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Гончаренко Д. О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України  
в умовах європейської інтеграції

Мета статті полягає в розкритті теоретичних підходів та обґрунтуванні методологічних засад розвитку високотехнологічного фармацев-
тичного виробництва (ВТФВ) України в умовах європейської інтеграції. Виявлено природу та показано перешкоди розвитку ВТФВ у країнах, що 
розвиваються; вказано на нову форму залежності від поставок проміжних товарів для виробництва та готових ліків для охорони здоров’я, що 
проявилася в умовах пандемії COVID-19. Зазначено, що ключовим детермінантом отримання стійких конкурентних переваг українського ВТФВ 
має стати вибудовування компаніями стратегічних мереж із ключовими стейкхолдерами національної інноваційної системи. Обґрунтовано, що 
залучення технологій ТНК може стати каталізатором модернізації української фармацевтики за умови, що цей процес супроводжуватиметься 
активною політикою держави. Показано, що, незважаючи на те, що в Україні створено нормативно-правовий фундамент, який в цілому спира-
ється на керівні принципи, визначені ЄС і ВООЗ, Україна продовжує нарощувати свою залежність від імпорту фармацевтичних товарів. Установ-
лено, що чинні в Україні нормативні акти регулюють правовідносини у фармацевтичному секторі, проте не визначають пріоритети для фарма-
цевтики та заходи з їх реалізації. Показано ендогенні бар’єри та екзогенні загрози, що перешкоджають розвитку ВТФВ України. Рекомендовано 
при виборі орієнтирів політики розвитку ВТФВ України збалансувати інтереси споживачів і виробників із інтересами держави. Звертається увага 
на значну роль у розвитку фармацевтики формування свідомості лікарів та пацієнтів щодо якості та ефективності препаратів, вироблених в 
Україні; ментально-ціннісних змін, трансформації неформальних інститутів; удосконалення рамкових умов для інновацій.
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manufacturers with the interests of the State when choosing the benchmarks of the HTPhP development policy of Ukraine. In view of the development of phar-
maceuticals, attention is paid to a significant role of consciousness of doctors and patients regarding the quality and efficacy of medicines produced in Ukraine; 
mental and value changes, transformation of informal institutions; improvement of framework conditions for innovation.
Keywords: pharmaceutical industry, high-tech production, technology, innovation, strategy, European integration, public policy.
Bibl.: 21.
Honcharenko Daria O. – Chief Specialist of the Department for Development of the Real Sector of the Economy of the Main Directorate of the Real Sector of 
the Economy of the Directorate for Pricing Policy and Development of the Real Sector of the Economy, Ministry of Economy of Ukraine (12/2 M. Hrushevskoho 
Str., Kyiv, 01008, Ukraine)
E-mail: dp170292ddo@gmail.com
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4937-2596



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

195БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2021
www.business-inform.net

В епоху глобалізації пандемія COVID-19 заго-
стрила проблеми залежності національних еко-
номік, передусім, через дестабілізацію зовніш-

ньоекономічних зв’язків. Особливо гостро це відчу-
ли національні системи охорони здоров’я у 2020 р.  
через неспроможність місцевої фармацевтики забез-
печити потреби в лікарських засобах (ЛЗ) в медичних 
виробах (МВ). 

Керівництво ЄС підтвердило проблему залеж-
ності від імпортних поставок [1]. Виробники країн-
членів не мали необхідних активних фармацевтичних 
інгредієнтів (АФІ) для виробництва деяких ліків- 
генериків, включаючи антибіотики, онкологічні пре-
парати (до 90% АФІ для цих ЛЗ надходять з Індії та 
Китаю). Також був брак на ринку основних ЛЗ і най-
важливіших препаратів для інтенсивної терапії, що по-
ставляються з Китаю та Індії. «Фрагментація робить 
нас більш вразливими. Нам необхідно об’єднати ресур-
си, якщо ми цього не зробимо, то станемо слабкіши-
ми», – заявила комісар з охорони здоров’я пані Стел-
ла Кіріакідес в інтерв’ю «Financial Times». За словами  
С. Кіріакідес, метою Брюсселю буде не «повна автоно-
мія» поставок, а здатність «мати пропозиції, які знову 
стимулюють індустрію та виробництво в ЄС» [2].

