
Кабінет Міністрів України затвердив цільову науково-технічну 

програму розроблення новітніх технологій створення вітчизняних 

лікарських засобів на 2011–2015 рр. У свою чергу Верховна Рада ухвалила 

сім стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2011–

2021 рр. П’ятий напрям передбачає впровадження нових технологій та 

обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики. У них держава ставить перед науковим експертним 

співтовариством завдання з виявлення перспективних наукових і 

технологічних напрямів, що могли б стати основою довгострокової наукової 

та інноваційної політики розвитку країни. Виявлення й вибір цих напрямів 

мають ґрунтуватися на оцінці соціально-економічного ефекту нових 

технологій та ресурсних і технологічних можливостей для реалізації їх з 

метою підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку. 

<…> Аналіз ключових державних пріоритетів створення і 

впровадження в медичну практику інноваційних конкурентоспроможних 

лікарських засобів та механізмів їх реалізації доводить, що Україна ще не 

зовсім готова до переходу фармацевтичної промисловості на інноваційний 

шлях розвитку. Для подолання такої ситуації потрібно вирішити 

принаймні три питання: нормативна база, фінансування та кадри. <…> 

Пріоритетного фінансування потребують програми, що можуть бути 

профінансовані в умовах реальних ресурсів. Це насамперед вітчизняні 

генеричні препарати високої якості, а не пошук нових ліків, результати й 

обсяги фінансування якого непередбачувані. <…> Бюджетні кошти слід  

спрямовувати також на розроблення принципів фармакоекономіки та 

сучасних технологій застосування ліків. 

Після акумуляції достатньої кількості коштів фармвиробниками й за 

допомогою державного капіталу можна перейти до реалізації програми 

розроблення інноваційних ліків. Однак і тоді нам необхідно пам’ятати, що, 

на відміну від США, ми не можемо охопити весь спектр терапевтичних 

засобів, а маємо зосередити увагу на медикаментах, найбільш бажаних у нас. 

Запорукою успішної реалізації запланованого є кооперація вчених і 

виробників. Це має бути «науково-виробничий кластер», тобто спільнота 

людей, підпорядкована одній конкретній, явній, чітко сформульованій меті. 

Його створюють на певний період часу під певний проект, і діяльність такого 

кластера націлена на те, щоб акцептувати конкретну ідею, наприклад, 

можливу хімічну сполуку. Пріоритетними напрямами і програмними 

завданнями є також формування системи підготовки фахівців відповідних 

спеціальностей, які набудуть навичок для успішної роботи у 

фармацевтичному секторі. Європейський досвід доводить, що особливу увагу 



слід приділяти таким напрямам науки, як медична хімія, хемо- і 

біоінформатика, протеоміка, що є базовими в процесі створення нових 

лікарських засобів (Головенко М. «Філософія» фармацевтичних інновацій 
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