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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідною умовою збалансованого розвитку

будь!якої галузі економіки є належне інвестиційне за!

безпечення, у т.ч і ринку лікарської рослинної сирови!

ни. Важливим елементом забезпечення зростання еко!

номічного рівня галузі є її інвестиційна привабливість,

сучасний рівень якої в Україні є доволі низьким і нео!

днорідним. Так, підприємства лікарського рослинниц!

тва не можуть розвиватись самостійно через потребу
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increasing investment attractiveness of the medicinal plants market subjects. Ways to attract

investments into the industry of medicinal plant cultivation in Ukraine have been identified.
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у великих обсягах інвестицій і відсутність джерел їх

забезпечення. Тому нинішні умови господарювання по!

требують істотного покращення інвестиційного кліма!

ту у цій галузі, що надасть змогу забезпечити сталий

розвиток вітчизняного ринку лікарської рослинної

сировини завдяки удосконаленню та розширенню

лікарського агровиробництва. Розв'язання цієї пробле!

ми значною мірою зумовлено формуванням системи

підвищення інвестиційної привабливості як лікарсько!
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го рослинництва, так і ринку лікарської рослинної си!

ровини загалом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній аграрній науці інвестуванню присвячено

праці багатьох відомих вітчизняних учених. Це, насам!

перед, дослідження А. Гайдуцького, С. Гуткевич, О. Да!

ція, Я. Крупки, Г. Лайка, М. Маліка, Л. Мармуль, Г. Під!

лісецького, П. Саблука, О. Ульянченка, В. Юрчишина та

ін. У своїх роботах особливу увагу приділили пробле!

мам взаємозв'язку інвестицій і економічного розвитку

виробництва, їх ролі у відтворювальному процесі, роз!

витку підприємницької активності тощо. Проблемам

оцінки та підвищення рівня інвестиційної привабливості

аграрної галузі присвячено праці вчених!економістів,

зокрема: Б. Дадашева, І. Вініченка, М. Кісіля, В. Чеме!

рис, А. Чупіса, О. Шкуратова та ін. Однак, незважаючи

на багатоаспектність наукових досліджень, деякі питан!

ня щодо особливостей інвестування міжгалузевих

ринків, які пов'язані з аграрним сектором, залишають!

ся недостатньо вивченими і потребують адаптації тео!

ретико!прикладних засад формування системи на!

прямів, що визначають інвестиційну привабливість рин!

ку лікарської рослинної сировини.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в аналізі сучасного стану та об!

грунтуванні напрямів підвищення інвестиційної приваб!

ливості вітчизняного ринку лікарської рослинної сиро!

вини.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Необхідність обгрунтування напрямів підвищення

інвестиційної привабливості вітчизняного лікарського

рослинництва в умовах посилення конкурентної бороть!

би на фармацевтичному та продовольчому ринку обу!

мовлено об'єктивною потребою забезпечення безпеки

та здоров'я суспільства. Загалом, під інвестиційною

привабливістю ринку лікарської рослинної сировини

слід розуміти інтегральну характеристику сукупності

природно!кліматичних, географічних, соціально!еконо!

мічних, політичних, екологічних, інституціональних

умов, що визначають доцільність вкладення капіталу у

цю галузь економіки.

Виробництво лікарських засобів на основі рослин!

ної сировини впродовж десятиліть було найважливішою

складовою вітчизняної фарміндустрії. Однак за сучас!

них ринкових умов виробники лікарських рослинних за!

собів діють в ситуації дедалі більше вираженої кон'юн!

ктури як усередині свого сегмента фармацевтичного

ринку, так і з боку виробників синтетичних лікарських

препаратів.

Так, основними суб'єктами вказаного ринку є під!

приємства, що займаються заготівлею дикоростучої

лікарської сировини, його промисловим культивуван!

ням, переробкою і реалізацією. Проблеми сучасного

ринку полягають в тому, що проведені в цій галузі дос!

лідження відносяться і ще до радянського періоду і

значною мірою є застарілими, а також у тому, що під

час їх вирощування широко використовується ручна

праця. Тому дуже важливим є забезпечення сільсько!

господарських товаровиробників лікарських рослин та

переробних підприємств інвестиційними ресурсами для

оновлення технічних засобів та впровадження іннова!

ційних технологій виробництва. Для цих цілей в Україні

необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат

на досліджуваному ринку, спростити законодавчу базу,

ширше використовувати світовий досвід тощо.

Виробництво лікарської рослинної сировини, як і

препаратів медичного призначення на її основі, — є

доволі актуальним і прибутковим бізнесом, оскільки

значна кількість видів лікувально!рослинної сировини

має необмежений попит на зовнішньому ринку. Тому

наразі вкрай важливим з боку держави є сприяння у

вирощуванні лікарських рослин і залучення інвестицій!