На виконання цієї настанови та вирішення на-
гальних проблем у 2020 р. була ухвалена нова Фар-
мацевтична стратегія для Європи [3]. Її основні цілі – 
підтримати конкурентоспроможність, інноваційний 
потенціал і стійкість фармацевтичної промисловості 
ЄС; стимулювати розробку високоякісних, безпеч-
них, ефективних і екологічно чистих ліків; забезпечи-
ти доступ пацієнтів до недорогих ліків; задовольнити 
медичні потреби (наприклад, у сферах стійкості до 
протимікробних препаратів, раку, рідкісних захворю-
вань); підвищити готовність до криз і вдосконалити 
механізми реагування на них.

Українські фармвиробники та економіка в ці-
лому також відчувають негативний вплив пандемії 
COVID-19. Сучасні виклики та загрози, що стоять 
перед Україною, а також європейські тенденції щодо 
пріоритизації національного виробництва ЛЗ і МВ 
актуалізують питання формування політики держави 
щодо стимулювання розвитку української фармацев-
тики з опорою на національні інноваційні надбання. 

Проблематиці розвитку фармацевтики Украї-
ни присвятили свої праці В. Голубка, О. Доровський,  
Ю. Кіндзерський, А. Немченко, О. Посилкіна, Р. Сагай-
дак-Нікітюк та багато інших фахівців [4–15]. Водночас 
механізми розбудови високотехнологічних фармацев-
тичних виробництв (ВТФВ) України на засадах націо-
нальних інноваційних надбань і перетворення галузі 
на рушій економічного зростання залишаються недо-
статньо висвітленими, а роль держави в цьому проце-
сі – не до кінця вивченою, а тому є дискусійною. 

Метою статті є подання бачення теоретичних 
підходів та обґрунтування методологічних засад роз-
витку ВТФВ України в умовах європейської інтеграції, 

узагальнюючи авторські доробки щодо світового до-
свіду політики ендогенного розвитку фармацевтики. 

Спираючись на наукові здобутки інституціона-
лістів, неокласиків, еволюціоністів, теоретиків інно-
ваційної динаміки, виявлено, що в основі природи 
розвитку ВТФВ – три базові складові: 

 здійснення досліджень і розробок (ДіР) як 
джерела технологічних інновацій; 

 нагромадження знань і навичок кваліфікова-
ного персоналу як носія технологій; 

 активізація підприємницької діяльності як 
механізму трансформації ресурсів у нові про-
цеси, товари та послуги. 

Проте ці процеси, за теорією залежності, ма-
ють перешкоди в країнах, що розвиваються: залеж-
ність від іноземних технологічних ресурсів і ринків, 
а також брак ендогенних інновацій [16]. Але в епоху 
глобалізації з’явилася нова форма залежності – роз-
винених країн від країн, що розвиваються, зокрема в 
поставках проміжних товарів для фармвиробництва 
та готових ЛЗ і МВ для системи охорони здоров’я. 
Пандемія COVID-19 проявила, що ця залежність ста-
новить загрозу не лише розвитку ВТФВ, але й націо-
нальній безпеці.

При формуванні політики розвитку ВТФВ 
України доцільно взяти до уваги теорію  
О. Гершенкрона щодо «переваг відсталості» 

та здатності наздоганяючих країн «перестрибувати» 
певні фази «великим ривком». Залучення передових 
технологій з країн – індустріальних лідерів може ста-
ти каталізатором модернізації української фармацев-
тики за умови, що цей процес супроводжуватиметься 
активною політикою держави (а не покладанням на 
вільний ринок). Оскільки американські та європей-
ські ТНК є світовими лідерами у фармацевтичних 
ДіР, трансфер їхніх технологій в Україну є способом 
перенесення набутої майстерності, але у невластиве 
для неї середовище. Аби Україна могла отримувати 
сучасні, а не багато років «уживані» технології, не-
обхідно посилювати абсорбційну здатність до інно-
вацій, нагромаджувати знання та людський капітал. 
Водночас залучення ресурсів ТНК лише доповнить,  
а не замінить внутрішні зусилля фармвиробників з 
ендогенних технологічних змін.

