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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Закон України "Про пріоритетні напрями інновацій�

ної діяльності в Україні" — визначає сім на 2011—2021 р.
До них відносяться медицина, фармацевтика, та інші. На�
громадження інноваційних пріоритетів не сприяє концен�
трації бюджетних коштів різного рівня в галузях еконо�
міки, що можуть забезпечити "інноваційний ривок". В Ук�
раїні за таким показником, як випуск продукції, вищі тех�
нологічні уклади — 5�й та 6�й становлять близько 4%,
причому 6�й технологічний уклад у нашій країні фактич�
но відсутній (менше 0,1%). Тоді як розвинені економіки
технологічно вибудовують шостий і сьомий технологічні
уклади, здебільшого утверджується п'ятий технологіч�
ний уклад. Галузями 5 і 6 технологічного укладу є медич�
на, фармацевтична, автомобільна, хімічна, інструменталь�
на галузі. Стосовно інвестицій, які визначають ситуацію
на майбутні 10—15 років, в 5�й технологічний уклад спря�
мовується 4,5%, коли в 3�й (технології промисловості
будівельних матеріалів, чорної металургії, суднобудуван�
ня, обробки металу, легкої, деревообробної, целюлоз�
но�паперової промисловості) — 75%. Що свідчить про те,
що країна продовжує пропонувати на глобальному рівні
переважно сировинну продукцію, напівфабрикати або
проміжні товари.
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У статті надано оцінку тенденцій інноваційного розвитку фармацевтичної галузі як однієї з частин

національної інноваційної системи. Виділено сім основних напрямів інноваційної діяльності в Україні,

розвиток яких проходить екстенсивним шляхом, що не дає можливості конкурувати зі світовими анало=

гами. Також розглянуто проблеми, які потрібно вирішити для ефективного розвитку фармацевтичної

галузі, до яких входять: економічні, низький рівень підготовки наукових кадрів, слабка технологічна база

та інші. Розвинена фармацевтична галузь виступає одним із головних чинників соціально=економічної

захищеності громадян, адже на індивідуальному рівні здоров'я впливає на інтелектуальний потенціал та

інтелектуальну активність інноватора. Тому фармацевтичній галузі України потрібно вийти на якісно

новий рівень, що дасть змогу конкурувати з імпортерами лікарських засобів.

In this text provided the estimation of innovative trends of the pharmaceutical industry as one of the part

(branch) of the national innovation system. Highlightedseven key areas of innovation activity in Ukraine, whose

development is extensive way that makes it impossible to compete with international counterparts. Also, reviewed

the problems to be solved for the efficient development of the pharmaceutical industry, which include: economic,

low level of academic training, a weak technological base and others. Developed pharmaceutical industry has

been one of the main factors of the social and economic security of peoples, likeat the individual level health

influences the mental potential innovator and intellectual activity. So, the pharmaceutical industry in Ukraine

must find a new level and will allow compete with medicines importers.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вітчизняні вчені та практики присвячують велику
увагу економічним аспектам проблем інновацій. Знач�
ний внесок у розвиток інноваційних теорій зробили
вітчизняні вчені Н. Буняк, В. Геєць, І. Лукінов, А. Чух�
но та ін. Питання формування та функціонування на�
ціональних інноваційних систем досліджують у своїх
роботах В. Білозубенко, М. Бунчук, А. Гречко, І. Кар�
пунь, Б�А. Лундвал, С. Медкалф, Р. Нельсон, М. Пашу�
та, К. Фрімен, Л. Яремко та інші.

У своїх дослідженнях науковці доводять, що вели�
кого значення в процесі інноваційного розвитку країни
займають знання та навчання, розвиток технологій, та�
кож ринкові механізми функціонування економіки, а не
адміністративні, оскільки ринок здатний забезпечува�
ти велику кількість ідей та ефективність перерозподілу
ресурсів, а конкуренція в свою чергу є відбором кращих
варіантів. Що ж до сьогоднішнього розвитку національ�
ної інноваційної системи України, то вона на невисоко�
му рівні. Розвиваються лише 3�й і 4�й технологічний ук�
лади, меншою мірою 5�й, і майже не розвивається 6�й.
Виробляється в більшій мірі сировинна продукція, або
ж аналоги світових "хітів", низький розвиток економі�
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ки, зниження рівня підготовки наукових кадрів,
слабка технологічна база, все це та багато іншо�
го не дають змогу розвиватися державі в на�
прямку інноваційного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Мета роботи полягає у висвітленні основ�

них тенденцій і специфіки фармацевтичної га�
лузі України у контексті формування націо�
нальної інноваційної системи, та ролі, яку
вона може відіграти в процесі економічного
зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап розвитку національної еко�

номіки характеризується актуалізацією про�
цесів підвищення ефективності господарської
діяльності шляхом розвитку національної
інноваційної системи, протікання яких має
відбуватися з огляду на стратегію інформац�
ійно�інноваційної конкурентоспроможності і
переходу країни до 5�го, а з часом і до 6�го
технологічного укладу, сутність якого обумовлена
зростанням наукового та практичного інтересу до
проблем інноваційної діяльності.

