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Анотація. У статті розглянуто сучасний стан підприємств фармацевтичної галузі України, визначено 

їх конкурентний статус, запропоновано стратегічні напрямки підвищення конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. Проблема конкурен-

тоспроможності носить універсальний, всесвітній 

характер. Нині вона зачіпає практично всі країни 

світу, всі підприємницькі структури, всіх товарови-

робників. Розвиток фармацевтичного ринку є осно-

вою стабільності і збалансованості сфери виробни-

цтва й обігу лікарських засобів і, тим самим, одним 

з елементів, що забезпечують національну безпеку 

України, у значній мірі залежну від стану економіки 

країни. У сучасних умовах безпосередньої взаємо-

дії українських і зарубіжних підприємців проблема 

конкурентоспроможності України і її галузей стала 

центральною і реальною. Зростання конкуренції на 

фармацевтичному ринку країни примушує багато 

компаній шукати принципово нові моделі розвитку, 

розвивати нову філософію існування у змінній сис-

темі охорони здоров’я. Зростають витрати на науко-

во-дослідні і дослідно-конструкторські роботи — за 

відсутності упевненості в їх прибутковості, а в дея-

ких випадках — і окупності.

У вітчизняній економічній літературі обго-

ворення проблем конкурентоспроможності зна-

йшло віддзеркалення в роботах Г. Г. Абрамішві-

лі, Г. Л. Азоєва, О. С. Віханського, І. Д. Іванова, 

М. І. Книша, Ю. І. Коробова, А. П. Панкрухіна, 

А. З. Селезньова, Р. А. Фатхутдінова, А. Ю. Юда-

нова, Л. Н. Перегудова, Є. О. Трофімова та інших. 

У зарубіжній економічній літературі аналіз питань, 

пов’язаних з конкурентоспроможністю, представ-

лений у працях І. Ансоффа, Д. Боумена, П. Дойля, 

М. Портера, Р. Уотермана, Ф. Шерера та інших.

Метою статті є визначення конкурентоспро-

можності підприємств фармацевтичної галузі 

України та стратегії їх розвитку.

Українські фармацевтичні підприємства 

виробляють лікарські засоби майже всіх лікар-

ських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні тощо). 

Основними групами продукції є серцево-судин-

ні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для 

лікування респіраторної, ендокринної і шлун-

ково-кишкової системи, а також антибіотики. 

Фармацевтичний ринок активно розвивається. 

Освоюються й упроваджуються у виробництво 

нові препарати. Провідні українські компанії 

модернізують виробничі ділянки, приводять їх у 

відповідність з вимогами GMP. Наявність націо-

нального сертифікату GMP дозволяє українським 

фармацевтам поволі, але упевнено освоювати за-

рубіжні ринки. Потреба у цьому велика, оскільки 

на фармацевтичному ринку стає тісно. Зараз на 

ньому присутні 460 виробників, серед яких 300 

іноземних і 160 вітчизняних виробників. Посилю-

ється конкурентна боротьба українських вироб-

ників з імпортерами і один з одним. Загостренню 

конкуренції неабиякою мірою сприяє так зване 

дублювання номенклатури. Не рідкість, коли де-

кілька вітчизняних виробників випускають де-

кілька варіантів однієї і тієї ж молекули. Умовно 

кажучи, з тисячі найменувань ринок одержує 

150–200 реальних молекул.

Сьогодні на фармацевтичному ринку України 

присутня продукція більше 300 виробників з кра-

їн далекого зарубіжжя, країн СНД і Балтії, а також 

160 вітчизняних виробників, серед яких 22 підпри-

ємства, які займалися виробництвом лікарських 

засобів ще з часів Радянського Союзу [1]. За но-

менклатурою вітчизняні препарати займають 36 % 

ринку, імпортні — 64 % асортиментних позицій [2]. 

Але слід враховувати таку особливість фармацев-

тичного ринку України: найменувань багато, але 

якщо проаналізувати асортимент за хімічним скла-

дом, то виявиться, що номенклатура продукції, що 

випускається, вельми обмежена (табл. 1).

