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У статті досліджується проблематика сучасного стану реалізації зовнішньоекономічної діяльності 
у фармацевтичній галузі України. Проаналізовано основні показники, що характеризують структуру та 
динаміку розвитку фармацевтичного ринку. Досліджено основні причини імпортозалежності фармацев-
тичного сектору України. Розроблено прогноз та визначено перспективи розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності даної галузі.
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В статье исследуется проблематика современного состояния реализации внешнеэкономической 
деятельности в фармацевтической отрасли Украины. Проанализированы основные показатели, ха-
рактеризующие структуру и динамику развития фармацевтического рынка. Исследованы основные 
причины импортозависимости фармацевтического сектора Украины, разработан прогноз и определены 
перспективы развития внешнеэкономической деятельности данной отрасли.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, внешнеэкономическая деятельность, фармацевтичес-
кая продукция, анализ ВЭД, импорт, экспорт, прогноз.

In this research article the current state of foreign economic activity in the pharmaceutical industry of Ukraine 
is examined. The basic parameters characterizing the structure and dynamics of the pharmaceutical market are 
analyzed. The basic reasons of import dependency of pharmaceutical sector in Ukraine are researched, a forecast 
is developed and perspectives of foreign economic activity in this sector are defined.

Keywords: pharmaceutical market, foreign trade, pharmaceuticals, analysis of foreign trade, import, export, 
forecast.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. важливим сегмен-
том національного ринку україни є фармацев-
тична галузь – потужний та прибутковий про-
мисловий сектор світового господарства, що, 
крім свого економічного значення, має тісний 
зв'язок із рівнем та якістю життя населення та 
його добробутом. нині фармацевтичний ринок 
є найбільш динамічним та перспективним рин-
ком економіки країни, що протягом останніх 

років має швидкі темпи приросту, навіть незва-
жаючи на кризове становище країни. саме 
тому ринок потребує систематичного аналізу 
його стану для виявлення темпів росту, мож-
ливих перешкод у розвитку та шляхів їх подо-
лання, а також його взаємодії з іноземними 
фармацевтичними ринками.

нині вітчизняні підприємства здатні забез-
печити фармацевтичний ринок україни лише 
на третину, іншу частину становить продукція 
іноземних фірм, тому особливо доречним є 
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дослідження проблем та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності (зеД) даної 
галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. основні напрями 
здійснення зеД вивчалися такими науковцями, 
як: в.в. Покровська, б.і. синецький, а.Г. Мед-
ведєва, Ю.в. Макогон, л.а. Пайкова. Фахівці 
аудиторської компанії Baker Tilly зробили ана-
ліз даних провідних інформаційних ресурсів 
та описали фармацевтичний ринок україни. 
Питанню організації та економіки фармації при-
свячено наукові праці українських дослідників 
а.с. Гончарова, і.в. Пестуна, а.в. кабачної, 
з.М. Мнушко, о. Посилкіна, Д.в. карамишева, 
в.М. толочка та ін. 

Проте актуальною залишається проблема 
розвитку фармацевтичного ринку україни у 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків. це зумов-
лено передусім необхідністю виходу вітчизня-
них фармацевтичних підприємств на міжнарод-
ний ринок. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. у вказаних напрямах дослі-
джень немає зв’язку між окремими частинами 
складного циклу управління зеД на вітчизня-
ному фармацевтичному ринку. також не дослі-
джено особливості зеД на цьому ринку, що 
формують його інвестиційну привабливість 
для виходу на міжнародний рівень. Досі від-
сутні комплексний аналіз та вивчення сучасного 
стану зеД на вітчизняному фармацевтичному 
ринку, основних перешкод на шляху її здій-
снення та напрямів їх подолання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сучас-
ного стану фармацевтичного ринку україни 
в розрізі зовнішньоекономічної діяльності та 
визначення проблем і подальших перспектив 
його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Фармацевтичний ринок є багато-
функціональним та передовим за наукоємністю, 
капіталоємністю та значимістю для економіки 
країни та суспільства у цілому. Функціонування 
цього ринку неможливе без ефективної зовніш-
ньоекономічної діяльності. здійснення зеД 
сприяє розвитку конкурентоспроможної вітчиз-
няної фармацевтичної промисловості, дає 
змогу сформувати фармацевтичний ринок, при-
значений виконувати найважливіше соціальне 
завдання – забезпечення населення лікар-
ськими препаратами (лП) та виробами медич-
ного призначення.

Функціонування фармацевтичного ринку 
україни має систему, що реалізується за пев-
ним алгоритмом (рис. 1).