Ключовим детермінантом нарощування потен-
ціалу ендогенних інновацій українських фармвироб-
ників та отримання стійких конкурентних переваг 
має стати вибудовування ними стратегічних мереж 
(згідно з теорією залежності організації від ресурсів 
Дж. Пфеффера, Дж. Саланчіка та теорії співпраці між 
суб’єктами, зокрема теорії соціальних мереж Р. Бер-
та); це надасть їм можливість отримати додаткові 
ресурси за рахунок доступу до комплементарних ак-
тивів та компетенцій інших учасників мережі (вітчиз-
няних наукових установ, університетів, підрозділів 
ДіР інших компаній) для посилення власних активів і 
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здібностей. Можливість доступу до зовнішніх ресур-
сів через вибудовані мережі стане набутим, специ-
фічним для виробників ресурсом, що не передається  
і забезпечує їм унікальні конкурентні переваги на 
ринку. Формування політики розвитку фармацевти-
ки в Україні має супроводжуватися заходами держа-
ви з посилення елементів національної інноваційної 
системи та сприяння налагодженню комунікацій  
і співпраці між ними.

Протягом тривалого часу фармацевтика була у 
фокусі промислової політики ЄС. Водночас, 
як показано вище, пандемія COVID-19 ви-

крила уразливість та стратегічну залежність фарма-
цевтичного виробництва країн-членів від зовнішніх 
чинників. При формуванні політики розвитку фарма-
цевтики України та розробці стратегічних докумен-
тів необхідно враховувати нові пріоритети, заходи та 
нормативні зміни ЄС у відповідь на виклики панде-
мії, а також взяти до уваги досвід як «старих», так і 
«нових» членів ЄС.

Детермінантами становлення першої у світі 
фармацевтичної індустрії в Німеччині (були на по-
чатку XX ст. і залишаються дотепер) [17]: 

 потужні активи хіміко-фармацевтичних під-
приємств та їхня спроможність забезпечити 
проміжними продуктами місцевих виробни-
ків ліків; 

 розвинені освітні установи, орієнтовані на 
підготовку фахівців для науки та хіміко-фар-
мацевтичного виробництва; 

 спеціалізовані дослідницькі інститути під па-
тронатом влади, що здійснюють ДіР на заса-
дах державно-приватного партнерства; 

 тісні міжорганізаційні відносини виробників 
із університетами та науковими установами; 

 великі компанії-виробники із власними лабо-
раторіями та штатними дослідниками; 

 стимули з боку держави у вигляді субсидій на 
ДіР і транспортні перевезення; 

 галузеві асоціації, які впливають на ухвалення 
політичних рішень щодо розвитку галузі; 

 обов’язкове державне медичне страхування; 
 ідеологія переваг товарів, вироблених у краї-

ні, для споживачів та держави; 
банки, які сприяють реалізації проєктів фарма-

цевтичних компаній. 
Ці складові успіху, пріоритетність інтересів на-

ції та вірність обраному курсу, а також поліаспектний 
підхід у державному управлінні через механізми низ-
ки політик (промислової, економічної, освітньої, на-
уково-технічної, інноваційної, грошово-кредитної, 
політики в галузі охорони здоров’я тощо) слід взяти 
за орієнтири в Україні при визначенні механізмів роз-
витку ВТФВ.