Не рідкість, коли декілька вітчизняних ви-

робників випускають велику кількість варіантів 

однієї і тієї ж молекули. Умовно кажучи, з тися-

чі найменувань ринок одержує 150–200 реальних 

молекул.
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Фармацевтичні субстанції в Україні виробля-

ють 49 зареєстрованих суб’єктів підприємницької 

діяльності. У структурі вироблюваних субстанцій 

76 найменувань синтетичного походження, 82 — 

природного. Субстанції вітчизняного виробни-

цтва складають всього лише 30 % загальної кіль-

кості, всі інші імпортуються з Китаю, Німеччини, 

Індії, Росії і США.

Згідно з даними компанії Моріон, за підсум-

ками I півріччя 2011 року, загальний обсяг укра-

їнського ринку лікарських засобів (роздрібний 

+ госпітальний сегмент) склав близько 1,5 млрд. 

дол. США за 655 млн. уп., перевищивши показ-

ник за аналогічний період попереднього року на 

19 % в грошовому і 4 % в натуральному виразі. У 

цьому об’ємі традиційно велику частку акумулює 

роздрібний сегмент — 89 і 90 % відповідно, і по-

казник цей у 2010–2011 роках перманентно рос-

те на фоні відповідного скорочення питомої ваги 

госпітальних закупівель лікарських засобів [4]. В 

абсолютних величинах об’єм госпітальних заку-

півель лікарських засобів, за підсумками I півріч-

чя 2011 року, склав 1,4 млрд. грн. за 68 млн. уп., 

збільшившися на 5,9 % у грошовому і зменшив-

шися на 1,8 % у натуральному виразі у порівнян-

ні з аналогічним періодом попереднього року. У 

розрізі поквартальної динаміки в I кварталі 2011 

року був зафіксований спад об’єму госпітальних 

закупівель лікарських засобів у грошовому і на-

туральному виразі. У II кварталі ситуація дещо 

Таблиця 1

Дублювання українськими виробниками номенклатури 
препаратів, що входять у Зразковий перелік ВОЗ 

основних лікарських засобів [3]

покращала — намітилися позитивні тенденції в 

розвитку цього сегмента, що знайшли своє від-

дзеркалення в прирості госпітальних закупівель 

лікарських засобів як у грошовому, так і в нату-

ральному виразі в порівнянні з аналогічним пе-

ріодом 2010 року (рис. 1, 2). До кризового 2009 

року роздрібний ринок лікарських засобів пока-

зував позитивну динаміку продажів у грошовому 

виразі, щорічно показував приріст у середньому 

Назва 

препарату

Загальна 

кількість 

зареєстрованих

в Україні 

препаратів

Кількість 

зареєстрова-

них препаратів 

вітчизняного 

виробництва

Парацетамол 41 13

Ацетилсаліцило-

ва кислота
24 12

Вугілля активо-

ване
5 5

Пеніциламін 2 0

Хлорохін 1 0

Гентаміцин 16 7

Ампіцилін 18 9

Фенітоїн 4 2

Кальцій глюко-

нат
5 3

Етамбутол 12 3

Пірантел 5 0

Рифампіцин 11 4

Льовамізол 2 1

Дексаметазон 11 3

Ацетилцистеїн 7 1

Рис. 1. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

2005–2010 рр. у грошовому виразі, тис. дол. [50]

Рис. 2. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

2005–2010 рр. у натуральному виразі, тис. уп. [6]

на рівні 20 %. У натуральному виразі у період з 

2007 по 2009 рік ринок показував негативну ди-

наміку продажів на рівні від — 1 % до — 3 % (не 

рахуючи кризового 2009 року). Основні причини 

цього явища — зниження чисельності населення 

(в середньому на рівні 200 тис. осіб у рік) і перео-

рієнтація споживання у бік дорожчих лікарських 

препаратів.