До моменту купівлі лікарських засобів кін-
цевими споживачами в аптеці цей товар про-
ходить певний шлях від виробника/імпортера 
до оптових дистриб’юторів, далі – від опто-
виків до аптечних закладів (або від вітчизня-
ного виробника до аптечних мереж), а тільки 
потім через аптеку потрапляють до кінце-
вого споживача, який купує ліки для власного 
споживання.

наведемо дані, що характеризують стан 
сучасного українського фармацевтичного ринку, 
до яких належать такі основні показники, як: 
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Рис. 1. Алгоритм функціонування фармацевтичних ринків в Україні [1; 5] 
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виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів, їх дина-
міка за останні роки, обсяг нових замовлень на 
виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів та обсяг 
реалізованої фармацевтичної продукції за 
видами діяльності.

сучасний український ринок фармацев-
тичних продуктів та препаратів включає зна-
чну частину імпортних медичних препаратів, а 
також переважну частку серед продукції заста-
рілих, клінічно неефективних лікарських засо-
бів. тобто фармацевтичний ринок україни зали-
шається імпортозалежним.

із таблиці бачимо, що вітчизняне виробни-
цтво фармацевтичних продуктів та препаратів у 
2016 р. має стабільно зростаючі показники. так, 
обсяги виробництва фармацевтичних продук-
тів і препаратів за період 2011–2015 рр. зросли 
більше ніж у два рази (табл. 2).

обсяг нових замовлень на виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів відповідно має пози-
тивну динаміку, однак відсоток іноземних 
замовлень із 2014 р. зменшується, що може 
бути зумовлено нестабільністю в зовнішньо-

економічних відносинах з іноземними замов-
никами, а також нестабільним економічним та 
політичним становищем в україні.

таблиця 3
Обсяг нових замовлень  

на виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів  

за 2013–2016 рр. [6]

роки

ко
д 

за
 

кв
е

Д
-2

01
0 обсяг 

нових 
замовлень

із нього обсяг 
іноземних замовлень

млн. грн. млн. грн.
у % до 

обсягу нових 
замовлень

2016

21

18842,9 2335,8 12,4
2015 14912,8 1906,7 12,8
2014 11633,1 1664,5 14,3
2013 9455,3 1119,1 11,8

роздивимося детальніше обсяг іноземних 
замовлень на виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фармацевтичних препа-
ратів за 2013–2016 рр. (рис. 2).

таблиця 2
Динаміка виробництва основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів за період 2011–2015 рр., млн. грн. [6] 

№ Найменування Роки
2011 2012 2013 2014 2015

1. виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 8888,1 10465,4 12215,0 14595,8 20295,8

2. виробництво фармацевтичних продуктів 364,5 900,2 815,1 1298,4 1660,0

3. виробництво фармацевтичних 
препаратів і матеріалів 8523,6 9565,2 11399,9 13297,4 18635,8

таблиця 1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів  
і фармацевтичних препаратів по місяцях 2016 р. [6]

№ Місяць

найменування

Препарати лікарські, що 
містять пеніцилін та інші 

антибіотики, т

Препарати лікарські, що 
містять гормони і не містять 

антибіотиків, т

Препарати лікарські, що 
містять алкалоїди або їх 

похідні і не містять гормонів 
чи антибіотиків, тис. т

1. січень 64,3 8,4 3,3
2. лютий 165 8,2 4,1
3. березень 129 10,4 4,2
4. квітень 146 10,7 4
5. травень 97,1 10,9 3,5
6. червень 92,6 10 3,7
7. липень 95,2 7,8 3,7
8. серпень 89 11,2 3,8
9. вересень 120 9,7 3,8

10. жовтень 85,8 14,4 4
11. листопад 67,4 13,1 4
12. Грудень 95,6 9,9 4,3
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Можемо припустити, що збільшення обсягу 
вітчизняних замовлень пов’язано з воєнними 
діями на сході країни.

у 2010 р. обсяг реалізованої продукції без ПДв 
та акцизу становив 7,396 млрд. грн., у 2011 р. 
приріст становив 1,464 млрд. грн., у 2012 р. – 
1,597 млрд. грн., у 2013 р. – 1,745 млрд. грн., 
у 2014 р. – 2,393 млрд. грн., у 2015 р. – 5,7 млрд. 
грн., у 2016 р. – 4,671 млрд. грн., що в сумі ста-
новить 24,966 млрд. грн. 

