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кандидат економічних наук, старший викладач

Фармація – це наукомістка галузь, і тому інноваційна 
діяльність підприємств цієї сфери є каталізатором 
їх подальшого розвитку та «економічного життя» 

на ринку. тому не випадково у цій статті для аналізу були 
обрані саме підприємства фармацевтичної промислово сті, 
оскільки сама галузь, володіючи значним інноваційним та 
економічним потенціалом, можливостями виробництва 
нових лікарських засобів, за умов виваженої політики, 
може забезпечити реальний розвиток не тільки окремого 
наукового напрямку, виробництва, галузі, але й економіки 
держави в цілому.

інноваційний розвиток фармацевтичних підприємств 
можна здійснити лише використовуючи не тільки пере-
дову техніку, технологію, розвиваючи науково-дослідну 
базу, але й вдаючись до прогресивних форм організації 
інвестиційної діяльності, до яких відносяться інноваційно-
інвестиційні кластери.

проблеми запровадження кластерної моделі організа-
ції інвестиційної та інноваційної діяльності, у тому числі – на 
регіональному рівні, розглядали у своїх працях в. англіча-
нінов [1], о. гуменюк [2], і. Запатріна [3], в. івченко [5], о.  ку-
черенко [3], л. марков [6], а. маршал [7], в. оскольський [9], 
м. портер [10], а. скоч [12], с. соколенко [13] та інші. 

цими дослідниками розроблені вихідні принципи 
створення кластерів, проаналізовані можливості стимулю-
вання інвестиційно-інноваційних процесів у їх межах. при 
цьому згаданими авторами небезпідставно підкреслюєть-
ся, що потенційних переваг у кластерної концепції еконо-
мічного зростання в цілому більше, ніж потенційних недо-
ліків. це стосується не лише економічної сфери (ефективне 
державне регулювання інноваційно-інвестиційних проце-
сів, загальне покращення якості виробництва, формування 
довгострокової стратегії розвитку як окремих регіонів, так 
і країни загалом), а й соціальної сфери (вирішення пробле-
ми безробіття, зростання заробітної плати та відрахувань 
до бюджету).
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проте питання запровадження кластерної моделі 
в  фармацевтичній галузі промисловості на регіональному 
рівні з урахуванням специфіки й тенденцій розвитку регіо-
нальної економіки.

метою статті є аналіз можливостей впровадження 
кластерної моделі інноваційного розвитку української 
фармацевтичній промисловості в контексті актуальних за-
вдань регіональної та державної інвестиційно-інноваційної 
політики.

Хоча на сьогодні можна констатувати високу популяр-
ність кластерного підходу, особливо в країнах єс та північ-
ної америки, в економічній науці на сьогодні відсутнє чітке 
визначення поняття «кластер». 

З точки зору державного управління (у тому числі 
в  контексті державного управління економікою), під клас-
тером слід розуміти поєднання підприємств і установ, що 
взаємодіють на визначеній території та спрямовують свою 
діяльність на випуск та розповсюдження інноваційної про-
дукції та послуг [5; 3, с. 298]. обґрунтованою, на нашу думку, 
є теза про те, що доцільно визначати кластер як набір кіль-
кох ключових характеристик, а саме: географічної концен-
трації та взаємозв’язку учасників кластеру, конкуренції між 
ними, критичної маси малого та середнього бізнесу. у свою 
чергу, термін «кластерна політика» використову ється як 
загальна назва для різних способів підтримки ініціатив зі 
створення та розвитку кластерів [6, с. 21]. 

кластери суттєво відрізняються від різноманітних кон-
цернів та акціонерних товариств. Зокрема підприємства, 
що об’єднуються в кластери, не втрачають своєї юридич-
ної та господарської самостійності, по-друге, підприємства 
об’єднуються за принципами співфінансування, по-третє, 
кластери – це продукт територіального маркетингу, адже 
для успішного розвитку кластерних структур необхідно 
використовувати маркетингові підходи одночасно до чо-
тирьох складових: бізнесу, влади, організацій громадсько-
го сектора та науки. 

при цьому в економіці країни кластери виконують 
роль інноваційних центрів зростання як на внутрішньому 
ринку, так і на міжнародному [2, с. 12]. 

