theoretical and
practical aspects of foreign economic activities are described in the article. The essence of the concept "foreign economic
activity" has been investigated and formulated by the authors. Also, its importance for the successful functioning of
enterprises in the field of pharmaceuticals was presented in the work. The article also presents a number of characteristics
in the activity of enterprises in this field, which determines the competitiveness of companies in the world market. So,
the authors paid considerable attention to the research in this field and to the main difficulties that arose in the process of
their implementation. The article also presents an analysis of the problem of the corporate needs for systematic investments
and the capacity of the research base. The research base is undoubtedly one of the factors for successful business in the
field of pharmaceuticals. An analysis of leading pharmaceutical companies with statistical justification is presented. The
article also presents the share of R&D expenditures on pharmaceutical companies revenues. A comparative analysis of
the costs of research between a number of high-tech industries is presented: aerospace, manufacturing of computers and
office equipment, production of electronic communications, pharmaceutical industry. Despite the difficult times for
humanity and the world economy, successful pharmaceutical companies have a very high profitability from their
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operations. A system of factors that has a direct impact on the activity of pharmaceutical enterprises is identified in the
article. One of the aspects that is discussed in the work is the state regulation of pharmaceutical companies. Other specific
aspects of functioning and development of enterprises in pharmaceutical industry are presented by the authors.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фармацевтична промисловість є досить спе-

цифічною галуззю економіки, яка може відкри-
вати для підприємств як великі можливості у
вигляді надприбутків, так і ризики. Саме тому
постає необхідність у дослідженні особливостей
функціонування фармацевтичних підприємств
та специфіки їх зовнішньоекономічної діяль-
ності, що дозволить зрозуміти основні пробле-
ми та складнощі, з якими можуть зіткнутися
суб'єкти господарської діяльності в цій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Зважаючи на актуальність теми, теоретичні
та практичні аспекти діяльності фармацевтич-
них підприємств відображені у працях таких
авторитетних вчених: Овчаров Е.Г., Мех О.А.,
Бердар М.М., Баєва О.В., а також основні прин-
ципи та складнощі здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності представлені у напрацюван-
нях Козак Ю.Г., Притула Н.В. та інших.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є дослідженняи особливостей

функціонування підприємств у галузі фарма-
цевтики, зокрема у розрізі здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності. Мета обумовила
постановку таких завдань:

— охарактеризувати теоретико-методичні
основи ефективності зовнішньоекономічної
діяльності підприємств;

— виявити особливості здійснення зовніш-
ньоекономічної діяльності фармацевтичними
підприємствами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для дослідження та вивчення основних
аспектів ефективності зовнішньоекономічної
діяльності постає необхідність в чіткому ро-
зумінні суті цього поняття. Відповідно до ЗУ
"Про зовнішньоекономічну діяльність", то ця
категорія трактується так: "зовнішньоеконо-
мічна діяльність — діяльність суб'єктів госпо-
дарської діяльності України та іноземних
суб'єктів господарської діяльності, а також

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, фармацевтична галузь, НДДКР, факто-
ри, інвестиції, особливості діяльності.

Key words: foreign economic activity, pharmaceutical industry, R&D, factors, investments,
features of pharmaceutical business.

діяльність державних замовників з оборонно-
го замовлення у випадках, визначених закона-
ми України, побудована на взаємовідносинах
між ними, що має місце як на території Украї-
ни, так і за її межами". Також у законі наво-
дяться основні види зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД), насамперед, це імпортно-
експортні операції (товарів, капіталу, робочої
сили), надання різних видів послуг іноземним
суб'єктам господарської діяльності (ІСГД),
наукова кооперація у різних напрямах з ІСГД,
міжнародні фінансові операції та операції з
цінними паперами, спільна підприємницька
діяльність, кредитні та розрахункові операції
з ІСГД, товарообмінні та орендні операції з
ІСГД та інші види ЗЕД, що не заборонені зако-
ном [1].

Відповідно до думки деяких вітчизняних та
зарубіжних науковців, "зовнішньоекономічна
діяльність являє собою систему економічних
відносин, які складаються в процесі обміну ре-
сурсами всіх видів між державами та їх економ-
ічними суб'єктами". За їх баченням ці відносини
охоплюють усі аспекти економічного життя дер-
жави, загалом сюди відносять виробництво,
інвестиційну сферу, торгівлю та фінанси [2].