Фактори, що вплинули на ці показники, такі:
– антитерористична операція на сході кра-

їни, що призвела до втрати окремих економічно 
розвинутих регіонів та регіональних ринків;

– знецінення майже втричі починаючи із 
січня 2014 р. курсу національної валюти;

– рівень інфляції фармацевтичних товарів 
(2014 р. – 44%, 2015 р. – 34%);

– зміна системи оподаткування операцій із 
постачання лікарських засобів: уведення з квітня 
2014 р. ПДв на лікарські засоби в розмірі 7%;

– запровадження з лютого 2015 р. додат-
кового п’ятивідсоткового імпортного збору для 
товарів, які ввозяться на митну територію укра-
їни, під перелік яких підпадають імпортні лікар-
ські засоби (скасований із 1 січня 2016 р.).

Проаналізувавши динаміку основних показ-
ників зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
фармацевтичної галузі, спостерігаємо тен-
денцію до зменшення обсягів імпорту почина-
ючи з 2012 р., який у 2015 р. досяг найнижчого 
показника – 1,367 млрд. дол. сШа. Показники 
експорту з 2011 по 2014 р. зростають, сягаючи 
найвищого показника – 255,9 млн. дол. сШа, 
у 2016 р. вони стабілізуються. Динаміку зобра-
жено графічно на рис. 3.

Рис. 2. Обсяг нових замовлень на виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів за 2013–2016 рр., млн. грн. [6] 
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таблиця 4
Обсяг реалізованої фармацевтичної продукції за видами діяльності в 2010–2016 рр. [6]

Роки Найменування Код за 
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої 
продукції без ПДВ  

та акцизу
З нього обсяг продукції, 

реалізованої за межі країни

млн. грн.
у % до всієї 

реалізованої 
продукції

млн. грн.

у % до обсягу 
реалізованої 
промислової 

продукції за видом 
діяльності

2016
виробництво 

основних 
фармацевтичних 

продуктів і 
фармацевтичних 

препаратів

21

24966,0 1,4 3018,4 12,1
2015 20295,8 1,1 - -
2014 14595,8 1,0 - -
2013 12202,9 0,9 - -
2012 10457,3 0,8 - -
2011 8860,0 0,7 - -
2010 7396,7 0,7 - -
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таблиця 5
Інтегральні показники зовнішньоекономічної діяльності України у фармацевтичній галузі 

за період 2011–2016 рр. [6] 

№ Показники Символи і 
формули

Од. 
виміру

Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016

A B C D 1 2 3 4 5 6
1 експорт ех млн. дол. 

сШа
195,1 243,5 251,6 255,9 155,6 160,2

2 імпорт Im 2878,9 3307,8 3101 2473,3 1367 1437,8
3 населення P млн. осіб 45,8 45,6 45,5 45,4 42,9 42,8
4 зто вто=ех+Im млн. дол. 

сШа
3074 3551,3 3352,6 2729,2 1522,6 1598,0

5 баланс б=ех-Im -2683,8 -3064,3 -2849,4 -2217,4 -1211,4 -1277,6
6 структура експорту ех/ вто*100

%

6,3 6,8 7,5 9,4 10,2 10,0
7 структура імпорту Im/ вто*100 93,6 93,1 92,5 90,6 89,8 89,9
8 видова спеціалізація б/вто*100 -87,3 -86,3 -84,9 -81,2 -79,6 -79,9

9 коефіцієнт експортного 
покриття ех/Im*100 6,8 7,4 8,1 10,3 11,4 11,1

10 експорт на душу 
населення ех/р

тис. дол. 
сШа

4,3 5,3 5,5 5,6 3,6 3,7

11 імпорт на душу 
населення Im/р 62,9 72,5 68,1 54,4 31,8 33,6

12 абсолютний приріст 
експорту (ц)

∆ех=
ехi-ехi-1 млн. дол. 

сШа

- 48,4 8,1 4,3 -100,3 4,6

13 абсолютний приріст 
імпорту (ц)

∆Im=
Imi-Imi-1 - 428,9 -206,8 -627,7 -1106,3 70,8

14 абсолютний приріст 
населення (ц)

∆P=
Pi-рi-1 тис. осіб - -144,9 -80,6 -126,8 -2496,9 -168,8

15 темпи зростання 
експорту (ц)

трех=
ехi/ехi-1*100 % - 124,8 103,3 101,7 60,8 102,9

16 темпи зростання 
імпорту (ц)

трIm=
Imi/Imi-1*100 - 114,9 93,7 79,7 55,3 105,2

17 темпи зростання 
населення (ц)

трP= 
Pi/Pi-1*100 - 99,7 99,8 99,7 94,5 99,6

18 темпи приросту 
експорту (ц)