Перше півріччя 2011 року характеризувало-

ся зниженням продажів у натуральному виразі на 

рівні — 2,47 % при прирості продажів у грошово-

му (USD) +14,98 % (рис. 3).

За 8 місяців 2011 року ринок лікарських за-

собів приріс на 13,85 % в грошах (USD) і впав на 

4,67 % в упаковках (табл. 2).

У зв’язку з тим, що 2009 рік — початок 2010 

року були кризовими як для фармацевтичного 

ринку України, так і економіки в цілому, аналіз 

структури ринку лікарських форм проведемо з 

прив’язкою до 2008 року. 

Найбільша частка ринку лікарських препара-

тів належить твердим лікарським формам (ТФЛ) у 
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вигляді пігулок, капсул, драже й інших (56 % рин-

ку в натуральному і 53 % в грошовому виразах), 

ін’єкційним і інфузійним препаратам (10 % ринку 

в упаковках і 17 % ринку в грошах) і м’яким лікар-

ським формам (5 % ринку в упаковках і 7 % ринку 

в грошах).

У 2010 році вітчизняному виробнику вдалося 

зміцнити свої позиції на фармацевтичному ринку 

як в грошовому виразі (рис. 4), так і в натураль-

ному (рис. 5) після декількох років стабільного 

падіння ринкової частки. Але поки в роздрібному 

сегменті за іноземними компаніями залишається 

більше 75 % продажів у грошовому виразі і 34,5 % 

у натуральному.

Рис. 3. Роздрібний ринок лікарських засобів України 

(1 півріччя 2007–1 півріччя 2011 рр.) [7]

Таблиця 2

Динаміка продажів лікарських препаратів у період з серпня 2010 року по серпень 2011 року  [8]

8 Міс 2010 9 Міс 2010 10 Міс 2010 11 Міс 2010 12 Міс 2010 1 Міс 2011 2 Міс 2011

SV (ths. USD) 16623,2 19023,8 19858,3 19594 21161,1 18538,8 18519,9

TU (ths. USD) 78209,98 83883,18 81841,13 79323,02 84236,1 71713,44 69221,58

3 Міс 2011 4 Міс 2011 5 Міс 2011 6 Міс 2011 7 Міс 2011 8 Міс 2011

SV (ths. USD) 19975,4 18245,3 17680,8 17100,4 17456,9 18202,6

TU (ths. USD) 73358,91 67117,1 65855,12 64087,7 66424,05 68223,27

Рис. 4. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної продукції в роздрібному 

сегменті ринку в грошовому виразі [9]

Рис. 5. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної продукції 

в роздрібному сегменті ринку 

в натуральному виразі [10]

У госпітальному сегменті ринкова частка 

продажів у грошовому виразі вітчизняних вироб-

ників помітно зменшилася в 2010 році, зберігши 

тенденцію останніх років. Якщо в 2005 році про-

дажі розподілялися приблизно порівну, то в 2010 

Рис. 6. Частки зарубіжних і вітчизняних 

виробників фармацевтичної галузі 

в госпітальному сегменті ринку 

в натуральному виразі [11]

році вітчизняні препарати склали всього 38 %. У 

натуральному виразі частка вітчизняних вироб-

ників у госпітальних закупівлях традиційно висо-

ка (87 % проти 65 % у роздробі) і в 2010 році вона 

ще збільшилася (рис. 6).

Для аналізу фармацевтичного ринку України 

і точнішого розгляду його учасників можна роз-

ділити їх на основні класи: вітчизняні виробники 

лікарських засобів («Дарниця», «Артеріум», «Фар-

мак», «Здоров’я» й ін.), подальший розвиток яких 

багато у чому залежить від державних преферен-

цій, хоча саме для цього кластера характерне ефек-

тивне використовування маркетингових інстру-

ментів;  східноєвропейські виробники (KRKA, 

Gedeon Richter, BerlinChemie), які давно працюють 

на ринку України, володіють хорошою репутацією, 

позитивною передісторією і цілком прийнятними 

цінами, але при цьому істотно залежать від локаль-

них ринків; нові генеричеські компанії (Actavis, 

Zentiva, Teva, ratiopharm, Sandoz) відрізняються 
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гнучким ціноутворенням і оперативним форму-

ванням «правильного» продуктового портфеля. 