Дослідивши визначення зазначеного понят-
тя економістами та вченими у цій галузі, з на-
шого розуміння категорії "зовнішньоекономі-
чна діяльність", такий термін може трактува-
тися як сукупність усіх видів господарської
діяльності між іноземними суб'єктами, що
може супроводжуватися перетинанням кордо-
ну. Загалом у більшості під ЗЕД розуміються
такі види діяльності, як експортно-імпортні
операції, іноземне інвестування, міжнародні
фінансові операції або співпраця у виробничо-
му чи науково-технічному напрямах.

Фармацевтична галузь є досить прибутко-
вою сферою для ведення бізнесу, проте має ряд
своїх особливостей, які необхідно враховува-
ти суб'єктам господарської діяльності, по-
рівняно з веденням бізнесу в інших галузях еко-
номіки. Насамперед, необхідно відмітити нау-
ково-дослідну та інноваційну складові функц-
іонування таких підприємств. Адже фармацев-
тичні підприємства в систематичному порядку
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виділяють велику частину
коштів у структурі своїх вит-
рат саме на НДДКР. Зростаю-
ча наукоємність фармацев-
тичної промисловості є сти-
мулюючим фактором для
створення міцних міжгалузе-
вих зв'язків, що можна спос-
терігати між такими галузями
як нафтохімія, біотехнології,
військово-промисловим ком-
плексом тощо.

Провідні економісти виок-
ремлюють у четвірці найбільш
наукоємних галузей економі-
ки фармацевтичну промис-
ловість:

1) аерокосмічна;
2) виробництво комп'ю-

терів і офісної техніки;
3) виробництво електрон-

них засобів комунікації;
4) фармацевтична промис-

ловість [3].
Проведемо аналіз витрат на НДДКР про-

відних компаній для кожної із зазначених га-
лузей економіки (табл. 1).

Із проведеного дослідження (табл.1) зрозу-
міло, що частка витрат на НДДКР у фармацев-
тичних компаній є найбільшою серед науко-
ємних галузей економіки.

Зауважимо, що до наукоємних прийнято
відносити ті продукти, при виробництві яких
частка витрат на НДДКР у структурі загальних
витрат становить 3,5—4,5%, проте, це значен-
ня не є загальновизнаним [3].

Відповідно до даних статистичної органі-
зації Європейської Комісії (Eurostat), фарма-
цевтична промисловість займає лідируючі по-
зиції за створенням валової доданої вартості
на одну зайняту особу, а на фармацевтичну
індустрію припадає до 19% витрат НДДКР
світу. Для виходу на ринок інноваційного про-
дукту необхідні довготривалі дослідження, що
потребують великих інвестицій на всіх етапах
розробки та виробництва продукту. Як зазна-
чають економісти, для виходу на ринок одного
інноваційного продукту у галузі фармацевти-
ки передують 12 — 13 років досліджень та роз-
робок, а обсяг витрат на розробку однієї біо-
логічної чи хімічної субстанції сягає близько
1 млрд євро. Проте треба зазначити, що лише
1—2 субстанції з 10 тисяч, синтезованих у ла-
бораторіях, вдало проходять усі стадії пере-
вірок і випробувань та виходять на фармацев-
тичний ринок у вигляді готових препаратів [7].

Однак, висока інноваційна складова, хоч і
передбачає великі витрати, але й відкриває
можливість до отримання надвисоких при-
бутків для підприємств. До того ж, чим вищий
інноваційний рівень та наукоємність продукту,
що виробляє підприємство, тим легше йому
конкурувати на ринку. Тобто, якщо фармацев-
тичне підприємство розробило і впровадило у
виробництво унікальний у своєму роді продукт,
тоді така компанія може зайняти на деякий час
навіть монопольне становище на ринку, доки
його конкуренти не випустять аналоги-замін-
ники таких препаратів.

Високотехнологічні фармацевтичні ком-
панії виготовляють лікарські засоби за опто-
вою ціною реалізації до 15 млн дол. США за 1 кг
продукції. Якщо порівнювати з компаніями, що
займаються виробництвом металу, то таким
підприємствам, щоб отримати дохід у 15 млн
дол. США, необхідно виготовити та реалізува-
ти близько 60 000 т металу [3].

Отже, як ми бачимо, така висока частка ви-
трат на НДДКР у загальній структурі витрат на
виробництво фармацевтичної продукції є до-
сить виправданою, бо передбачає отримання
великих прибутків для підприємств галузі.