тпрех=
т рех-100 - 24,8 3,3 1,7 -39,2 2,9

19 темпи приросту імпорту 
(ц)

тпрIm= 
трIm-100 - 14,9 -6,3 -20,2 -44,7 5,2

20 темпи приросту 
населення (ц)

тпрP= 
трP-100 - -0,3 -0,2 -0,3 -5,5 -0,4
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Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту фармацевтичної продукції  
в 2011–2016 рр., млн. дол. США [6]
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таблиця 6
Експорт/iмпорт фармацевтичних товарiв за сiчень-листопад 2016 р., тис. дол. США [6]

№ Найменування Експорт Імпорт

1.
залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного 
використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; 
екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для 
органотерапевтичного використання; гепарин та його складники

40,8 2631,1

1.1. екстракти залоз або інших органів чи їх секретів (продуктів їх секреції) - 81,1
1.2. інші: 40,8 2550,0

2.
кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, 
профілактичного або діагностичного застосування; сироватки 
імунні, інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або 
немодифіковані, у тому числі одержані із застосування

8266,2 235268,0

2.1.
сироватки імунні та інші фракції крові та імунологічні продукти, 
модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із 
застосуванням біотехнологічних процесів:

6683,2 121752,6

2.2. вакцини для людей 212,1 18370,7
2.3. вакцини ветеринарнi 284,3 36073,9
2.4. інші: 1086,5 59070,9

3.
лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних 
позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох 
або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного 
застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані

1158,1 8599,9

3.1. що мiстять пенiцилiни або його похiднi, якi мають структуру 
пенiциланової кислоти, або стрептоміцини, або їх похiднi - 316,5

3.2. що мiстять iншi антибіотики - 2963,9

3.3. що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших 
сполук товарної позицiх 2937 або антибiотикiв 22,8 54,3

3.4. іншi 1135,3 5238,5

4.
лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних 
позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються зі змішаних або 
незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного 
застосування, у дозованому вигляді 

143973,9 1150341,4

4.1. що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, або iз умiстом стрептомiцинiв або їхпохiдних 607,2 16103,1

4.2. що мiстять iншi антибiотики 5338,5 103060,8

4.3. що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без умiсту гормонiв, iнших 
сполук товарної позицiї 2937 або антибіотиків 3963,1 45489,2

4.4. іншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної 
позицiї 2936 7787,6 95300,2

4.5. іншi 113191,7 783275,1

5.
вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні 
вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті 
фармацевтичними речовинами або розфасовані

1171,2 9751,1

5.1. Перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку 
поверхню) 278,1 7858,1

5.2. інші: 893,1 1893,0
6. Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 5636,3 31167,3

6.1.
кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для 
накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні 
нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для 
хірургічного закриття ран; ламінарія стерил

530,7 4991,7

6.2. реагенти для визначення групи кровi 141,4 141,6

6.3. контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi 
реактиви для введення хворим 4138,8 2778,3

6.4. зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; 
цементи для реконструювання (вiдновлення) кісток 491,3 9128,3

6.5. санiтарнi сумки та набори для подання першоє допомоги 112,5 838,7

6.6. хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної 
позицiї 2937 або спермiцидiв 198,9 11925,6

6.7.
Препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або 
ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних 
операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i 
медичними iнструментами

21,7 98,8
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Провівши розрахунки інтегральних показ-
ників зовнішньоекономічної діяльності у фар-
мацевтичної галузі, отримали результати, що 
представлені в табл. 5. темпи зростання екс-
порту та імпорту фармацевтичної продукції та 
препаратів знижуються починаючи з 2013 р., 
лише у 2016 р. простежується помірна стабілі-
зація показників.

із результатів проведених розрахунків 
можемо зробити висновок, що зовнішньоторго-
вий баланс за досліджуваний період – від’ємний, 
що свідчить про нагальне питання нарощування 
експортного потенціалу фармацевтичної галузі 
україни та встановлення зовнішньоекономічних 
зв’язків для покращення стану галузі у цілому та 
діяльності українських компаній на фармацев-
тичному ринку зокрема.

розраховано прогноз показників експорту 
та імпорту на 2017 р. методом використання 
темпів росту. таким чином, прогнозується 
зменшення експорту на 6,2 млн. дол. сШа –  
154,0 млн. дол. сШа, а прогноз імпорту стано-
вить 1251,39 млн. дол. сШа, що також продо-
вжує негативну тенденцію.

