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ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ФАРМКЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ 
ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ

PECULIARITIES OF CREATING PHARMACEUTICAL CLUSTERS 
IN UKRAINE TO STRENGTHEN THE COMPANY’S  
POSITION IN THE MARKET
У статті виділено основні особливості створення фармкластерів в Україні для посилення позицій під-

приємств на ринку. Виділено основні умови та чинники, які необхідні для формування кластерів, такі як 
розвинена інфраструктура поблизу підприємства, наявність ресурсів, потужності, кваліфікований персо-
нал, який може бути залучений з будь-якої області. Проведено аналіз допоміжних видів діяльності україн-
ських фармацевтичних підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Надано логічне по-
яснення об’єднання окремих видів діяльності підприємств. Визначено поєднання видів діяльності за КВЕД 
українських фармацевтичних компаній, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, які найчастіше 
зустрічаються. Економічно обґрунтовано створення фармкластеру фармацевтичним підприємством за 
умови поєднання основного з допоміжними видами діяльності. На основі аналізу видів діяльності, а також 
економічного доведення встановлено, що створення фармацевтичного кластеру посилює позицію підпри-
ємства на ринку.

Ключові слова: особливості кластеру, кластерний підхід, фармкластери, фармацевтична галузь, 
управління кластером, інноваційне управління, українські фармацевтичні підприємства.

В статье выделены основные особенности создания фармкластеров в Украине для усиления пози-
ций предприятий на рынке. Выделены основные условия и факторы, необходимые для формирования 
кластеров, такие как развитая инфраструктура вблизи предприятия, наличие ресурсов, мощности, 
квалифицированный персонал, который может быть привлечен из любой области. Проведен анализ 
вспомогательных видов деятельности украинских фармацевтических предприятий, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Предоставлено логическое объяснение объединения отдельных 
видов деятельности предприятий. Определено сочетание видов деятельности по КВЭД украинских фар-
мацевтических компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которые чаще всего 
встречаются. Экономически обосновано создание фармкластера фармацевтическим предприятием при 
условии сочетания основного со вспомогательными видами деятельности. На основе анализа видов де-
ятельности, а также экономического доказывания установлено, что создание фармацевтического кла-
стера усиливает позицию предприятия на рынке.

Ключевые слова: особенности кластера, кластерный подход, фармкластеры, фармацевтическая от-
расль, управление кластером, инновационное управление, украинские фармацевтические предприятия.

Today, there is a high level of competition in the market of pharmaceutical companies, so in order to strengthen 
its market position; it is advisable for pharmaceutical companies to implement a cluster approach. The purpose of 
the study is to analyze the features of the creation of pharmaceutical clusters on the basis of existing pharmaceu-
tical companies engaged in foreign economic activity, in order to strengthen their position in the Ukrainian market.  
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The methodological basis of this work is the integrated application of various methods of scientific knowledge. 
Among the general scientific methods, the authors used analysis (used to determine the main factors influencing 
the formation of pharmaceutical clusters in Ukraine), induction (obtaining general conclusions on the management 
of pharmaceutical clusters), generalization and structural-functional (to determine the main ancillary activities and 
their percentage), experiment (to calculate the feasibility of using a cluster approach in the management of the phar-
maceutical cluster). In addition to these, the authors used a special method – formal-logical (to identify the reasons 
for the use of a set of certain activities). The article analyzes the main conditions and factors necessary for the for-
mation of pharmaceutical clusters in the Ukrainian market. The authors analyzed the ancillary activities of Ukrainian 
pharmaceutical companies engaged in foreign economic activity. This paper shows the most common combinations 
of activities of Ukrainian pharmaceutical companies engaged in foreign economic activity. This study economi-
cally justifies the creation of a pharmaceutical cluster, using the ancillary activities of pharmaceutical companies.  
The authors confirm that the formation of a pharmaceutical cluster in Ukraine requires a developed infrastructure 
near the enterprise, the availability of resources and capacity, as well as qualified personnel who can be involved 
from any area. The analysis of two auxiliary activities proved the possibility of creating a pharmaceutical cluster 
based on them and allowed to identify the advantages. Based on the analysis of the activity and economic justifi-
cation, the authors found that the creation of a pharmaceutical cluster strengthens the position of companies in the 
market. The achieved results can be used by pharmaceutical enterprises of Ukraine engaged in foreign economic 
activity to strengthen their position in the Ukrainian market. The difference is that the authors provide a logical expla-
nation for combining certain activities of enterprises to create a pharmaceutical cluster. The limitations of this study 
are the analysis of ancillary activities of 200 pharmaceutical companies, with a similar analysis of more companies, 
the results may change. This paper opens up opportunities for future research in the implementation of the cluster 
approach in other industries.