Овчаров Е.Г. у своїх працях виділяє систе-
му факторів, які чинять прямий вплив на діяль-
ність фармацевтичних підприємств, зокрема й
аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Се-
ред таких факторів виділяються "демографічні
фактори", що демонструють зв'язок між смер-
тністю населення, тривалістю життя, мігра-

Галузь Компанія (країна) 

Дохід, 
млрд 
дол. 

США 

Витрати 
на 

НДДКР, 
млрд дол. 

США 

Відсоток 
витрат 

на 
НДДКР, 

% 

Середній 
відсоток 
витрат на 
НДДКР  

по галузі, % 
Boeing (США) 101,127 3,269 3,2 
General Dynamics (США) 36,193 0,502 1,4 
Spirit AeroSystems (США) 13,972 0,643 4,6 
Lockheed Martin (США) 53,762 1,300 2,4 

Аерокосмічна 
промисловість 

Northrop Grumman (США)  30,095 0,764 2,5 

2,8 

Samsung Electronics Co. 

(Південна Корея) 

224,3 15,3 6,8 

Apple Inc. (США) 229,2 11,6 5,1 

Cisco Systems, Inc. (США) 48,0 6,1 12,6 

Nokia Corporation 

(Фінляндія)  

27,8 5,9 21,2 

Виробництво 

комп’ютерів, 

техніки, 
електроніки  

Canon Inc. (Японія) 36,2 2,9 8,1 

10,8 

Roche Holding AG 
(Швейцарія) 

56,6 10,8 19,1 

Johnson & Johnson (США) 76,5 10,6 13,8 

Merck & Co. Inc. (США) 40,1 10,2 25,4 

Novartis AG (Швейцарія) 50,1 8,5 17,0 

Фармацевтична 
промисловість  

Pfizer Inc. (США) 52,5 7,7 14,6 

18,0 

Таблиця 1. Показники діяльності провідних компаній
у найбільш наукоємних галузей економіки, 2018 р.

Джерело: складено автором на основі джерел [4—6].
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цією, темпами зростання населення, рівнем на-
роджуваності та розвитком фармацевтичної
індустрії загалом. Досить вагоме значення ма-
ють і соціальні фактори, до яких відносять рі-
вень розвитку системи охорони здоров'я та ос-
віти. Наступною групою факторів є економічні,
що здійснюють, мабуть, найсильніший вплив на
розвиток галузі. З економічних факторів мож-
на виділити рівень доходів населення, рівень
соціального та економічного розвитку країн,
НДДКР, розвиток науки й техніки, транспорт-
но-логістичної системи тощо. Серед таких фак-
торів економіст виділяє й політичні події, що
можуть відбуватися як у країні, так і за її ме-
жами [7; 8].

Така система факторів дає досить детальне
розуміння особливостей фармацевтичної галузі.
Особливо, розглядаючи аспект зовніш-
ньоекономічної діяльності, то загальний еконо-
мічний, науковий, культурний, соціальний роз-
виток країни є надважливими елементами для
успішної діяльності в цій галузі, адже сьогодні
мова йде про конкуренцію в умовах глобалізації,
а тому переваги отримують підприємства з ви-
сокорозвинених країн, де набагато вищий нау-
ковий потенціал та можливості для досліджень,
створення інноваційного продукту.

Привабливість фармацевтичної галузі для
підприємств обумовлена надвеликими прибут-
ками від діяльності в цій сфері та високим рів-
нем рентабельності (табл. 2).

Виходячи з розрахованих показників рен-
табельності (табл. 2), можна говорити про ви-
соку рентабельність фармацевтичних під-
приємств, зважаючи на те, що середнє значен-
ня показника для даних компаній буде дорів-
нювати 22,6%.

Фармацевтична індустрія має порівняно
сильні темпи розвитку та зростання галузі через
постійну потребу в лікарських засобах і неелас-
тичність попиту на них. Така тенденція пов'яза-
на з тим, що ринок збуту для фармацевтичної
індустрії є постійно відновлювальним, а хворіти

люди продовжують все більше. Зважаючи на це,
за умови високої ціни на лікарські засоби, їх все
одно будуть купувати, тобто маржу такі підприє-
мства мали б надвелику, навіть враховуючи значні
витрати на НДДКР. Проте тут постає питання у
державному регулюванні таких підприємств.
Майже у всіх країнах світу законодавчо встанов-
лені цінові межі для певних видів лікарських за-
собів, а також окреслюються деякі умови діяль-
ності фармацевтичних підприємств.