Майже всі найвідоміші теоретики національних
інноваційних систем (НІС), серед яких К. Фріман, Б.
Лундвал, Р. Нельсон, у своїх роботах наголошували на
конкретних історичних особливостях інноваційного
розвитку в різних країнах — інноваційних лідерах.

К. Фрімен у своєму дослідженні НІС Японії відзна�
чав її мережу інституційних структур у державному та
приватному секторах економіки, що ініціює, творить,
модифікує та сприяє створенню нових технологій [6].
Б. Лундвал, в дослідженні НІС країн Північної Європи,
акцентував увагу на знаннях та процесі навчання [7]. В
свою чергу Р. Нельсон, досліджуючи національну інно�
ваційну системи США, наголошував на ринкових меха�
нізмах, у функціонуванні яких присутня велика кількість
ініціатив, ефективність перерозподілу ресурсів, а також
конкуренція — відбір кращих [8].

В Україні на сьогоднішній день є неподолані зовнішні
і внутрішні виклики, а НІС є низькоефективною. Оста�
точно втрачається науковий потенціал, ослаблюються
геополітичні позиції, в країни посилюється статус "на�
здоганяючого розвитку", не здатної до виробництва
нового знання, довгострокове закріплення сировинно�
го характеру української економіки, низькі темпи еко�
номічного зростання [4].

Формування якісно нової національної інноваційної
системи України в першу чергу вимагає:

— не ставити собі за мету реалізацію завдань, які
вже реалізовані в країнах�лідерах;

— орієнтуватися на вирішення власних проблем інно�
ваційного розвитку, зумовлених історичними особливо�
стями (прикладом може бути ліквідація втрат трудового
потенціалу та нарощування людського капіталу);

— забезпечення концентрації державних ресурсів,
зокрема бюджетних, на обмеженій кількості стратегіч�
них і супутніх напрямів;

— підвищення ефективності державного управлін�
ня економікою та інноваційними процесами за рахунок
виникнення і поширення мультиплікативних ефектів від
нарощування людського капіталу;

— розвиток механізмів, що адаптують стосовно ук�
раїнських економічних умов світовий досвід організацій
й фінансування високо ризикованих інноваційних про�
ектів (лізинг, страхування інвестицій, венчурне фінан�
сування та ін.);

— розвиток мережі інформаційних послуг, включа�
ючи інформаційні системи й бази даних по інновацій�
ним проектам, інформацію про кон'юнктуру на ринках
ризикованого капіталу, рекомендації про доцільність
кладення коштів у ті або інші проекти та інші.

У контексті підготовки практичних пропозицій щодо
створення зазначеної національної інноваційної системи
доцільно окремо зупинитися на такій складовій людського
капіталу, як здоров'я, що є актуальним для України [3, 4].

Починаючи з другої половини 1990�х років дослі�
дження Комісії ВООЗ з макроекономіки та здоров'я,
Світового банку тощо дали змогу сформувати бачення
впливу здоров'я на економіку, добробут окремих людей і
суспільства в цілому [5]. Рівень здоров'я населення можна
регулювати з допомогою фармацевтичної галузі, що дає
змогу зменшити ризики захворюваності, або ж подолати
їх за допомогою лікарських засобів і підвищити соціальну
захищеність населення. Так, протягом 2012 року загаль�
ний обсяг продаж медичних препаратів на основних світо�
вих фармацевтичних ринках (США, країни Європи, Япо�
нія і інші) склав 575,8 млрд дол. США. В той час коли на
фармацевтичному ринку України він склав — 2 млрд грн.,
що більше ніж у попередньому періоді на 10,4% [11]. Це
свідчить про те, що продукція фармацевтичної галузі на
ринку з кожним роком набуває все більшої питомої ваги,
що дає змогу назвати галузь інвестиційно�привабливою, і
такою якій потрібен інноваційний розвиток.

Фармацевтична галузь є джерелом посиленого попи�
ту на науково�дослідні та дослідно�конструкторські роз�
робки, сприяючи економічному зростанню через: інно�
ваційні розробки і швидке впровадження найновіших тех�
нологій лікування та профілактики захворювань; пере�
розподіл доходів та споживання домогосподарств у кон�
тексті якості життя населення, зовнішні ефекти, що но�
сять комплексний характер (наприклад, застосування
результатів фармацевтичних розробок тощо) [6, 7].

Міжнародні дані свідчать, що локомотивом форму�
вання попиту на наукові розробки у фармацевтичній га�
лузі є біофармацевтичний сектор. Зокрема, глобальний
фармацевтичний ринок є найбільш динамічним у світі:
його середньорічні темпи зростання з 2003 по 2010 рік
становили 6,9%, а в грошовому вираженні зросли з $561
млрд до $875 млрд [8].

Фармацевтична галузь формує найбільший попит на
науково�дослідні розробники (НДР) та забезпечує ста�
більно високі темпи їх зростання на найбільших макро�
регіональних ринках світу (рис. 1). Для економік США
та країн Європи науково орієнтована фармацевтична га�
лузь стала ключовим активом (рис. 2, табл. 1).