Тактика просування їх продуктів багато в чому схо-

жа з інноваційними компаніями — принаймні в 

частині вимушеного брендування при просуванні 

своїх продуктів; інноваційні виробники (Novartis, 

Phizer, AstraZeneca) розвивають нові підходи до лі-

кування, мають широку доказову базу, але й вищі 

ціни; саме вони випробовують колосальний тиск 

з боку генеричеських компаній; нішеві компанії 

(Mili Healthcare, Heel, Bittner), що мають успішні 

позиції тільки на окремих ринках.

У 2010 році ТОП-20 лідерів роздрібного сег-

мента ринку змінився не істотно в порівнянні з 

попередніми роками. Це пов’язано з тим, що у ве-

ликих корпорацій з великим оборотним капіталом 

і стійкими позиціями на ринку було більше шансів 

протистояти економічним труднощам. Іноземні ви-

робники доклали максимум зусиль, щоб згладити 

хворобливий підйом цін на імпортні ліки, узявши 

на себе частину курсових ризиків і навіть понизив-

ши ціни на препарати у валюті. У непростій ситуації 

опинилися і вітчизняні компанії, що закуповують 

субстанції для виробництва лікарських засобів пе-

реважно за рубежем. Не дивлячись на всі труднощі, 

ряд лідерів роздрібного сегмента ринку медикамен-

тів «Фармак», «Никомед» і «Інтер Хім» зміг про-

демонструвати позитивні темпи приросту об’ємів 

продажів по відношенню до минулого року. Підсум-

кові показники решти корпорацій мали негативну 

динаміку, причому в більшості випадків більш ви-

ражену в порівнянні з ринком у цілому (еволюцій-

ний індекс менше 100). Виняток становили ком-

панії «Менаріні Груп», «Актавіс» і «Омега», у яких 

темп приросту, хоча і мав негативне значення, все 

ж таки був кращим за аналогічний показник ринку 

в цілому (еволюційний індекс більше 100). Деяким 

зарубіжним компаніям довелося покинути провідну 

двадцятку. Зокрема, «Солвей Фарма» перемістилася 

на 24-у позицію. Частка провідної двадцятки в за-

гальному об’ємі продажів не змінилася в порівнянні 

з 2009 роком і складає близько половини в грошо-

вому виразі, а ось в упаковках провідні корпорації 

втратили значну частку ринку, знизившися з 59 % у 

2009 році до 51 % у 2010 році.  Розстановка сил се-

ред провідних корпорацій госпітального сегмента 

зазнала істотних змін (табл. 3).

За підсумками 2010 року, в Топ-10 по об’ємах 

продажів входить тільки три українські компанії: 

«Фармак» (7,4 % внутрішнього роздрібного рин-

ку), корпорація «Артеріум» (4,87 %) і «Дарниця 

фарма» (13,88 %). Якщо порівнювати з іншими 

країнами СНД, ринкові показники українських 

компаній не такі вже і погані. Наприклад, у су-

сідній Росії в Топ-10 не входить жодне вітчизняне 

фармпідприємство — російський ринок повніс-

тю контролюють імпортери. У рейтингу прода-

жів вітчизняних виробників лідируючі позиції 

займають наступні компанії: Фармак, Дарниця, 

Здоров’я ФФ, Інтерхім тощо (табл. 4).

Основними сприяючими чинниками для віт-

чизняних компаній є: відносно низькі ціни, «по-

Таблиця 3

ТОП-20 корпорацій у роздрібному сегменті фармацевтичного ринку України [12]

Корпорація

Рей-

тинг 

2009

Рей-

тинг 

2010

Темп

приросту

об’єму у грош.