Keywords: cluster features, cluster approach, pharmaceutical clusters, pharmaceutical industry, cluster mana- 
gement, innovation management, Ukrainian pharmaceutical companies.

Постановка проблеми. З кожним роком конку-
ренція на фармацевтичному ринку стрімко зростає, 
причому збільшується не тільки кількість гравців, але 
й товарів-аналогів. Конкуренція на ринку останнім 
часом відбувається виключно за ціновим критерієм, 
адже основні вимоги до лікарських засобів стають 
все жорсткішими. На нашу думку, одним із способів 
посилення позиції компанії на ринку є впровадження 
кластерного підходу в управління підприємством.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кластерний підхід до управління є об’єктом бага-
тьох авторських досліджень. А. Дубова наголошує 
на необхідності впровадження нових організаційно-
управлінських структур, зокрема такої структури, 
як кластерний підхід [1]. М. Хмара, Ю. Королюк та 
В. Захарченко відзначають можливість використан-
ня кластерного підходу у регіональному управлінні  
[2; 3; 4]. А. Князевич та І. Брітченко підкреслюють 
значну роль та вплив кластерів на розвиток відпо-
відної території [5, с. 24–29]. С. Фогані, Б. Махаді, 
Р. Омар, С. Лонг, Х. Чжан та С. Сетянінгсіх [6; 7; 8] 
зазначають, що малі та середні підприємства за-
вдяки кластеризації діяльності мають можливість 
посилити свою позицію на ринку та збільшити свою 
присутність на міжнародному ринку. Як підкреслю-
ють А. Вітюк, К. Траченко [9], це можна зробити у 
фарміндустрії, яка останнім часом зазнає динаміч-
ного розвитку в Україні. Є. Куриляк акцентує увагу 
на сучасній тенденції переходу від концентрованого 
розміщення підприємств на території, де зосередже-
ні основні ресурси, до об’єднань виробничих фірм і 
установ, що здійснюють наукові розробки [10, с. 83]. 
В. Голубка відзначив розширення видів діяльності 
підприємства як можливість сформувати фармклас-
тер, консолідуючи зусилля суб’єктів господарювання 
на суміжних до фармацевтичної галузі видах еконо-
мічної діяльності [11, с. 134], а Ж. Черноусова, А. Мі-
щенко – як інструмент для підвищення рівня конку-
рентоспроможності фармпідприємства [12].

Серед основних праць, які присвячені аналізу 
українських фармкластерів, варто відзначити дослі-
дження Р. Сагайдак-Нікітюк, у якому надано аналіз 
стану кластеризації світового та українського фарм-
ринку [13], а також роботу О. Матвіїв, у якій розміще-
но огляд фармкластерів з позиції інновацій [14].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Незважаючи на зростаючу кількість 
досліджень, які присвячені проблемі впровадження 
кластерного підходу в управління підприємствами 
різних груп промисловості, зокрема фарміндустрії, 
у науковому просторі особливостям формування 
фармкластерів на українському ринку уваги приділе-
но недостатньо. Кластерний підхід є перспективним 
у зв’язку з можливістю поєднання різноманітних ви-
дів діяльності, тому потребує детального досліджен-
ня можливостей комбінування видів діяльності для 
створення фармкластерів на українському ринку та 
обґрунтування доцільності їх створення.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою дослідження є аналіз особливостей 
створення фармкластерів на базі наявних фарма-
цевтичних підприємств, що здійснюють зовнішньое-
кономічну діяльність (далі – ЗЕД), задля посилення 
їх позицій на українському ринку.

Для досягнення визначеної мети ми ставимо пе-
ред собою такі завдання:

– визначити необхідні умови та чинники, які є 
необхідними для формування фармкластеру;

– проаналізувати допоміжні види діяльності 
фармацевтичних підприємств України, що здійсню-
ють ЗЕД, задля виявлення їх пріоритетних комбіна-
цій для створення фармкластерів;

– провести порівняння вартості отримання това-
рів чи послуг підприємством без утвореного фарм-
кластеру та з ним.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кластер можна розглядати як систему взаємовигід-
них відносин різних організацій [15], проте у дослі-
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дженні під кластером ми розуміємо діяльність одно-
го підприємства, яке комбінує (поєднує) основний з 
неосновними видами діяльності, а також здійснює 
взаємодію з іншими організаціями, що не є фармпід-
приємствами.