Досвід Франції [18] показав, що в сучасних 
умовах динамічних технологічних змін та появи но-

вих викликів і загроз створення інституційної вер-
тикалі – від прем’єр-міністра до профільного струк-
турного підрозділу міністерства, що безпосередньо 
займається промисловою політикою, через комуні-
кацію із дорадчим органом уряду дозволяє оператив-
но узгоджувати ініціативи та запроваджувати дієві 
механізми. Галузевий дорадчий орган – Стратегіч-
ний комітет секторів промисловості та технологій 
здоров’я (Comités stratégiques de la fillière industries 
et technologies de santé) – дозволяє вести постійний 
діалог із виробниками, виявляти бар’єри та шляхи їх 
усунення, укладати стратегічні меморандуми між біз-
несом і владою, що визначають дорожню карту розви-
тку технологій; бюджетні програми підтримки ДіР та 
інновацій, виходячи із визначених пріоритетів, спри-
яють узгодженим діям держави та приватного секто-
ра щодо інвестицій; державний інвестиційний банк –  
Bpifrance, серед цілей якого – сприяти оновленню 
промисловості, виявляти та підтримувати майбутніх 
чемпіонів, допомагає в реалізації проєктів з розвитку 
фармацевтики. Досвід Франції щодо вибудовування 
вертикалі ухвалення рішень і прийняття стратегічних 
документів, запуску бюджетних програм підтримки, 
створення державної установи із поліаспектними 
функціями, як-от Bpifrance, також необхідно взяти до 
уваги в Україні при формуванні механізмів політики 
розвитку ВТФВ.

Заходи уряду Польщі з підготовки фармацевтич-
них підприємств до нових умов ведення бізнесу 
на етапі євроінтеграції через обмежені ресурси 

виявилися малоефективними та не дозволили поси-
лити конкурентоспроможність галузі. Впровадження 
норм ЄС та ухвалення закону про форми підтримки 
інноваційної діяльності створили підґрунтя для за-
провадження урядом у рамках операційних програм 
(за співфінансування фондів ЄС): прозорих інстру-
ментів фінансової підтримки ДіР та інновацій, галу-
зевої програми InnoNeuroPharm, податкових пільг 
на ДіР та інших заходів, що разом дали позитивні ім-
пульси фармпідприємствам для розвитку починаючи 
з 2007 р. Проте вони дотепер значно відстають від ні-
мецьких як за інноваційною активністю, так і за про-
дуктивністю й оплатою праці. Наближення до лідерів 
галузі ускладнюють: 

 відсутність чіткої стратегії та недостатня ко-
ординація між державними органами влади; 

 брак дієвих стимулюючих механізмів для 
створення нових виробництв і коштів для 
здійснення масштабних клінічних випробу-
вань і виведення на ринок нових продуктів на 
базі ендогенних інновацій; 

 відсутність пріоритетності місцевих вироб-
ників при публічних закупівлях; 

 зростання паралельного імпорту; 
 випуск фальсифікованих ЛЗ; 
 «людський фактор» і «промислова корупція». 
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Цей досвід доводить, що ані процес євроінте-
грації, ані членство в ЄС без активної політики дер-
жави не забезпечує технологічного розвитку галузі на 
базі ендогенних інновацій. Україна, яка має аналогіч-
ні проблеми, на етапі євроінтеграції повинна зосеред-
итися на нарощуванні ресурсів галузі, а не тільки на 
«ідейних трансформаціях». 

Фармацевтика Китаю завдяки цілеспрямова-
ній і незмінній, з точки зору пріоритетів протягом 40 
років, політиці уряду країни перейшла від імітації до 
ендогенних інновацій і стала третьою у світі за ство-
ренням доданої вартості (після США та ЄС) [19]. В 
основі цього успіху:

 запровадження державних програм, спеціаль-
ного науково-технологічного проєкту «Ство-
рення нових важливих лікарських препара-
тів», узгоджені дії органів влади, сертифікація 
високотехнологічних підприємств і реалізація 
адресного підходу в наданні податкових пільг; 

 стимули іноземним інвесторам; 
 залучення передових технології; 
 преференції китайським фармацевтичним то-

варам у системі публічних закупівель; 
 зрощування вдома та залучення з-за кордону 

талантів. 
Цей досвід підтверджує, що Україна, аби при-

скорити технологічний розвиток фармацевтики, має 
реалізовувати активну державну політику, в основі 
якої – надання стимулів і преференцій національним 
виробникам при публічних закупівлях їхніх іннова-
ційних товарів. 