вираж (%),

2010/2009

Ринкова

частка 

(ринок у грош.

вираж (%),

2010 рік

Темп

приросту

об’єму у натур.

вираж (%),

2010/2009

Ринкова

частка 

(ринок у натур.

вираж., (%),

2010 рік

Еволюцій-

ний

індекс

Роздрібний сегмент   -6,75 % 100,00 % -2,98 % 100,00 % 100

Менаріні Груп 2 1 -3,22 % 4,80 % -12,35 % 2,22 % 104

Санофі-авентісгруп 1 2 -13,19 % 4,42 % -8,60 % 1,76 % 93

Новартіс 3 3 -13,04 % 3,73 % -17,27 % 1,66 % 93

Фармак, ВАТ 7 4 12,30 % 3,42 % 1,04 % 7,40 % 120

Серв’є Груп 4 5 -10,45 % 2,96 % -13,72 % 0,60 % 96

Дарниця фарма 5 6 -9,10 % 2,92 % 1,29 % 13,88 % 97

Байер Хелськеа 6 7 -12,92 % 2,76 % -18,03 % 0,90 % 93

Глаксо Сміт Кляйн 10 8 0,85 % 2,72 % 4,58 % 1,25 % 108

Никомед 11 9 6,82 % 2,58 % 2,00 % 0,53 % 115

Артеріум 8 10 -13,01 % 2,52 % -0,48 % 4,87 % 93

КРКА 9 11 -12,47 % 2,42 % -10,99 % 0,96 % 94

Здоров’я, Група Компаній 12 12 -6,71 % 2,16 % 0,37 % 6,05 % 100

Ріхтер Гедеон 15 13 -6,12 % 1,83 % -14,78 % 0,77 % 101

Борщагівський ХФЗ 14 14 -16,35 % 1,67 % -4,03 % 3,92 % 90

Актавіс 16 15 -5,56 % 1,63 % -13,01 % 1,63 % 101

Тева 18 16 -7,63 % 1,52 % -27,87 % 0,48 % 99

Берінгер Інгельхайм 17 17 -16,67 % 1,42 % -24,67 % 0,35 % 89

Омега Фарма Груп 19 18 -2,53 % 1,39 % -1,42 % 0,47 % 105

Інтер Хім 27 19 32,02 % 1,37 % 32,27 % 1,26 % 142

Хель 13 20 -39,54 % 1,37 % -31,43 % 0,34 % 65
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Таблиця 4

Рейтинг продажів лідируючих вітчизняних виробників лікарських засобів [13]

Виробник

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

Доля в 

продажах

(USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD) (USD)

2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%)
1–8 міс. 

2011 (%)