в економічній літературі виділяються такі види класте-
рів: інноваційні, промислові, регіональні, транснаціональні 
та ін. дослідники по-різному визначають сутність кластер-
них об’єднань. одни виділяють як головну характеристику 
кластера географічну концентрацію, другі – галузеву при-
належність, треті – інноваційну орієнтованість. на нашу 
думку, саме інноваційна орієнтованість стає головною ха-
рактеристикою сучасних кластерів, оскільки визначає їх 
конкурентоспроможність. 

інноваційний кластер – об’єднання різних організацій 
(промислових компаній, вищих навчальних закладів, тех-
нопарків і бізнес-інкубаторів, науково-дослідних центрів 
і лабораторій, банківських і небанківських кредитних ор-
ганізацій, інвестиційно-інноваційних компаній, венчурних 
фондів, бізнес-агентів, органів державного управління, 
громадських організацій тощо), що дозволяє використо-
вувати переваги внутрішньофірмової ієрархії і ринкового 
механізму і дає можливість більш швидко та ефективно 

розподіляти нові знання, наукові відкриття і винаходи [8]. 
ядром кластера виступає велика фірма або співтова-

риство подібних фірм, які за допомогою вертикальних (лан-
цюг покупок і продажів), а також горизонтальних зв’язків 
(додаткові вироби і послуги, використання подібних спе-
ціалізованих процесів, технологій або інститутів) взаємоді-
ють із іншими організаціями, які беруть участь у кластері. 
крім ядра кластера, існують також допоміжні організації, 
які забезпечують необхідні технології, інформацію, капітал 
(фінансові ресурси) і інфраструктуру [4].

середні і дрібні підприємства формують сателітні утво-
рення навколо великих груп і стають їх постачальниками. 
великі компанії делегують їм виробництво проміжних 
продуктів і сферу супутніх послуг, що впливає на серед-
ній і малий бізнес, сприяючи його інноваційній орієнтації 
і досягненню їм якісно нового рівня технології, організації 
і управління виробництвом у всіх інших сферах господар-
ської діяльності. тому саме від взаємодій усередині класте-
рів, від здатності їх учасників ефективно використовувати 
внутрішні і мобілізувати зовнішні ресурси залежить конку-
рентоспроможність усього кластера. 

відмінність інноваційного кластера від інших форм 
економічних об’єднань полягає в тому, що компанії класте-
ра не йдуть на повне злиття, а створюють механізм взаємо-
дії, що дозволяє їм зберегти статус юридичної особи і при 
цьому налагодити співробітництво з іншими підприємства-
ми, які утворюють кластер і за його межами. у кластерах 
формується складна комбінація конкуренції і кооперації, 
особливо в інноваційних процесах. 

стійкий розвиток інноваційних кластерів залежить від 
доступу до передових джерел наукових знань і сучасних 
технологій, а також від можливостей концентрації значних 
обсягів фінансових ресурсів. визначальну роль у процесі 
інноваційної орієнтації кластера відіграє наявність розви-
нутої інфраструктури інтелектуального і фінансового ка-
піталу. інноваційні кластери стають своєрідною «площад-
кою», на якій здійснюється безперервна взаємодія фінан-
сового й інтелектуального капіталу. 

в ефективно функціонуючих інноваційних кластерах 
прискорюється інноваційний процес, а такаж у учасників 
кластера розвиваються такі переваги, як сприйнятливість 
до інновацій, раціоналізація бізнесу, що випереджає зрос-
тання продуктивності тощо. 

інноваційний кластер містить у собі весь інноваційний 
ланцюжок від генерації наукових знань і формування на їх 
основі бізнес-ідей до реалізації товарної продукції на тра-
диційних або нових ринках збуту [8, с. 40]. центри генера-
ції інновацій того або іншого виду є у будь-якому кластері, 
і  тому будь-який кластер володіє тим або іншим ступенем 
інноваційності. 

вважаємо, що до основних характеристик інновацій-
ного кластера слід віднести: 

по-перше, в інноваційному кластері недоцільно розді-
ляти рівні «основна діяльність» і «Забезпечення основної 
діяльності». це пов’язане з тим, що основним результа-
том, товаром є і наукові знання, і науково-технічні послу-
ги, і освітні послуги. у той же час підприємства виконують 
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функції забезпечення освітнього процесу (практика для 
студентів) або комерціалізації наукових результатів шля-
хом створення малих фірм. про основну діяльність (діяль-
ність, що забезпечує основний прибуток) у кластері мож-
на говорити тільки з погляду основних бізнес-процесів 
і  бізнес-процесів, що забезпечують; 