В Україні в процесі євроінтеграції вже імпле-
ментовано настанови належних міжнародних 
стандартів, серед яких: GMP, GLP, GCP, GSP, 

GDP, що сприяло збільшенню якості, ефективності 
та безпеки ЛЗ, а також процесів їх виробництва та 
пакування; поліпшило техніко-економічні параме-
три на етапах ДіР; сприяло впровадженню передових 
технологій, модернізації виробництва, підвищен-
ню продуктивності праці; розвитку міжнародно-
го співробітництва та усуненню технічних бар’єрів 
у торгівлі. Водночас, незважаючи на те, що в країні 
створено нормативно-правовий фундамент, що в ці-
лому спирається на керівні принципи, визначені ЄС 
і ВООЗ, проте Україна продовжує нарощувати свою 
залежність від імпорту як проміжних товарів для 
фармацевтики, так і готових ЛЗ для системи охоро-
ни здоров’я. Одна з причин полягає в тому, що євро-
інтеграційні процеси спрямовуються, передусім, на 
нормотворче регулювання діяльності фармацевтики, 
а не на нарощування потенціалу ендогенного розви-
тку галузі, здатного «конвертувати» євроінтеграційні 
процеси в конкурентоспроможні українські продукти 
та вийти з ними на європейські ринки. 

Чинні в Україні нормативні акти регулюють 
правовідносини у фармацевтичному секторі, про-

те не визначають пріоритети для фармацевтики та 
заходи їх реалізації. Документом, що формував на-
ціональну політику у фармацевтичній сфері, була 
Концепція розвитку фармацевтичного сектора галузі 
охорони здоров’я України на 2011–2020 рр. Нові тех-
нології профілактики та лікування найпоширеніших 
захворювань законодавчо затверджено пріоритетним 
напрямом розвитку науки і техніки, а впровадження 
нових технологій та обладнання для фармацевтики –  
стратегічним пріоритетним напрямом інноваційної 
діяльності в Україні. Проте у Стратегії розвитку сфе-
ри інноваційної діяльності на період до 2030 року не 
визначено пріоритет фармацевтики. Розробка доку-
мента, який мав би набір стратегічних цілей фарма-
цевтики та інструментів, чітко узгоджених між со-
бою, а також з економічними пріоритетами держави, 
зокрема в частині європейської економічної інтегра-
ції, сприятиме розвитку ВТФВ України.

Розвитку ВТФВ в Україні перешкоджає ціла низ-
ка ендогенних бар’єрів, ключовими з яких є такі: 

 напрями ДіР, що зосереджені в академічному 
та освітньому секторах, слабо корелюють із 
інноваційними стратегіями фармкомпаній, а 
відсутність між ними тісної співпраці обумов-
лює низький рівень комерціалізації наукових 
здобутків; 

 відсутність державної допомоги суб’єктам 
господарювання на ДіР та інновації; 

 брак дешевих кредитів і власних коштів підпри-
ємств для нарощування видатків на ДіР і реалі-
зацію інвестиційно-інноваційних проєктів; 

 дискримінаційні бар’єри для українських фар-
мацевтичних компаній у вигляді п’ятирічного 
терміну ексклюзивного захисту на оригіналь-
ні ЛЗ, що позбавило національних виробників 
права розробляти, реєструвати та виводити 
на ринок перші генерики впродовж усього 
п’ятирічного терміну ексклюзивності; 

 проміжні товари для ВТФВ є здебільшого 
імпортні (частка іноземних ВТ ФПТ у спо-
живанні становить 82,2%), що обумовлює ви-
соку залежність галузі та системи охорони 
здоров’я; 

 відсутність механізмів підтримки просування 
вітчизняних ВТФТ як на внутрішньому (через 
систему публічних закупівель), так і на зо-
внішньому (через Експортно-кредитне агент-
ство) ринках; 

 прогалини законодавства у сфері охорони 
прав на об’єкти інтелектуальної власності 
(«патентний тролінг», низький рівень охорони 
прав інтелектуальної власності на винаходи); 

 поширення контрафактних лікарських препа-
ратів; 

 бізнес-середовище в Україні є малопривабли-
вим для інвестицій і трансферу передових 
технологій фармацевтики.