Насамперед, державне регулювання діяль-
ності фармацевтичних підприємств відбуваєть-
ся шляхом встановлення системи стандартів
якості та контролю процесу виробництва, реа-
лізації, якості та безпеки лікарських засобів,
ліцензування господарської діяльності, серти-
фікація лікарських засобів, реєстрація лікарсь-
ких препаратів, державне регулювання цін на
основні лікарські засоби тощо [9].

Отже, окрім значних витрат на НДДКР, ви-
соку ризикованість галузі, велику соціальну
відповідальність, бар'єри для входу на ринок
через сильну конкуренцію в галузі з боку "ком-
паній-гігантів", необхідно враховувати ще й
вагомий вплив держави на діяльність таких
підприємств. Щоправда, існують і пільгові умо-
ви для зовнішньоекономічної діяльності фар-
мацевтичних підприємств, зокрема ПДВ для
ввезених лікарських засобів на територію Ук-
раїни становить 7% (для інших товарів 20%).

Особливістю фармацевтичної індустрії є й ас-
пект абсолютної протилежності тенденцій розвит-
ку до загальносвітових у інших галузях економі-
ки. Тобто це одна з тих галузей, яка може "роби-
ти" бізнес на людському горі, як би це погано не
звучало. Прикладом такого процесу є сьогодніш-
ня ситуація з коронавірусом, коли бізнес майже у
всіх країнах зупинив свою діяльність, а фармацев-
тична індустрія розвивається швидкими темпами.
Тобто ця галузь має можливості для постійного
розвитку у будь-які часи.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, розвиток фармацевтичної галузі має
всепланетарні масштаби, що обумовило важ-
ливість зовнішньоекономічної діяльності під-
приємств цієї індустрії. У результаті дослід-
ження ми виявили ряд особливостей для успіш-
ної діяльності підприємств, які займаються
бізнесом у сфері фармацевтики. Насамперед,
це потреба у значних інвестиціях в науково-
дослідні роботи, що одразу й перетворюється
у гігантський бар'єр для нових підприємств на
ринку, які абсолютно не готові конкурувати з
фундаментальними компаніями, що десятками

Компанії (країна) 

Дохід, 
млрд 

дол. 
США 

Прибуток, 
млрд дол. 

США 

Рента-
бельність, 

% 

Roche Holding AG 

(Швейцарія) 
56,6 8,771 18,3 

Johnson & Johnson (США) 76,5 1,300 1,7 

Merck & Co. Inc. (США) 40,1 2,394 6,3 

Novartis AG (Швейцарія) 50,1 7,703 18,2 

Pfizer Inc. (США) 52,5 21,308 68,3 

Джерело: складено автором на основі джерела [6].

Таблиця 2. Показники прибутковості та
рентабельності провідних фармацевтичних

компаній світу, 2018 р.
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років працюють на світовому фармацевтично-
му ринку та мають потужну науково-дослідну
базу, фінансові можливості та сприятливий
імідж. Так найбільші провідні фармацевтичні
компанії світу витрачають у середньому близь-
ко 18% своїх доходів на НДДКР, що майже у
2 рази більше, ніж виробники техніки, комп'ю-
терів та електроніки, та у 6 разів більше, ніж
витрачають на НДДКР компанії аерокосмічної
промисловості. Треба зазначити, що ім'я ком-
панії теж відіграє вагому роль для споживачів
на цьому ринку, адже тут важлива довіра до
лікарських засобів. Великий вплив має держав-
не регулювання на розвиток фармацевтичної
індустрії, зокрема щодо оподаткування, серти-
фікації, стандартизації тощо. Успішні підприє-
мства фармацевтичної галузі мають досить ви-
соку прибутковість та рентабельність (близь-
ко 22,6%) від своєї діяльності навіть у най-
складніші часи для людства, адже попит на ліки
є завжди, а умови для життя та здоров'я людей
з року в рік тільки погіршуються. За таких умов,
високі витрати на НДДКР та складнощі діяль-
ності у фармацевтичному бізнесі є виправдани-
ми завдяки досить високим показникам рента-
бельності та прибутковості, порівняно з інши-
ми галузями промисловості.
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