
382

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕК

О
Н

О
М

ІК
А
 Т

А
 У

П
РА

ВЛ
ІН

Н
Я

 П
ІД

П
РИ

ЄМ
СТ

ВА
М

И

© Луценко І.С., Пімонова К.А.

УДК 339.13.024

Дослідження впливу факторів зовнішнього середовища 
на діяльність фармацевтичних підприємств України 

Луценко І.С.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри менеджменту
Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Пімонова К.А.
студентка 

Національного технічного університету України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті підкреслено важливість впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств. Об-
ґрунтовано необхідність цього аспекту для діяльності підприємств, які діють на фармацевтичному ринку. Про-
аналізовано особливості середовища в економічній, політичній, соціальній сферах, вплив науково-технічного 
прогресу на діяльність підприємств фармацевтичної галузі. Виявлено перспективи зростання для суб’єктів 
господарювання на фармацевтичному ринку, які виходять із негативних тенденцій в Україні.
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Постановка проблеми. Організація – це 
відкрита система, отже, її діяльність напряму 
залежить від оточення, у якому вона знахо-
диться. Зважаючи на нестабільність серед-
овища, його мінливість, кожне підприємство 
має розуміти, позитивний чи негативний 
вплив воно здійснює. Це дає змогу найбільш 
повно використовувати можливості та мінімі-
зувати негативний вплив на діяльність під-
приємства. 

Фармацевтика є базисом економіки дер-
жави, бо саме ця галузь забезпечує націо-
нальну безпеку та має яскраво виражений 

соціальний характер [1]. Відповідно, прове-
дення аналізу факторів впливу на діяльність 
підприємств, що працюють на фармацевтич-
ному ринку, є актуальним з огляду на важли-
вість цього сектору економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням впливу факторів серед-
овища на діяльність підприємств займалися 
такі вчені, як Л.П. Артеменко [2], Л.Є. Довгань 
[2], Ю.В. Каракай [2], які у своїх наукових 
працях розглянули групи чинників впливу, 
розробляли підходи до їх класифікації. Осо-
бливості функціонування фармацевтичного 
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ринку вивчали О.В. Літвінова [3], С.Г. Мороз 
[4], С.А. Носкова [1], О.В. Посилкіна [3]. Однак 
важливим є постійний моніторинг процесів, 
що мають вплив на діяльність підприємств 
фармацевтичної галузі, аналіз тенденцій не 
тільки в економічній, а й у політичній, соціаль-
ній, правовій сферах тощо.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є виявлення 
факторів, що впливають на діяльність підпри-
ємств України, які працюють у фармацевтич-
ній галузі, з метою подальшої оцінки напряму 
їхньої дії. 

Виклад основного матеріалу. Страте-
гічне мислення у сучасному світі – необхідна 
умова для розвитку. Це означає постановку 
перед собою стратегічних цілей з урахуван-
ням дії внутрішніх та зовнішніх факторів для 
реалізації певних стратегій. 

Комплекс факторів дії являє собою, з 
одного боку, можливості для організації, які 
слід реалізовувати, а з іншого – загрози, які 
необхідно завчасно виявити, щоб зробити 

все для недопущення збільшення негатив-
ного впливу.

У межах аналізу середовища слід розуміти, 
як класифікуються фактори (рис. 1).

Отже, розглядаючи економічні фактори, 
слід насамперед звернути увагу на стійкість 
гривні. Девальвація національної валюти 
мала значний вплив на формування цін на 
імпортовані лікарські засоби через залеж-
ність від коливань валютного курсу та 
вітчизняні препарати, сировина та матері-
али для виробництва яких у значному обсязі 
закуповуються за кордоном. Це вплинуло 
на обсяги продажів у натуральних одиницях 
(рис. 2).

Слід також розглянути динаміку продажів у 
гривневому та доларовому вираженні (рис. 3).

Виходячи з наведених статистичних даних, 
незважаючи на зростання продажів у гривне-
вому еквіваленті, кількість проданих упаковок 
ліків із 2013 до 2016 років знизилася майже 
на 20%. Таку саму ситуацію можна побачити, 
розглядаючи динаміку продажів лікарських 

 
Рис. 1. Класифікація факторів впливу на організацію

Джерело: побудовано автором на основі [2]
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засобів у доларовому вираженні. Так, у 2016 р. 
обсяг проданих препаратів скоротився майже 
вдвічі проти 2013 р. 

В Україні споживання ліків на душу насе-
лення (у вартісному вираженні) ще до кризи 
2014 р. було нижчим, ніж у багатьох розвине-
них країнах (рис. 4).

Така динаміка фармацевтичного ринку 
України відображає гостру соціальну про-
блему – низьку економічну доступність ліків 
для населення. Так, за результатами опиту-

вання близько 5000 респондентів міжнародна 
дослідницька група TNS [5] зафіксувала, що 
в I кварталі 2015 року 20% громадян – меш-
канців великих міст (з населенням більше 
50 тисяч) були змушені економити на медич-
них послугах та лікарських засобах (рік тому 
таких громадян було 15%).

Кажучи про політичні фактори, слід насам-
перед звернути увагу на наслідки військового 
конфлікту з Російською Федерацією. Так, 
уже три роки Україна намагається позбутися 

Рис. 2. Динаміка обсягів продажу лікарських засобів  
у натуральному вираженні у 2012–2016 рр., млн. упаковок

Джерело: [3]

Рис. 3. Динаміка обсягів продажу лікарських засобів у гривневому  
та доларовому вираженні у 2012–2016 рр.