них коштів на розроблення проектів нових сучасних

лікарських засобів, їх доклінічного та клінічного вип!

робування, реклама розроблених препаратів. Вирощу!

вання лікарської рослинної сировини забезпечить ви!

нахід нових ефективніших препаратів, забезпечить які!

сне лікування та отримання в подальшому значного при!

бутку [2].

Загалом, на думку експертів, цей сегмент є перспек!

тивним, оскільки до натуральних природних препаратів

проявляють зацікавленість великі компанії!виробники.

Це пояснюється двома чинниками: відносно невелики!

ми розмірами первісних інвестицій і популярним нині

трендом "екологічності та натуральності", що охоплює

всі сфери життя.

Ринок лікарської рослинної сировини України є не

тільки привабливим для вкладення інвестицій, але і до!

ступним бізнесом. За даними сільськогосподарських

товаровиробників, що вирощують лікарські рослини,

витрати на сушильне устаткування (залежно від його

потужності) можуть становити 200—800 тис. грн. Сер!

ійного виробництва спеціалізованої прибиральної тех!

ніки для лікарських трав в Україні немає, а імпортні ма!

шини коштують дорого (до 60 тис. дол. США), тому

деякі аграрії самі конструюють збиральні комбайни на

основі вітчизняної техніки [4], щоб досягти максималь!

ної рентабельності підприємства.

Загалом, інвестиційну привабливість вітчизняного

ринку лікарської рослинної сировини можна охаракте!

ризувати такими ознаками [1, с. 16]:

— ємність ринку (ринок лікарської рослинної сиро!

вини ще не насичений, існуюча на сьогодні пропозиція

не покриває повною мірою потреби ринку);

— постійно зростаючий попит (фітотерапія в Україні

та ближньому зарубіжжі стає дедалі популярнішою, а

це сприяє збільшенню попиту на фіточаї, трав'яні баль!

зами і розширенню потенційного ринку для цих товарів);

— можливість високорентабельного виробництва

без значних капіталовкладень (якщо немає можливості

вкласти гроші в побудову теплиці, у вирощування овочів

або ягід, то можна зібрати дикорослі лікарські трави);

— сприятливість природних та еколого!економічних

умов культивації лікарських рослин.

Також слід підкреслити, що в процесі виробничої

діяльності з культивування лікарських рослин, крім от!

римання товарної сировини, проявляються і зовнішні

(неринкові) ефекти, які створюють додаткові переваги

в рамках багатофункціонального сільськогосподарсь!

кого виробництва [7]. Наприклад, на стику соціальної
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та екологічної складових його багатофункціональності

зберігається біорізноманіття (за раціональної системи

заготовки дикорослих рослин), що підвищує культур!

но!освітній рівень сільського населення, а розвиток ту!

ризму стимулює охорону природних пам'яток, звичаїв,

фольклору.

Конкурентними перевагами для підвищення інве!

стиційної привабливості ринку лікарської рослинної

сировини в Україні також є [4; 5]: екологічно чиста

сировина рослинного походження; функціонування

мережі освітніх центрів високого рівня, які здійсню!

ють підготовку фахівців для фармацевтичної галузі;

науковий потенціал, орієнтований на розробку інно!

ваційних фармацевтичних препаратів, технологій пе!

реробки рослинної сировини; наявність високотех!

нологічних підприємств фармацевтичної промисло!

вості.

Щоб підвищити інвестиційну привабливість ринку

лікарської рослинної сировини в Україні, для інвесторів

необхідно створити певні умови, зокрема: розробити та

впровадити загальні концепції щодо інвестицій у

лікарському рослинництві та його переробці; прийняти

законодавчі акти щодо інвестицій і підприємницької

діяльності цієї галузі; здійснювати контроль за проце!

сами іноземного інвестування у фітофармацевтичну га!

лузь; надавати інвесторам підтримку, в т.ч. інформацій!

ну, експертну, технічну та інших видів; врахувати інвес!

тиційні ризики шляхом надання державних гарантій;

здійснювати екологічний контроль.

Механізм підвищення інвестиційної привабливості

вітчизняного ринку лікарської рослинної сировини пе!

редбачає сукупність взаємодіючих організаційних і еко!

номічних складових, спрямованих на створення спону!

кальних мотивів та інтересів вкладення капіталу, і, на!

самперед, приватними інвесторами в галузі з виробниц!

тва та переробки лікарських рослин, а також обслуго!

вуючих організацій цього ринку (рис. 1). Складові цьо!

го механізму виступають не лише як сукупність окре!

мих елементів, а формують певну систему взаємопов'я!

заних та взаємозалежних інструментів для підвищення

інвестиційного потенціалу і зниження інвестиційного

ризику.