198

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

РО
М

И
СЛ

О
ВО

СТ
І

БІЗНЕСІНФОРМ № 5 ’2021
www.business-inform.net

Водночас розвиток української фармацевтики 
ускладнюють і екзогенні фактори:

 експоненціальне зростання біологічних, хі-
мічних, медичних, фармацевтичних техноло-
гій і патентів ТНК, що переважно базуються в 
економічно розвинених країнах ЄС та у США, 
що посилює технологічну залежність; 

 політика урядів країн розташування конку-
рентів (ЄС, США, Китай, Індія) визначає фар-
мацевтичний сектор як стратегічний і сприяє 
(у т. ч. фінансово) розвитку місцевих виробни-
ків, що ставить у нерівні конкурентні умови; 

 політика ЄС щодо нарощування випуску гене-
риків та біоаналогів та їх поставок у треті кра-
їни започаткована з ухваленням відмови від 
перешкоджання експортного виробництва в 
період патентного захисту оригінальних ліків 
[20], що посилить експансію на ринок України; 

 політика країн-конкурентів щодо витоку 
«мізків» з України через реалізацію довго-
строкових програм ЄС, таких як Erasmus, 
Socrates і Leonardo Da Vinci, що спрямовані на 
те, щоб допомогти студентам і молодим фа-
хівцям/стажистам отримати досвід роботи за 
кордоном, збільшуючи ймовірність міграції з 
України.

Завдання держави – усунути бар’єри та мінімізу-
вати загрози на шляху розвитку ВТФВ України 
та сприяти її зростанню. При виборі орієнтирів 

політики мають бути збалансовані інтереси спожива-
чів та виробників з інтересами держави, зважаючи на 
такі цілі держави, як: 

 дбати про здоров’я нації; 
 забезпечити ефективність економічної систе-

ми та соціальної стабільності; 
 сприяти появі нових ефективних ліків на базі 

передових технологій; 
 зменшувати залежність від імпорту та загрози 

національній безпеці. 
Необхідно також брати до уваги особливість 

фармацевтичного ринку, що полягає у спотвореній 
кон’юнктурі через неспроможність покупців оцінити 
реальні переваги та дієвість ЛЗ (ґрунтуючи свій спо-
живацький вибір, передусім, на оптимістичних очіку-
ваннях) та через вагому роль на цьому ринку «третьої 
сторони» – лікарів, які призначають певні ЛЗ. 

У політиці нарощування потенціалу ендогенно-
го зростання ВТФВ України слід спиратися на комп-
лексний підхід (не фокусуючись лише на виробництві 
ЛЗ), що зменшить стратегічну залежність фармацев-
тики від імпорту технологій та товарів і попередить 
«усічену індустріалізацію», котра веде до структур-
них проблем, погіршення платіжного балансу та 
ослаблення національної валюти. 

Дороговказом у розвитку ВТФВ має стати 
Стратегія розвитку високотехнологічної індустрії 

лікарських засобів та медичних виробів в Україні до 
2030 р. [21], мета якої – розбудова стабільно працю-
ючої галузі з високою доданою вартістю, яка у сво-
єму розвитку спирається на кваліфіковану робочу 
силу та ендогенні інновації як запоруку підвищення 
конкурентоспроможності існуючих і випуску нових 
субстанцій, готових лікарських засобів, медичних ви-
робів; має високий рівень локалізації в Україні; здатна 
забезпечити внутрішні потреби та розширити свою 
частку на глобальному ринку високотехнологічних 
товарів; ключові пріоритети – технологічні інновації, 
співробітництво та кооперація, міжнародна співпра-
ця, якість та ефективність, імпортозаміщення, ста-
більність поставок на внутрішній ринок і вихід на 
зовнішні ринки, екологія, «зелена» фармацевтика, 
«розумне» виробництво.