Наведені дані свідчать про значну роль, яку відіграє
фармацевтичний сектор в рамках функціонування та
розвитку інноваційних систем різного рівня США та
країн Європи.

Виходячи з мети статті та наведених проблем, фар�
мацевтична галузь України має всі шанси, щоб стати од�
нією з домінуючих у формуванні української національ�
ної інноваційної системи нового типу. Адже:
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Рис. 1. Динаміка витрат на фармацевтичний сектор у США, країнах
Європи, Японії та Україні протягом 1995—2011 рр.

Джерело: перекладено автором за [9].
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1. Фармацевтичний ринок України досить швидко роз�
вивається: за останнє десятиліття щорічний темп зростан�
ня досягав майже 25%. За підсумками 2012 року, обсяг ап�
течних продажів таких категорій товарів, як лікарські за�
соби, вироби медичного призначення, косметика і дієтичні
добавки досягнув 31,8 млрд грн., за 1,96 млрд упаковок,
перевищивши показник минулого року на 16,9% у грошо�
вому і 4,5% у натуральному вираженні [10].

2. На сьогодні майже всі фармацевтичні підприєм�
ства України запровадили вимоги Належної міжнарод�
ної виробничої практики (GMP), які є гармонізованими
з аналогічними вимогами ЄС, що вказує на якість про�
дукції та високий рівень технологічного обладнання.
Серед оптових компаній впроваджується Належна ди�
стриб'юторська практика, що гарантує споживачеві на�
лежні умови зберігання лікарських засобів на всіх ета�
пах перебування його на ринку.

3. Продукція фармацевтичного сектору орієнтова�
на на покращення здоров'я, тим самим зростає людсь�
кий капітал, що дає нам одну з складових розвитку еко�
номіки.

4. Аптечна мережа в Україні є широко розгалуженою,
що дає можливість бути лікарським засобам більш дос�
тупними. Так, на 2012 рік нараховується близько 22,5 тис.
аптек, аптечних пунктів, аптечних кіосків та гуртових
складів; навантаження на аптеку в середньому по Україні
2,29 тис. людей, у сільській місцевості — 3,15 тис. людей.
Тоді як навантаження на 1 аптеку в Європі, за інформа�
цією Фармацевтичної групи ЄС, коливається від 1,2 (Гре�
ція) до 10,4 (Швеція) і 17,2 (Данія) тис. людей [10].

5. В Україні є навчальні заклади, в яких готують май�
бутніх спеціалістів фармацевтичної галузі, що можуть
бути задіяні в НДР. Великі фармацевтичні підприємства
і самі володіють спеціалізованими науковими підрозді�
лами та сучасними лабораторіями.

Однак, якими б позитивними не були зрушення в
розвитку фармацевтичної галузі, все ж залишається
низка невирішених питань:

— витісняння національного вироб�
ника іноземними імпортерами;

— кількість імпортної продукції на ук�
раїнському фармацевтичному ринку скла�
дає близько 2/3 від загальної кількості;

— мала частка державних інвестицій
у фармацевтичний сектор економіки, а
також у розвиток 5�го та 6�го технолог�
ічного укладу;

— низький рівень довіри громадян до
українських лікарських засобів та до ана�
логів відомих імпортованих препаратів.

ВИСНОВКИ
Вихід до світових стандартів фарма�

цевтичної галузі України міг би стати тим
поштовхом, який так потрібен для фор�
мування конкурентоспроможної націо�
нальної інноваційної системи. Що в свою
чергу дасть змогу розвинути економіку

країни. Для цього необхідно:
— здійснити переорієнтацію інноваційних

проектів та спрямування інвестицій у фармацію;
— підтримка національних підприємств

хіміко�фармацевтичної галузі;
— підвищення довіри людей до українсь�

ких виробників фармацевтичної продукції;
Сформована національна інноваційна систе�

ма приведе до розвитку технологій, соціальній та
економічній захищеності громадян України, за�
пуску інноваційних процесів та подоланні кризо�
вих явищ в Україні. Такі позитивні тенденції дали
б фінансову стійкість і незалежність країни, а та�
кож можливість відмовитися від імпорту лікарсь�
ких засобів і розвинути виробництво продукції
фармацевтичної галузі на території України.
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Рис. 2. Рейтинг промислових секторів за інтенсивністю НДР за 2010 рік у
світі (у % від чистих продаж НДР)

Джерело:перекладено автором за [9].

 1990 2000 2009 2010 2011 
,   63,01 123,79 189,01 200,05 205 

,   23,18 90,94 249,43 276,36 290 
,   16,11 68,84 190,64 204,82 210 

 ,   7,07 22,09 58,79 71,54 80
  ,   7,77 17,85 27,44 27,79 27,5 

, .  500,9 536,7 640,3 663,51 660 
   , .  76,13 78,39 116,69 117,19 116 

    
 ex-factory 

41,15 86,71 149,19 153,37 157,3 

    
  

64,63 140,68 216,29 222,23 228,1 

Таблиця 1. Динаміка окремих показників діяльності
фармацевтичного сектору країн Європи

Джерело: перекладено автором за [9].