Кластер як об’єкт економічної агломерації 
взаємопов’язаних організацій на певній території є 
важливим фактором для зайняття лідируючих пози-
цій та економічного розвитку. Така організація про-
мисловості сприяє зміцненню взаємозв’язків між 
суб’єктами – учасниками кластеру задля спрощення 
доступу до нових технологій, а також розподілу ризи-
ків у різних формах спільної економічної діяльності, у 
тому числі у формі спільного виходу на зовнішні рин-
ки, організації спільних НДДКР, спільного використан-
ня знань та основних фондів, прискорення процесів 
навчання за рахунок концентрації спеціалістів.

Фармацевтичний кластер порівняно з іншими ре-
гіонально-галузевими кластерами має певні специ-
фічні риси. Насамперед це стосується обов’язкової 
допоміжної участі медичних організацій, які прово-
дять клінічні дослідження лікарських засобів. Важ-
ливу роль відіграють також наукові організації, вищі 
навчальні заклади та НДІ медичного й фармацев-
тичного профіля. На взаємодію учасників фармацев-
тичного кластеру впливають особливості функціо-
нування фармацевтичної галузі, зокрема наявність 
у ній специфічних вимог з боку органів правового  
регулювання.

Для того щоби підприємства, що поєднали види 
діяльності, можна було віднести до кластеру, окрім 
такого поєднання, потрібно дотримання певних умов 
та чинників. Головними умовами для створення 
фармкластеру є доступ до технологій, ресурсів та 
компетенцій, наявний кваліфікований персонал, роз-
винена інфраструктура та інновації. Варто зазначи-
ти, що у стислі терміни розвиток зазначених чинників 
неможливий.

Щодо кваліфікованого персоналу, то, на думку 
О. Матвіїв, кластер має створюватись навколо на-
вчальних закладів [14]. Водночас ми схиляємось до 
думки про те, що найбільш важливе місце посідають 
виробничі потужності та ресурси, адже персонал 
можна запрошувати з різних областей країни з такою 
класифікацією, яка є необхідною для підприємства.

Говорячи про інновації, зазначаємо, що для здій-
снення зовнішньоекономічної діяльності фармацев-
тичними продуктами останні мають бути виготовлені 
відповідно до вимог не лише держави-виробника, 
але й держави-покупця, тому логічно впроваджувати 
інноваційні технології задля зменшення ризиків ви-
готовлення неякісної продукції.

В Україні сьогодні зареєстровано понад 1 000 під-
приємств, основним видом діяльності яких є вироб-
ництво фармацевтичних препаратів. Ми припус-
каємо, що більшість українських фармацевтичних 
компаній працює за наявними технологіями і не по-
требує нововведень. Задля перевірки цієї гіпотези, 
виявлення інших закономірностей, а також пошуку 
необхідних комбінацій видів операційної діяльності 
задля створення кластеру вважаємо за необхідне 
перевірити, які суміжні види діяльності використову-
ють українські фармпідприємства.

Для аналізу можливостей зі створення фарма-
кластерів та виявлення допоміжних видів діяльності, 
комбінуючи з якими основну операційну діяльність, 
українські компанії можуть створювати фармкласте-
ри (використання суміжних видів діяльності для роз-
ширення асортименту, поліпшення просування, здій-
снення вертикальної інтеграції тощо), ми вибрали 
перші 200 підприємств, що здійснюють ЗЕД, перелік 
яких наведено у Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб [16]. Ми вважаємо, що ці підприємства 
апріорі є більш високотехнологічними та зацікавле-
ними в інноваціях для посилення своїх позицій як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Застосовуючи формально-логічний метод, ми 
проаналізували допоміжні види діяльності вибра-
них компаній, які разом з основним видом діяльнос-
ті (виробництво фармацевтичних засобів) заявили 
станом на 1 листопада 2021 р. про інші види діяль-
ності за класифікацією видів економічної діяльності 
(КВЕД) [17], про що свідчать дані реєстру [16]. За ре-
зультатами аналізу ми побачили таке:

1) 90% підприємств мають по 4–5 КВЕДів;
2) 94% досліджуваних компаній мають такі види 

діяльності, як оптова та роздрібна торгівля фарма-
цевтичними товарами, що є передумовою появи 
фармкластеру, адже роздрібна торгівля передбачає 
точки продажу (аптеки, магазини тощо);

3) 18% організацій мають хоча б один вид діяль-
ності, пов’язаний з наданням медичних послуг (за-
гальна лікарська практика, спеціалізована лікарська 
практика, ветеринарна діяльність);

4) близько 50% підприємств займаються дослі-
дженням кон’юнктури ринку та вивченням громад-
ської думки; вибір такого виду діяльності може бути 
причиною зростання уваги суспільства до нових тен-
денцій та необхідністю аналізу ринку задля створен-
ня товарів та надання таких послуг, які потребують 
споживачі, а замовлення перевірки кожної гіпотези 
чи аналізу частини ринку у міжнародних компаніях 
виходить значно дорожче, ніж самій організації орга-
нізувати діяльність за заданим КВЕДом;

5) складуванням, зберіганням та пакуванням за-
ймаються майже 30%;

6) діяльністю у сфері наукових досліджень  
(за КВЕД 74.90, 72.11, 72.19, 71.20) займаються 
20 компаній, що може свідчити про те, що більшість 
підприємств працює за вже наявними технологіями, 
які не потребують досліджень;

7) 28% компаній здійснюють діяльність із роздріб-
ної торгівля медичними та ортопедичними товарами, 
косметичними товарами та предметами гігієни у спе-
ціалізованих магазинах, а також продуктами харчу-
вання, включаючи напої, та тютюновими виробами 
в неспеціалізованих магазинах; такий вибір видів 
діяльності є притаманним для здійснення роздріб-
ної торгівлі супутніх товарів для лікарських засобів,  
тобто аптек;

8) 12% підприємств виготовляють не лише фар-
мацевтичну продукцію, але й інші органічні хімічні 
речовини, ефірні олії, а також іншу продукцію, яка не 
включена до інших категорій;

9) на діяльність, яка пов’язана з транспортом 
(оренда та лізинг автомобілів, легких моторних тран-
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спортних засобів та вантажних автомобілів), припа-
дає 47%; операції у цій сфері можна обґрунтувати 
тим, що компанії використовують транспорт для 
задоволення своїх потреб у обмежений період, а у 
вільний час здають в оренду;

10) 27% підприємств серед своїх видів діяльності 
мають КВЕДи, що стосуються вирощування рослин;

11) 10% підприємств здійснюють дії з оренди та 
управління власною або орендованою нерухомістю, 
що обумовлено відсутністю необхідності постійного 
використання;

12) також було знайдено поодинокі випадки ді-
яльності перукарень, салонів краси; готелів та схо-
жих місць проживання; інших видів кредитування; 
консультування з питань комерційної діяльності та 
управління; рекламних агенцій, що є свідченням різ-
номаніття операцій, які може здійснювати кластер.

Відповідно до результатів аналізу, сьогодні на 
українському ринку вже існують підприємства, які 
комбінують види діяльності та які ми можемо вважа-
ти такими, що здійснюють діяльність як фармклас-
тер, але через відсутність інноваційного чиннику чи 
інших причин ще не отримали назву «фармкластер».

Варто зазначити, що діяльність фармацевтичних 
компаній може відбуватися в межах одного підпри-
ємства (групи компаній) або декількох не пов’язаних 
між собою компаній. Наприклад, за кордоном набу-
ли великого поширення кластери на основі іннова-
ційного аутсорсингу [18]. Інноваційний аутсорсинг 
дає змогу компаніям контролювати швидкість виве-
дення нових препаратів на ринок. Цікаво, що у світі 
найближчим часом можлива поява багатьох нових 
лікарських засобів, які будуть створені в рамках «до-
вгих» ланцюжків, які об’єднують фармацевтичні ком-
панії, хімічні лабораторії і малі вузькоспеціалізовані 
компанії.

Для економічного обґрунтування кластерного під-
ходу до управління фармацевтичними підприємства-
ми ми провели аналіз вартості допоміжних операцій, 
які могли би бути здійснені в межах однієї компанії та 
вартості операцій, які були зроблені сторонніми ор-
ганізаціями. Цей експеримент проведено на основі 
найбільш часто використовуваних суміжних, логічно 
обґрунтованих видів діяльності, таких як транспорт 
і вирощування продукції, що є складовою частиною 
лікарських засобів.