Приведено статистичні дані видової класифі-
кації експорту та імпорту фармацевтичних това-
рів за останній рік та їх обсяги в табл. 6.

Фармацевтичний ринок характерний своєю 
наукоємністю та капіталоємністю, і в нашій 
країні є великий потенціал розвитку досліджу-
ваної галузі, але це потребує значних інвести-
ційних заходів, які держава не має можливості 
провести, таким чином, основним джерелом 
фінансування виступають іноземні інвестиції 
(табл. 7).

Для більшої наочності зобразимо дані на гра-
фіку (рис. 4), де спостерігаємо хвильоподібну 
динаміку.

найбільші інвестиції надходять із кіпру та 
віргінських островів, що, скоріш за все, зумов-
лено фінансовими можливостями законодав-
чих баз цих країн. також до основних інвесторів 
належать великобританія та сШа (табл. 8). 

також прямі іноземні інвестиції (акціонер-
ний капітал) у виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фармацевтичних пре-
паратів поступають із таких країн світу, як 
австрія, бельгія, болгарія, Данія, ліхтенштейн, 
люксембург, німеччина, Польща, Швейцарія, 
індія, туреччина, проте дані про їх обсяги не 
оприлюднюються.

якщо казати про прямі інвестиції (акціонер-
ний капітал) з україни, що надходять в еконо-
міку інших країн світу, то основними отримува-

таблиця 7
Прямі іноземні інвестиції у виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів за період 2010–2016 рр., млн. дол. США [6]

Найменування Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

в економіці 
україни 40,7 43,0 80,4 83,6 71,7 49,5 48,6

з україни - - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
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Рис. 4. Динаміка прямих іноземних інвестиції в економіку України  
у виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів за період 2010–2016 рр., млн. дол. США [6] 
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чами є білорусь, Польща, узбекистан, інвестиції 
у загальному обсязі становлять 7 443,5 тис. дол. 
сШа.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. отже, 
можемо сказати, що для розвитку фармацев-
тичної галузі в україні необхідно підвищити її 
інвестиційну привабливість такими методами:

– розробити та запровадити загальні кон-
цепції щодо інвестицій у фармацевтичну галузь;

– прийняти законодавчі акти щодо інвести-
цій і підприємницької діяльності фармацевтич-
ної галузі;

– здійснювати контроль над процесами іно-
земного інвестування у фармацевтичну галузь;

– надавати іноземним інвесторам підтримку, 
у тому числі інформаційну, експертну, технічну 
та ін.;

– урахувати інвестиційні ризики шляхом 
надання державних гарантій;

– здійснювати екологічний контроль.
Першочергового вирішення потребують такі 

проблеми, як упровадження новітніх технологій 
виробництва, приваблення інвестицій, покра-
щення дослідницьких та експериментальних 
робіт для виготовлення медичних препаратів, 
удосконалення системи ціноутворення.

нині важливим є питання усунення торго-
вих бар’єрів між україною та Єс, створення 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі. всередині країни вітчизняна фарма-
ція спирається на потужні високотехнологічні 
підприємства, які гідно конкурують із продук-
цією іноземних виробників. як українські, так і 
зарубіжні виробники ліків украй зацікавлені у 
тому, щоб результати інспектування виробни-
чих ділянок на відповідність вимогам належ-
ної виробної практики мали взаємне визнання 
між регуляторними органами україни та дер-
жав, які співпрацюють з нами у фармацевтич-
ній галузі.

Перспективами розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності у фармацевтичній сфері є 
впровадження міжнародних стандартів вироб-
ництва, новітніх технологій, якісних методів 
оптимізації організаціїї міжнародної діяльності. 
необхідно вирішити одну з найважливіших про-
блем – недовіру населення до якості вітчизня-
ного виробника, паралельно з підвищенням 
контролю якості виробництва необхідно забез-
печити ринок достовірною інформацією про 
зміни продукту та приділити чималу увагу від-
новлення репутації української фармацевтики.

таблиця 8
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний 

капітал) із країн світу в економіці України 
у виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів [6]

країна код за 
квеД

обсяг інвестицій  
на 01.10.2016

тис. дол. 
сШа

% від 
загального 

обсягу 
інвестицій

велика 
британія

21

4 721,6 0,3

російська 
Федерація 36,8 0,0

кіпр 24 507,1 0,2
беліз 204,0 0,0

віргінські 
острови 11 637,0 0,6

сШа 3 530,9 0,5
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Рис. 5. Структура прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) із країн світу в 

економіці України у виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів на 01.10.2016, тис. дол. США [6]
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