Джерело: [3]
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російської залежності в різних сферах, у тому 
числі й у медицині.

У МОЗ порахували, що з 256 препаратів, які 
імпортуються в Україну з Росії, лише 8 найме-
нувань, затверджених держпротоколами для 
лікування, не мають зареєстрованих в Укра-
їні аналогів [6]. Так, основним завданням під-
приємств фармацевтичної галузі стане роз-
роблення аналогів в Україні. Альтернативою 
для держави загалом є пошук іноземних пре-
паратів тієї ж дії. 

Значний вплив на функціонування підпри-
ємств має анексія Криму. На території з насе-
ленням 1,97 млн. осіб [7], яка раніше забезпе-
чувала близько 5% обсягу аптечного сегменту 
фармацевтичного ринку України (понад 
200 млн. доларів з урахуванням всіх категорій 
товарів), українські мережі та дистриб'ютори 
були змушені згорнути свою діяльність.

Таким чином, можна казати як про нега-
тивний, так і про позитивний вплив. Дійсно, 
перед державою стоїть завдання адапту-
вати галузь під сучасні реалії. Анексія Криму, 
наявність окупованих територій на Донбасі 
значно скоротили обсяг українського ринку 
та обмежили діяльність аптечних мереж і 
дистриб’юторів. Тим не менше, для підпри-
ємств-виробників це значний стимулюючий 
фактор, що спонукає їх до активізації прове-
дення наукових розробок. 

Законодавча сфера в Українi характери-
зується певною нестабiльнiстю. Прийнятi 
ранiше закони, покликанi захищати внутрiшнiй 
ринок вiд iмпортної конкуренцiї та надавати 
податковi пiльги вiтчизняним виробникам, 
можуть бути змiненi або втратити силу. Це є 
значною загрозою для діяльності підприємств 
різних секторів економіки України, у тому 
числі і фармацевтики.

У межах євроінтеграційних процесів в Укра-
їні відбувається гармонізація національного 
законодавства відповідно до вимог Європей-
ського Союзу, розробляється відповідна нор-
мативно-правова база. Це означатиме зміни, 
до яких підприємству буде необхідно підла-
штуватися для забезпечення ефективного 
подальшого функціонування.

Розглядаючи питання здійснення зовнішньо-
економічної діяльності (ЗЕД), слід зазначити, 
що для організації ЗЕД у країни ЄС лікарські 
засоби, вироблені в Україні, мають бути заре-
єстровані та ліцензовані, проте ці процедури 
відрізняються. Модель державної реєстрації 
лікарських засобів, максимально наближена до 
стандартів ЄС, прийнята у новій редакції закону 
України «Про лікарські засоби» від 19.06.2016 р, 
проте навіть статті цього закону не повністю 
відображають європейські вимоги.

Із кожним роком науково-технічний про-
грес усе більше змінює життя людини, охо-

Рис. 4. Витрати на фармацевтичні продукти на душу населення  
за країнами у 2013 р., дол.

Джерело: [4]
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плюючи найрізноманітніші сфери її діяль-
ності. Відповідно, змінюються пріоритети в 
багатьох галузях.

За даними проведеного компанією Price 
Waterhouse Coopers (PwC) [8] опитування 
800 членів ради директорів компаній Аме-
рики, Європи, Австралії та Японії, інновації 
стають першочерговим завданням для топ-
менеджерів компаній усього світу. Саме інно-
ваційний розвиток забезпечує досягнення 
ключових цілей організацій та високі конку-
рентні позиції.

Фармацевтичний ринок є таким, що розви-
вається досить динамічно, а з огляду на його 
важливість для забезпечення національної 
безпеки держави науково-дослідна діяльність 
стає одним із пріоритетів для підприємств 
галузі.

Так, постійний розвиток фармацевтичного 
ринку спонукає провідні фармацевтичні ком-
панії до розроблення нових оригінальних і 
генеричних лікарських препаратів, а частка 
коштів, вкладених у дослідження, у загальній 
структурі витрат щорічно зростає.

Висновки із цього дослідження. На 
сучасному етапі українська фармацевтика 
відіграє одну з найважливіших ролей у забез-
печенні безпеки всієї країни. З огляду на кіль-
кість підприємств у цьому секторі та резуль-

тати їх діяльності можна казати про досить 
ефективне пристосування до зовнішніх умов 
їх функціонування.

Так, незважаючи на складні економічні, 
демографічні, правові особливості середо-
вища, підприємства все ж мають перспективи 
до зростання:

– обмеженість вітчизняного ринку сти-
мулює підприємства до виходу на зовнішні 
ринки;

– процес девальвації робить експортну 
діяльність досить привабливою з огляду на 
отримання більшого прибутку за рахунок кон-
вертації валюти;

– євроінтеграційні процеси не тільки 
зумовлюють необхідність реформування пев-
них систем та адаптації підприємств до євро-
пейських вимог, а й розширюють можливості 
збуту вітчизняної продукції;

– невпинність науково-технічного про-
гресу містить у собі стимул для підприємств 
до розвитку технологій з метою відповідності 
сучасним вимогам суспільства.

Отже, будь-яке підприємство, знаходячись 
у нестабільному зовнішньому середовищі, 
може перетворювати загрози для його функ-
ціонування у можливості. Це, безумовно, є 
характерним і для підприємств на фармацев-
тичному ринку.
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