Фармак 9,7 9,84 10,65 11,62 14,49 16,05 15,95

Дарниця 13,51 13 12,31 12,4 11,56 10,35 9,84

Артеріум 12,21 12,04 11,79 10,93 10,01 10,01 9,75

Здоров’я, ФФ 8,82 7,96 6,86 6,87 6,55 6,63 6,12

Інтерхім 1,04 1,72 3 4,08 5,31 5,25 5,77

Борщагівський ХФЗ 8,92 8,72 7,18 7,28 6,45 5,91 5,5

Київський вітамінний завод 3,63 3,68 3,21 3,36 4,41 4,85 4,83

Юрія-Фарм 1,09 1,57 2,85 2,77 2,61 2,9 3,66

Фарма Старт 0,29 0,66 1,21 1,52 1,8 2,18 2,72

Біофарма 3,71 3,6 3,19 3,04 2,58 2,39 2,52

Лекхім АТ 1,88 1,85 1,48 1,65 1,75 1,9 1,96

Сперко Україна 2,04 2,42 2,59 2,56 2,45 2,01 1,85

Фітофарм 0,97 1,25 1,65 1,66 1,83 1,68 1,74

Тернопільська ФФ 1,37 1,23 1,01 1,04 1,15 1,5 1,61

Ліктрави 1,72 1,76 1,72 2,01 2,09 2,03 1,59

Житомирська ФФ 0,38 0,48 0,53 1,02 1,35 1,37 1,41

Креома-фарм 1,02 1,28 1,45 1,7 1,36 1,4 1,34

зитивні» очікування цільових груп, надії, що іноді 

виправдовуються, на державні преференції. Але 

темпи розвитку вітчизняних компаній можуть по-

гіршити наступні важливі чинники: існуючі міфи і 

установки щодо якості вітчизняної продукції (не-

рідко недовіра до неї з боку споживача), недостат-

ній досвід у системі просування (за рахунок чого 

вітчизняні компанії програють перед гігантами 

світового ринку), відсутність належної доказової 

бази — масштабних багатоцентрових досліджень 

з високодостовірними позитивними результатами 

(це знижує об’єктивну цінність продукції вітчиз-

няних компаній з погляду сучасної медицини).  

Вітчизняний фармацевтичний ринок залишаєть-

ся імпортозалежним. Спостерігається поступове 

відновлення і збільшення об’ємів імпорту фар-

мацевтичної продукції до України, що пов’язано 

з відносною стабілізацією валютних курсів, зрос-

танням реальної заробітної платні населення і 

відповідно — збільшенням попиту на лікарські 

засоби. Так, об’єм імпорту готових лікарських за-

собів за 12 місяців 2010 року виріс на 13 %, до 17 

млрд. грн., у порівнянні з 2009 роком. 

Найбільшою країною-постачальником фар-

мацевтичної продукції до України традиційно 

залишається Німеччина, а також такі країни, як 

Індія, Франція, Угорщина, Словенія й ін. В ці-

лому на десять країн, що поставляють лікарські 

засоби до України, припадає близько 70 % всього 

імпорту.

Останніми роками українські виробники 

фармацевтичної продукції нарощували об’єми 

експортних поставок, не винятком став і 2010 

рік. Так, експорт готових лікарських засобів ві-

тчизняного виробництва виріс на 33 %, до 1,4 

млрд. грн. При цьому в натуральному вимірю-

ванні експорт виріс всього на 2 %, до 12,7 тис. 

т. Тобто основним чинником збільшення укра-

їнського експорту було підвищення відпускних 

цін. У поточному році тенденція збереглася. 

Об’єм експорту готових лікарських засобів збіль-

шився за перші чотири місяці 2011 року на 12 % 

у грошовому і скоротився на 8 % у натуральному 

виразі, склавши в абсолютному значенні 414,1 

млн. грн. за 3,1 тис. т [14].

Географія експортних поставок традиційно 

представлена переважно країнами СНД: Узбе-

кистан, Росія, Казахстан, Білорусь. Концентрація 

експорту фармацевтичної продукції українського 

виробництва, в основному у країни СНД, пояс-

нюється наявністю жорсткої системи контролю 

якості продукції на європейських ринках, а та-

кож наявності у виробників GMP сертифікатів. 

Найбільшими українськими виробниками, які 

експортують свою продукцію, є ВАТ «Фармак» і 

«Корпорація «Артеріум».

Ключовими характеристиками українського 

фармацевтичного ринку на сьогодні є: низький 

рівень споживання лікарських засобів на душу 

населення, високий рівень конкуренції при неве-

ликому об’ємі ринку, неминуче зниження темпів 

зростання ринку, несприятливе співвідношення 

вартості й об’ємів операцій, невисока частка ін-

новаційних препаратів, низька маржинальність 
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бізнесу, а також відсутність державного фінансу-

вання цього ринку. Це означає недостатній роз-

виток ринку, але при цьому наявність великих 

потенціалів для можливого його зростання і вдо-

сконалення. Таким чином, це робить вітчизняний 

фармацевтичний ринок потенційно привабли-

вим, але за умови, що найближчим часом будуть 

визначені основні напрями його розвитку, що 

дасть можливість компаніям і інвесторам судити 

про свої перспективи на цьому ринку і прогнозу-

вати свою діяльність.

