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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Збалансоване функціонування міжгалузевих

ринків — один з найважливіших чинників успіш�
ного розвитку економіки. Зокрема, сьогодні роз�
виток фармацевтичного ринку доводить, що інте�
рес до лікарських рослин як до джерела сировини
для виробництва лікарських засобів є стабільним.
Особлива значимість розвитку ринку лікарської
рослинної сировини виникає в зв'язку зі збільшен�
ням частки імпортної продукції в товарній струк�
турі фармацевтичного ринку та створює реальні
загрози вітчизняній галузі лікарського рослинниц�
тва. У зв'язку з цим, однією з найбільш ефектив�
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У статті уточнено сутність ринку лікарської рослинної сировини як системи економічних відносин в аграрній,
переробній та фармацевтичній галузях економіки, що формуються в процесі збору, вирощування, переробки та об

ігу лікарської рослинної сировини з метою задоволення потреб суспільства в безпечних лікарських препаратах. Пред

ставлена характеристика міжгалузевих зв'язків в сферах сільськогосподарської, заготівельної, фармацевтичної та
торгівельної діяльності. З метою інтегрованого функціонування ринку лікарської рослинної сировини шляхом реал

ізації кластерного підходу запропоновано механізм узгодження інтересів його суб'єктів і найбільш ефективного їх
розвитку. Доведено, що кластерна політика сприяє розвитку ринку лікарської рослинної сировини, покращуючи
організацію виробництва і підвищуючи конкурентоспроможність учасників цього ринку. Обгрунтовано науково

методичний підхід до формування агрофармацевтичного кластера шляхом групування його учасників у функціо

нальні блоки з метою підвищення конкурентоспроможності ринку лікарської рослинної сировини.

This paper deals with the nature of the medicinal plants material market as a system of economic relations in
agriculture, processing and pharmaceutical industries, emerging in the process of collecting, growing, processing and
circulation of medicinal plant material to meet the needs of society in a safe medicines. The author gives characteristic of
interindustry links in the areas of agricultural, harvesting, pharmaceutical and commercial activities. For the purpose of
the integrated operation of the medicinal plant material market through the implementation of the cluster approach, the
author suggests the mechanism of reconciling the interests of its subjects and the most efficient development. It is proved
that cluster policy promotes development of the medicinal plant material market, improving the organization of
production and increasing the competitiveness of the market participants. The author gives justification of scientific and
methodical approach to the formation of an agro
pharmaceutical cluster by grouping participants into functional units
to improve the competitiveness of the medicinal plant material market.
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них форм розвитку ринку лікарської рослинної си�
ровини є міжгалузева кооперація і агропромисло�
ва інтеграція, що об'єднують підприємства різних
галузей, пов'язаних економічними відносинами.
На сучасному етапі для виведення вітчизняної га�
лузі лікарського рослинництва та забезпечення
сталого розвитку фармацевтичної сфери може
застосовуватися кластерний підхід.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Дослідження проблем забезпечення галузей
економіки лікарською рослинною сировиною
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знайшли своє відображення в наукових працях
відомих вчених, зокрема: О. Базаркіної, О. Бере�
зіна, Н. Карпенка, О. Карачевської, І. Маркіна,
Б. Семака та інших. Теоретико�методичні та при�
кладні аспекти розвитку ринку лікарських рослин
висвітлені у працях таких вітчизняних і зару�
біжних вчених, як Л.І. Демкевич, С.В. Гриценко,
О.І. Тихонов, А.І. Русинов, С.В. Гарна та ін. Про�
те в умовах диверсифікації економіки зростає не�
обхідність взаємодії між галузями, які при орган�
ізації власного виробництва використовують про�
дукти інших сфер. Зокрема недостатньо вивчени�
ми залишаються питання, пов'язані з формуван�
ням ринку лікарських рослин і його інфра�
структури, умовами його функціонування і регу�
лювання, визначенням пріоритетів розвитку
міжгосподарських зв'язків в даній сфері.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування кластерного

підходу до функціонування ринку лікарської рос�
линної сировини в напрямі підвищення конкурен�
тоспроможності його учасників.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Різноманіття поглядів на розуміння лікарських

рослин і лікарської рослинної сировини з точки
зору аграрного сектора економіки, фармацевтич�

ного виробництва і заготівельної галузі ус�
кладнює формування ринку лікарської
рослинної сировини. Однак, виходячи з
існуючої господарської практики та наяв�
них чітких сегментів цієї сфери уточнено
визначення ринку лікарської рослинної си�
ровини як системи економічних відносин в
аграрній, переробній та фармацевтичній
галузях економіки, що формуються в про�
цесі збору, вирощування, переробки та обі�
гу лікарської рослинної сировини з метою
задоволення потреб суспільства в безпеч�
них лікарських препаратах.