Під час вирощування агропродукції (наприклад, 
використовуємо вирощування часника) до переліку 
витрат будуть включені такі складники:

– посівний матеріал (у середньому – 25 600 грн./га);
– оренда земельної ділянки (приблизно 

10 000 грн./га);
– польові роботи (підкопування, боронування, 

культивація, хімічні обробки) – 100 000 грн./га;
– добрива (карбамід, нітроамофоска та гній) – 

50 000 грн./га;
– надбавки до заробітної плата 2 співробітни-

кам, які будуть залучені до процесу – 50 000 грн.
Отже, для того, щоби виростити 15–20 тон час-

нику, підприємству необхідно витратити близько 
235 600 грн. Придбання ж компанією 15 тон часнику 
коштувало приблизно 1 200 000 грн. Різниця між вар-
тістю становить 5 разів, що економічно обґрунтовує 

впровадження вирощування рослин як виду діяль-
ності фармацевтичного підприємства.

Щодо транспорту, то, крім вартості самих авті-
вок (кожна приблизно по 3 000 000 грн.), компанії 
доведеться понести витрати на страхування [19] 
(65 700 грн.), технічне обслуговування (орієнтов-
но 40 000 грн.), ремонт, паливо та заробітну плату 
водія (260 000 грн.). Загалом приблизна сума ви-
трат за перший рік на одну автівку має складати 
3 365 700 грн. (без урахування палива та необхідно-
го ремонту). У зв’язку з тим, що на авто буде гарантія 
5 років, то, на нашу думку, значних капіталовкладень 
на ремонт підприємству не доведеться робити.

Отже, розрахуємо прибуток від надання послуг 
вантажного перевезення, тоді як автівки не викорис-
товуються підприємством. Вартість вантажопере-
везення, яка встановлена компаніями, що надають 
транспортні послуги, за один кілометр становить від 
23 грн. [20]. У середньому авто в день буде проїж-
джати 500 кілометрів. Серед витрат для здійснення 
таких операцій є паливо (розраховуємо витрати па-
лива у 20 літрів на 100 кілометрів), вартість одного 
дня роботи водія, вартість авто, вартість одного дня 
страхування та технічного обслуговування й податків. 
Порахувавши це, отримуємо приблизно 3 650 грн. чи-
стого прибутку в день з однієї машини. Таким чином, 
якщо підприємство використовує послуги транспорт-
них компаній для перевезення своїх вантажів, то воно 
несе лише витрати, а якщо у компанії є свій транспорт, 
то підприємство може отримувати прибуток.

Висновки. За результатами дослідження виявле-
но такі основні особливості створення фармкластерів:

1) потрібно дотримуватись головних умов, важ-
лива наявність стимулюючих розвиток кластеру чин-
ників, таких як наявність розвиненої інфраструктури 
поблизу підприємства, інновацій, ресурсів та потуж-
ностей, кваліфікованого персоналу;

2) здійснення підприємствами суміжних видів 
діяльності; аналіз допоміжних видів діяльності по-
казав, що українські фармпідприємства здійснюють 
здебільшого діяльність за 4–5 видами операцій; 
більшість допоміжних видів діяльності прямо стосу-
ються циклу виробництва, проте зустрічаються ви-
падки видів діяльності, які є незвичними для фарма-
цевтичного бізнесу; результат аналізу свідчить про 
те, що на українському ринку фармпідприємства, які 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, намага-
ються перейти до кластерного підходу до управління;

3) створення фармкластеру має бути економічно 
обгрунтованим; на прикладі аналізу двох допоміж-
них видів діяльності (вирощування агропродукції як 
сировини для фармвиробництва та використання 
транспорту) було обґрунтовано доцільність створен-
ня кластеру.

Вважаємо, що створення кластеру на базі наяв-
ного фармацевтичного підприємства посилить пози-
ції останнього на ринку.

Подальші наукові розвідки у цьому напрямі мо-
жуть стосуватись специфіки функціонування фар-
мацевтичних кластерів, їх нормативно-правового 
регулювання в іноземному та українському законо-
давстві, а також специфіки кластерного підходу в ін-
ших видах промисловості.
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