Підвищення конкурентоспроможності укра-

їнських фармацевтичних компаній залежить від 

ряду чинників. Крім викладених вище, до клю-

чових чинників успіху фармацевтичної компанії 

на ринку відносяться зовнішнє фінансування й 

ефективність операцій суб’єктів ринку. Фінан-

сування ринку є одним із найважливіших пи-

тань, що визначають його стійкість і перспективи 

розвитку. Джерелом фінансування українських 

фармацевтичних компаній може бути гаманець 

кінцевого споживача, але при цьому надзвичай-

но важливо враховувати межу еластичності купі-

вельної здатності і власне економічну ситуацію в 

країні. Інше важливе джерело фінансування — це 

інвестиції, перш за все інфраструктурні. Тут осно-

вними інструментами виступають державне фі-

нансування, участь пацієнта в оплаті лікування, 

добровільне медичне страхування. Ефективність 

операцій фармацевтичних компаній як суб’єктів 

ринку обумовлюється наступними складовими: 

знанням і раціональним використанням підходів 

менеджменту і маркетингу, продуктивністю діяль-

ності медичних представників (важливої проміж-

ної ланки між власне компанією і кінцевим спо-

живачем її продукції) і особливостями контакту з 

кінцевим споживачем. Ефективність використо-

вуваних маркетингових інструментів залежить від 

масштабності інвестицій (з урахуванням їх повер-

нення, тобто рентабельності бізнесу), сегментації, 

позиціонування, наявності унікальних торгових 

пропозицій. Ефективність діяльності медичних 

представників визначається якістю роботи, пра-

вильною сегментацією усередині цільових груп, 

увагою до регіонального розвитку. Нарешті, вели-

ке значення має вдосконалення контактів з цільо-

вими аудиторіями: вихід на кінцевого споживача 

продукції — пацієнта — може здійснюватися як 

безпосередньо (так звана direct-to-consumer стра-

тегія), так і за допомогою опініон-лідерів, лікарів 

широкого профілю (терапевтів і сімейних лікарів) 

і/або вужчих фахівців (кардіологів, гастроентеро-

логів тощо).

Ключовими стратегічними питаннями на 

сьогоднішній день є колективні зусилля учасни-

ків ринку при конкуренції, що зберігається або 

посилюється, направлені на системну зміну його 

інфраструктури. Важливо усвідомити наступне: 

такі складні проблеми, які стоять сьогодні перед 

всіма учасниками українського фармацевтичного 

ринку, не розв’язуються кожною компанією окре-

мо. Ці проблеми мають не локальний характер, а 

глобальний. Головною задачею учасників вітчиз-

няного фармацевтичного бізнесу повинне бути не 

власне позиціювання компанії, а розробка стра-

тегії ринку в цілому.

Висновки. Основними цілями стратегії 

розвитку фармацевтичної галузі України пови-

нні бути: підвищення конкурентоспроможності 

вітчизняних підприємств з упором на експорт-

ний розвиток наукоємних виробництв; забезпе-

чення прискореного зростання виробництва на 

основі досягнень науково-технічного прогресу 

й інтеграції у світове господарство; вдоскона-

лення законодавчої і нормативної бази; роз-

виток активних форм промислової політики, 

вдосконалення системи державних закупівель і 

замовлень.

Підвищенню конкурентоспроможності фар-

мацевтичних підприємств України сприятимуть 

наступні перетворення: перегляд системи ціноут-

ворення на ліки, націливши її на створення недо-

рогих, але якісних препаратів; створення сприят-

ливих умов для залучення інвестицій в українську 

фармацевтичну промисловість для розвитку пер-

спективних високорентабельних виробництв, од-

ним з яких є виробництво непатентованих пре-

паратів (дженериків); виключення можливості 

дискримінації продукції вітчизняних товарови-

робників при оголошенні тендерів на закупівлю 

медикаментів за рахунок державних джерел фі-

нансування.
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