Визначено, що вітчизняний ринок
лікарської рослинної сировини має чіткі
сегменти: сировинний базис, переробка і
виробництво лікарських препаратів, сфера
реалізації (рис. 1). Вищевикладене дозво�
ляє зробити висновок про необхідність
формування напрямів розвитку ринку
лікарської рослинної сировини, що пред�
ставляє собою складаний комплекс взаємо�
пов'язаних секторів сільськогосподарсько�
го та промислового виробництва, заготівлі
й реалізації.

Одним із ефективних інструментів
підвищення рівня взаємодії між учасника�
ми ринку є створення кластерів, які завдя�
ки своїй організаційно�економічній струк�
турі дозволяють оптимізувати відносини,
що виникають у процесі заготівлі, вироб�
ництва, переробки та реалізації лікарської

рослинної сировини. Актуальність оптимізації
вітчизняного ринку лікарської рослинної сирови�
ни на підставі формування кластерів визначаєть�
ся аграрною спеціалізацією України. Позитивний
вплив кластерної політики на розвиток ринку про�
слідковується у поліпшенні виробничої організації
та підвищенні деяких аспектів конкурентоздат�
ності таких, як: збільшення продуктивності вироб�
ництва в межах показників, які входять у кластер;
посилення інноваційного розвитку, що забезпечує
підвищення продуктивності в майбутньому; еко�
номічне стимулювання до створення нових
суб'єктів господарювання, діяльність яких поси�
лює весь кластер.

Отже, забезпечити розвиток виробництва без�
печних лікарських препаратів з рослинної сиро�
вини можливо на базі створення виробничих, на�
укових та інноваційних формувань у вигляді кла�
стерів. У них об'єднуються в один цикл всі проце�
си, пов'язані з виробництвом і реалізацією лікарсь�
кої рослинної сировини, де головною ланкою є
підприємства, що займаються заготівлею дикоро�
стучих лікарських рослин, сільськогосподарським
культивуванням, переробкою і збутом. Ефектив�
на організація роботи кластерів забезпечує еко�
номічний, екологічний та соціальний розвиток ре�
гіонів, стимулює зростання зайнятості населення,
раціоналізує процес використання земельних ре�
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Рис. 1. Структурно!функціональна схема ринку
лікарської рослинної сировини

Джерело: сформовано автором.
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сурсів та посилює зв'язок наукового потенціалу з
господарською діяльністю регіону.

Категорія "кластер" походить від англійсько�
го "cluster", що означає поєднання двох або більше
рівнозначних елементів, які разом можуть бути
розглянуті як окрема одиниця, яка характери�
зується певними властивостями. В економічну
літературу поняття "кластер" було введено Майк�
лом Портером (1990 р.), згідно з яким кластер —
це сконцентровані за географічною ознакою гру�
пи взаємозалежних компаній, спеціалізованих по�
стачальників, постачальників послуг, фірм у відпо�
відних галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю
організацій (наприклад, університетів, агентств зі
стандартизації, а також торгових об'єднань) у пев�
них галузях, що конкурують, але разом з тим ве�
дуть спільну роботу [5].

Серед особливостей формувань кластерного
типу в порівнянні з іншими типами організації,
можна відмітити, що кластерна організація акцен�
тує увагу не на окремих галузях, а на зв'язках між
складовими елементами (підприємствами, органі�
заціями). Це дозволяє спростити доступ суб'єктів
господарювання до залучення новітніх технологій,
сприяє підвищенню конкуренції та продуктивності
виробництва, розподіляє ризики спільної діяль�
ності [1, с. 47]. Світовий досвід демонструє ефек�
тивність кластерної організації у досить вузьких
секторах, що забезпечують виробництво
конкурентоздатної продукції та доведення її до
кінцевого споживача. Почати трансформацію
організаційної системи на користь кластерної мо�
жуть як центральні органи державної влади
(спосіб впровадження "зверху"), так і регіональні
органи влади та місцеві об'єднання суб'єктів гос�
подарювання, що забезпечать впровадження та
стимулювання розвитку кластерів "знизу". Такі
програми мають назву "кластерна ініціатива" та
формують собою заплановану спробу підвищити
показники зростання конкурентоздатності клас�
тера на певній території, розширюючи можливості
кластерних суб'єктів господарювання, держави та
наукових інститутів [8, с. 603]. Основна ціль фун�
кціонування кластера — забезпечення максимі�
зації прибутків та підвищення конкурентоздат�
ності для кожного суб'єкта економічного діяль�
ності на ринку лікарської рослинної сировини,
який взаємодіє з іншими за допомогою економі�
ко�технологічних зв'язків.