Цей механізм налічує чотири взаємопов'язані бло!

ки, кожен з яких може функціонувати самостійно, але

реального економічного ефекту вони досягають

тільки за умови спільної дії в досягненні єдиної мети

— залучення капіталу в сільське господарство для за!

безпечення конкурентоспроможності галузі на основі

використання високотехнологічних засобів виробниц!

тва.

Оптимізація основних ознак та переваг вітчизняної

галузі лікарського рослинництва дає змогу обгрунтува!

ти подальші напрями підвищення інвестиційної приваб!

ливості ринку лікарської рослинної сировини в Україні

[1—5]. Важливим напрямом є комплексне і повне вико!

ристання географічних переваг вітчизняної галузі за до!

помогою формування дієвої логістичної інфраструкту!

ри, що надасть змогу значною мірою оптимізувати

транспортні витрати підприємств, прискорити терміни

перевезення лікарської сировини, поліпшити рівень

життя сільського населення та знизити соціальну напру!

женість в сільській місцевості. Поряд із тим підвищення

ефективності використання природно!ресурсного по!

тенціалу лікарського рослинництва залежить від досяг!
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Рис. 1. Структурна схема механізму
підвищення інвестиційної привабливості ринку лікарської рослинної сировини

Джерело: сформовано автором на основі [1; 6].
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нення науково обгрунтованої територіальної спеціалі!

зації виробництва за природно!економічними зонами.

Наступний напрям передбачає формування сприят!

ливих умов залучення в галузь лікарського рослинниц!

тва недержавних інвестицій — заощаджень населення,

кредитних ресурсів, накопичень суб'єктів господарю!

вання, іноземних інвестицій. З метою реалізації цього

завдання необхідно вдосконалити систему державних

гарантій і механізмів захисту приватних інвестицій, у т.

ч. за допомогою створення заставного земельного фон!

ду, пільгового оподаткування, кредитування, розробки

механізму закладення майбутнього врожаю під довго!

строкові кредити [1, 2].

Не менш важливим напрямом є активне державне

регулювання інвестиційного процесу в сільському гос!

подарстві, спрямоване, насамперед, на поліпшення інве!

стиційного клімату та забезпечення зниження ризиків.

Найважливішим напрямом підвищення інвестиційної

привабливості вітчизняного ринку лікарської рослинної

сировини, на нашу думку, є виробничий чинник. В умо!

вах радянської планової економіки в Україні існувала

доволі потужна база з вирощування та заготівлі лікарсь!

ких трав, яка після розвалу СРСР теж прийшла в зане!

пад. З 14 радгоспів!заводів з виробництва лікарських

трав, що входили в державну структуру "Укрфітотера!

пія", залишилося чотири (у Полтавській, Сумській,

Львівській, Тернопільській областях). Отже, труднощі

у розвитку виробництва лікарської рослинної сирови!

ни пояснюються тим, що колишні спеціалізовані госпо!

дарства перебувають у занепаді. Спостерігається мо!

ральна і фізична зношеність технологічного обладнан!

ня, дефіцит виробничих потужностей для деяких видів

переробки лікарської рослинної сировини. Завдання

модернізації матеріально!технічної бази лікарського

рослинництва має бути одним з ключових напрямів стра!

тегії розвитку аграрного сектора України. Цей напрям

планується реалізувати шляхом: стимулювання освоєн!

ня інноваційних технологій і забезпечення умов впро!

вадження в лікарському рослинництві високопродуктив!

них технічних засобів; стимулювання інвестиційної ак!

тивності підприємницьких структур; розвитку виробни!

чої інфраструктури вирощування та переробки лікарсь!

ких рослин.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зважаючи на перспективність малих форм господа!

рювання в галузі лікарського рослинництва щодо роз!

в'язання проблеми забезпечення ринку лікарською рос!

линою сировиною, державна підтримка повинна бути

орієнтована не тільки на забезпечення реалізації заходів

із підвищення фінансової стійкості, але і на сприяння в

становленні необхідної інституціональної інфраструк!

тури (зокрема — кредитних, споживчих, інвестиційних)

у вигляді інтеграційних об'єднань. Зокрема, одним з

найперспективніших методів у цьому напрямі є форму!

вання кластерів. Але для отримання права на розвиток

і свого місця в системі структури інвестиційного ринку

країни у сфері лікарського рослинництва, кластерам

необхідна комплексна законодавча, фінансова, еконо!

мічна, консультаційна допомога з боку держави. Інши!

ми словами, інституціональні трансформації та низка

перетворень на ринку лікарської рослинної сировини

надасть змогу істотно підвищити інвестиційний потен!

ціал і знизити ризики інвестиційних вкладень в галузь,

що буде сприяти подальшому підвищенню її конкурен!

тоспроможності та інвестиційної привабливості.
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