Запорукою успіху розвитку ВТФВ України є: 
 покращення нормативно-правових та інсти-

туційних засад розбудови фармацевтичної 
індустрії в умовах євроінтеграції та нових на-
станов керівництва ЄС, викладених у «Фар-
мацевтичній стратегії для Європи»; 

 створення якісного людського капіталу для 
державного управління процесом розвитку 
галузі, наукової, інноваційної та виробничої 
діяльності; 

 посилення співпраці держави, академічного, 
освітнього, приватного секторів і громад-
ськості в інтересах розбудови національної 
фармацевтики та її виходу на міжнародний 
рівень; 

 створення стабільних джерел фінансуван-
ня програм на засадах державно-приватного 
партнерства, що дозволить реалізувати на-
уково-технічні, інноваційні та інвестиційні 
проєкти. 

Для формалізації пріоритетів державної під-
тримки розвитку ВТФВ України необхідно розробити: 

 Державну науково-технічну комплексну про-
граму розвитку фармацевтичної та су-
міжних галузей промисловості України, що 
охоплюватиме розробку нових біологічних і 
хімічних субстанцій і лікарських засобів;  ме-
дичних виробів (медичної техніки та виробів 
медичного призначення);  нових наповнюва-
чів і пакувальних матеріалів, а також машин 
та обладнання для фармацевтичного вироб-
ництва; 

 Державну програму технологічних інновацій 
та цифровізації фармацевтичного вироб-
ництва та суміжних галузей промисловос-
ті України, що реалізуватиметься на засадах 
державно-приватного партнерства та сприя-
тиме освоєнню у виробництві та виведенню 
на ринок інноваційних товарів на базі вітчиз-
няних розробок з високим рівнем локалізації 
виробництва; 
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 Державну програму «Нові українські ліки, ме-
дичні вироби та продукти суміжних вироб-
ництв», у рамках якої – започаткувати іден-
тифікацію та сертифікацію товарів фармацев-
тичної та суміжних галузей промисловості, 
що відповідатимуть критеріям «високотехно-
логічний продукт, створений на базі ендоген-
них інновацій», та надання преференцій при 
їх закупівлях. Це дозволить зростити націо-
нальних «технологічних чемпіонів» з опорою 
на національні інноваційні надбання.

Значну роль у розвитку ВТФВ України грає ство-
рення умов для розширення використання 
українських ліків через формування свідомос-

ті лікарів та пацієнтів щодо високої якості та ефек-
тивності препаратів, вироблених в Україні, та зв’язку 
між споживанням вітчизняних товарів із добробутом 
нації. Задля цього має бути розроблена програми 
популяризації української фармацевтичної промис-
ловості. Велике значення мають ментально-ціннісні 
зміни в суспільстві, трансформації неформальних 
інститутів, становлення класу державних службов-
ців, які володіють перспективним баченням і компе-
тенціями, необхідними для формування та реалізації 
політики держави з розвитку виробництва ЛЗ і МВ; 
а також удосконалення рамкових умов для інновацій 
(нормативно-правової бази, кредитно-грошової, бю-
джетно-податкової, судової систем, режиму захисту 
авторських прав).

ВИСНОВКИ
Українська фармацевтика сьогодні знаходиться 

на периферії пошуку відповідей на глобальні викли-
ки пандемії COVID-2019 та залишається малоприва-
бливою для інвестицій фармацевтичних ТНК. Одна з 
причин полягає в тому, що євроінтеграційні процеси, 
що відбувалися протягом багатьох років, спрямову-
валися, передусім, на гармонізацію законодавчого та 
нормативно-правового регулювання діяльності з ви-
робництва ЛЗ і МВ, а не на нарощування потенціалу 
ендогенного розвитку галузі. 