Згідно з твердженнями М. Портера, кластери
утворюються тоді, коли в межах певної території
необхідні ресурси досягають визначеної величи�
ни (тобто, критичного порогу) та отримують го�
ловну роль [5]. Проте, окрім цього, для створення
кластера потрібне бажання суб'єктів господарю�
вання, підприємців, органів місцевого самовряду�
вання та бізнесу.

Проаналізувавши основні визначення кате�
горії "кластер" та дослідивши сучасні проблеми
розвитку підприємств та організацій в галузі

сільського господарства, які виготовляють
лікарські препарати, пропонуємо наступне ви�
значення агрофармацевтичного кластеру. Агро�
фармацевтичний кластер — це організаційна фор�
ма інтеграції організацій фармацевтичної галузі та
сільськогосподарських підприємств виробників, а
також інфраструктурних об'єктів ринку лікарсь�
кої рослинної сировини з метою підвищення кон�
курентоспроможності цієї сфери за рахунок фор�
мування ефективних внутрішньогалузевих зв'язків
і досягнення синергетичних ефектів.

Аналіз сучасного стану та перспектив роз�
витку ринку лікарської рослинної сировини доз�
волив визначити основні передумови формуван�
ня регіонального агрофармацевтичного класте�
ра, що враховують пріоритетні території та по�
тенційних учасників цього кластера. Вищезгада�
ний кластер є неформальною організацією, яка
об'єднує зусилля певних підприємств та органі�
зацій в межах відповідного блоку. З урахуван�
ням проведених досліджень запропоновано
структурно�логічну схему організації агрофар�
мацевтичного кластеру (рис. 2). Це об'єднання
характеризується сукупністю зв'язків, основни�
ми з яких є зв'язки окремих (інфраструктурних)
блоків кластера безпосередньо з його базовим
блоком — ядром кластеру. Цей блок включає в
себе підприємства, організації і господарства,
які формують профіль сировинної бази ринку
лікарської рослинної сировини. До них відно�
сяться заготівельники та виробники лікарської
рослинної сировини, а також переробні і фар�
мацевтичні підприємства.

Таким чином, збір дикорослих лікарських рос�
лин та виробництво лікарських рослин у сільсько�
господарських організаціях становить сировинний
базис ринку, без існування якого неможливий обіг
сировини у більшості галузей національної еконо�
міки. Сільське господарство спрямоване на куль�
тивування лікарських культур, що здійснюється
переважно спеціалізованими сільськогосподарсь�
кими організаціями, а також особистими селянсь�
кими чи фермерськими господарствами. Крім того,
обов'язковою складовою галузі є різного роду за�
готівельні компанії, що спеціалізуються на зборі
дикорослих лікарських трав. Культивована сиро�
вина в перспективі є більш затребуваною по ряду
обставин, зокрема можливістю: планового конт�
ролю заданих характеристик якості шляхом ко�
ригування агротехнічних заходів; оптимального
територіального розміщення та планування об�
сягів виробництва; впливу на екологічне біорізно�
маніття дикорослих видів.

Виробничий блок (переробки) галузі включає
в себе організації з первинної та глибокої пере�
робки, фасування лікарської рослинної сировини.
До первинної обробки відносять миття, різання
перед сушінням, фумігацію, заморожування, дис�
тиляцію, сушіння тощо. Глибока переробка
здійснюється переважно переробними та фарма�
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цевтичними організаціями і передбачає безпосе�
редньо виробництво лікарських препаратів з рос�
линної сировини.

Інфраструктурні блоки кластера, що входять
до зовнішнього контуру, являють собою комплекс
підприємств і організацій, покликаних забезпе�
чити ефективне функціонування всього класте�
ра. В інфраструктурному блоці кластера можна
виділити наступні складові: виробничу інфраст�
руктуру (підприємства з виробництва тари і упа�
ковки; постачальники техніки, устаткування,
біопрепаратів та ін.; постачальники ПММ; транс�
портні організації, інші постачальницькі струк�
тури); інфраструктуру інноваційного розвитку,
вищі навчальні заклади, наукові установи сіль�
ськогосподарські технікуми і коледжі. Вони не є
його безпосередніми учасниками, взаємодіють з
ним, як правило, на основі договірних відносин
[1; 8]. Наявність інноваційної інфраструктури,
завданням якої є інтеграція наукових ідей, пере�
дових технологій і сучасних методів менеджмен�
ту, це головна відмінність кластера від інших
форм кооперативних та інтегрованих формувань.
Фінансова та страхова інфраструктура кластера,
як і інноваційна, займає місце в зовнішньому його
контурі. Вона включає в себе систему комерцій�
них і некомерційних банків, страхові та лізингові
компанії, а також бюджетні фінансові організації
тощо.