Попри велику кількість напрацювань україн-
ських вчених і рекомендацій щодо базових принци-
пів політики та стратегії розвитку фармацевтики, 
документа, де б чітко визначалися технологічні та 
галузеві пріоритети, набір цілей, інструментів і захо-
дів, які узгоджені між собою, а також з економічними 
пріоритетами держави (як це зроблено в ЄС та його 
країнах-членах), дотепер немає.

Розширення на фармацевтичну галузь дії май-
бутньої Угоди про оцінку відповідності та прийнят-
ності промислової продукції («промисловий безвіз») 
з Євросоюзом, за якою нині ведуться переговори, 
матимуть зиск для української фармацевтики лише 
за умов посилення ендогенного потенціалу розвитку 
галузі, з іншого боку – зміцнення переваг локалізації 

для заохочення європейських компанії створювати 
на території України ДіР-центри та виробничі май-
данчики (у т. ч. для контрактивних досліджень і ви-
робництва). 

Без активної державної політики розвитку 
ВТФВ України зиски євроінтеграції для розвитку 
фармацевтики України будуть обмеженими та не-
здатними скоротити технологічний і економічний 
розрив із європейськими лідерами галузі.                 
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Бєлобородова М. В., Юрчишина Л. І. Функціональний аналіз і розвиток інтегрованих виробничих систем 
промислових підприємств

У статті наведено ключові економічні аспекти функціонування та розвитку інтегрованих виробничих систем промислових підприємств. Ме-
тою статті є обґрунтування перспектив розвитку інтегрованих виробничих систем як однієї із парадигм організації виробничого процесу. Ме-
тодологічний інструментарій дослідження склали такі методи: ретроспективний аналіз, синтез, критичний аналіз, графічний метод, метод 
узагальнення. У сучасних умовах усе частіше увага приділяється новому інтегрованому рівню виробничих систем, які можуть розглядатись як 
об’єднана виробнича система множини різнорівневих елементів виробничих систем підприємств з найбільш прогресивними організаційними 
та технологічними можливостями, створені на обмежений строк з метою реалізації складних проєктів. Досліджено еволюцію організації ви-
робничих систем із виділенням сучасних парадигм мінливості й інтеграції. Окреслено роль технологічних ніш у розробці та виведенні на ринок 
мультитехнологічних платформ як прикладів інтегрованих виробничих систем. Основними вимогами до створюваних у технологічних нішах 
виробничих систем визначено такі параметри, як їхня гнучкість, рівень автоматизації та можливість інтеграції. Встановлено, що гнучке або 
інтегроване виробництво означає, що функціональний спектр мультитехнологічних платформ повинен максимізуватися. Стратегія гнучкого 
виробництва є вигіднішою, ніж звичайне виробництво, якщо існує велика ймовірність того, що додаткові функції будуть фактично застосовува-
тися в майбутньому, а інтеграція функцій спричинить менші витрати, ніж інтеграція додаткового однотехнологічного верстата. Інтеграція 
технологій виробництва є актуальною парадигмою для проєктування виробничих систем у рамках еволюційної теорії. Напрямок технологічного 
прогресу визначається через поняття придатності, яке представляє нечітке зображення перспективного продукту, розробленого відповідно до 
технологічної парадигми в середовищі відбору. Проблема класифікації гнучких, реконфігурованих та інтегрованих виробничих систем становить 
перспективу подальших досліджень.
Ключові слова: інтеграція, організація виробництва, реконфігурація, еволюція, парадигма, промислові підприємства.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-201-206
Рис.: 2. Бібл.: 14.
Бєлобородова Марія Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дні-
провський національний університет імені Олеся Гончара (просп. Гагаріна, 72, Дніпро, 49010, Україна)
E-mail: mariiabeloborodova@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8329-7679
Researcher ID: https://publons.com/researcher/4202803/mariia-bieloborodova/
Юрчишина Людмила Іванівна – старший викладач кафедри туризму та економіки підприємства, Національний технічний університет «Дніпров-
ська політехніка» (просп. Дмитрия Яворницкого, 19, Дніпро, 49005, Україна)
E-mail: urcisinaludmila @gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4633-1115

http://www.business-inform.net