Невід'ємною частиною галузі повинні бути на�
уково�дослідні інститути, дослідні селекційні
станції, тісна взаємодія має здійснюватися з асоці�
ацією виробників сільськогосподарської техніки.
Процес виробництва необхідно оцінювати внут�

рішньогалузевим пунктам контролю якості про�
дукції на відповідність її світовим стандартам [3;
6].

Вся галузь замикається на споживачах [4; 7],
представлених парфумерно�косметичними заво�
дами і фабриками, мережею аптек, та вітчизняни�
ми організаціями, підприємствами й зарубіжними
фірмами, що виробляють різні види продукції,
компонентами якої є лікарська сировина. Вирішен�
ня проблем збуту і споживання можливо реалізу�
вати в процесі досліджень з визначення потреби
та вивчення попиту на лікарську рослинну сиро�
вину, організації раціонального використання й
охорони природних ресурсів, формування систе�
ми аптечних організацій, моніторингу ринку і
особливостей споживчої поведінки.

Особливістю запропонованого механізму є
підхід до організації взаємодії суб'єктів ринку
лікарської рослинної сировини на основі розпо�
ділу функцій між підприємствами різних галузей,
орієнтований на вирішення двох принципових
завдань (забезпечення потреби населення в дос�
тупних лікарських препаратах та ефективне ви�
користання щорічно поновлюваних ресурсів рос�
линної сировини), що дозволяє істотно підвищи�
ти економічну ефективність виробництва і збуту
за допомогою збільшення обігу, зниження витрат,
вдосконалення якості та безпечності готової про�
дукції. Економічна обгрунтованість функціону�
вання агрофармацевтичного кластера виявляєть�
ся, насамперед, у можливості поділу витрат і ри�
зиків між учасниками кластера, що можуть бути
вищими для підприємства поза кластером. Тому
всередині кластера запропоновано схеми взаємо�
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Рис. 2. Структурно!логічна схема організації агрофармацевтичного кластеру

Джерело: сформовано на основі [2—4].
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розрахунків між його учасниками, такі, як обмін,
розподіл доходів тощо [2]. Це сприятиме по�
ліпшенню умов господарювання, а також надасть
можливість розширити сферу діяльності для
інших учасників об'єднання, які не залежать без�
посередньо від ринку лікарської рослинної сиро�
вини.

Загалом внутрішньо�економічні відносини в
кластері — це взаємозв'язки, що функціонують на
основі партнерства між суб'єктами господарюван�
ня, що входять до кластера, на засадах стійкості,
взаємовигоди та довготривалості. Такі зв'язки ма�
ють засновуватись на дво� та багатосторонніх до�
говорах, передбачати права, обов'язки та відпові�
дальність кожного з суб'єктів. Важливо пам'ята�
ти, що забезпечення функціонування та розвитку
кластера потребує глибоких наукових досліджень
та прийняття виважених, науково обгрунтованих
рішень.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, основою підвищення конкурен�
тоспроможності ринку лікарської рослинної си�
ровини є стабілізація господарських взаємозв'�
язків і впорядкування товарообмінних процесів на
основі посилення інтеграційних процесів, зокре�
ма формування кластерів. Загалом кластерний
підхід до функціонування ринку лікарської рос�
линної сировини покликаний зберегти та посили�
ти ринковий орієнтир на кінцевий результат. Зас�
тосування кластерного підходу до функціонуван�
ня ринку лікарських рослин дозволить сформува�
ти модель, що забезпечує взаємодію організацій,
які збирають лікарську сировину, культивують
лікарські рослини, здійснюють їх первинну і гли�
боку переробку, з організаціями, що здійснюють
інфраструктурну (інноваційну, логістичну, фінан�
сову, наукову, збутову тощо) підтримку. На
відміну від існуючих підходів, він дозволяє сфор�
мувати цілісну систему ринку, що усуває галузеву
і відомчу роз'єднаність та дає можливість консо�
лідувати зусилля щодо використання матеріаль�
них і фінансових ресурсів.
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