по-друге, в інноваційний кластер не можуть входити 
органи влади та управління. рівень «управління/регулю-
вання» у кластері, як правило, відсутній. виключенням є 
високоцентралізований холдинг, що тільки підтверджує 
це правило. регулюють діяльність підприємств кластера 
економічні інтереси, що не завжди може мати грошове ви-
раження, але в остаточному підсумку завжди базуються на 
економічних інтересах; 

по-третє, інноваційний кластер є відкритою систе-
мою. однак встановлення господарських відносин з од-
ним або декількома організаціями кластера не призведе 
до негайної інтеграції підприємства в його середовище. 
Економічна взаємодія має бути доповнена інформацій-
ним і людським факторами. ці міркування можуть здатися 
необов’язковими, але процес формування кластера, осо-
бливо інноваційного, що включає в себе наукові, освітні, 
виробничі організації, не є тривіальним і вимагає спеціаль-
ного дослідження. Хоча один висновок можна зробити вже 
зараз: кластер не можна заснувати наказом, довільно «при-
писати» яку-небудь організацію до складу кластера також 
не можна. 

слід погодитися з думкою низки фахівців, що модель 
інноваційного кластера відрізняється якісними параме-
трами, такими, як: рівень зв’язків у середині кластеру, що 
характеризує рівень взаємовпливу елементів кластера, 
а  також їхню потенційну доступність до необхідних ресур-
сів; сінергетичний ефект – це інтегральна характеристика, 
сума інноваційних потенціалів елементів, визначає кіль-
кісну оцінку сінергетичної взаємодії елементів кластера 
за тими параметрами, за якими відбувався аналіз взаємо- 
впливів; базовий елемент кластера і його сполучні елементи 
(проводячи аналіз матриці зв’язності і потенціалу елемен-
тів, можна виділити базовий елемент або елементи клас-
тера, які вносять головний вклад в організацію взаємодій,  
і є рушійною силою системи); ядро кластера (центри дохо-
ду) – це ті організації, які вносять основний вклад у резуль-
тати роботи кластера; резерви зростання – це ті структури 
і організації, потенціал яких не розкритий повністю, але 
здатний усунути слабкі місця в організації інноваційних 
процесів кластера і визначити заходи щодо стратегічного 
розвитку всієї інноваційної структури. 

таким чином, виникнення і розвиток кластерів і інно-
ваційної активності є закономірними процесами. тенденції 
щодо утворення кластерів найчастіше мають спільну на-
укову або виробничу базу, більш того, успішний розвиток 
кластера може бути гарантований лише за умови, що на-
укова база дозволяє побудувати кластер не за спеціалізо-
ваним, а за диференційованим типом. 

у світовій практиці існують різні способи активізації й 
удосконалення інноваційного середовища. до них можна 
віднести формування розвинутої інноваційної інфраструк-

тури (технопарки, бізнес-інкубатори, інноваційні фонди), 
створення мережі трансферу технологій (пропаганда ре-
зультатів інноваційної діяльності і поширення інновацій із 
залученням торгово-промислових палат), пряму і непряму 
фінансову підтримку інноваційних проектів, а також клас-
терний підхід у реалізації інноваційної політики. 

Формування інноваційних кластерів синтезує ефект 
синергії, що виникає на основі загальної стандартизації 
продукції. при цьому всі учасники кластера одержують до-
даткові конкурентні переваги під впливом сукупного впли-
ву ефектів масштабу, охоплення і синергії. 

Зазначимо, що, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. кластери 
розглядаються як об’єкт промислової політики нового 
зразка – «кластерної політики», головною метою якої є по-
кращення конкурентоспроможності країни або окремого 
регіону. в основі цієї політики – визнання того факту, що, 
хоча стабільні політико-правові, соціальні інститути та по-
слідовна макроекономічна політика є важливими перед-
умовами національного (регіонального) сталого розвитку, 
фактично потужність формується на мікроекономічному 
рівні здатністю фірм та компаній виробляти інноваційні то-
вари та послуги, які користуються стабільним попитом та є 
інвестиційно привабливими [6, с. 20]. 

у цілому виділяють такі типи державної кластерної по-
літики: політика посередництва (в основному мова йде про 
сприяння посиленню кооперації між учасниками кластера); 
політика стимулювання попиту (наприклад, державне за-
мовлення); політика стимулювання зовнішніх зв’язків (зо-
крема реалізація інфраструктурних та інвестиційних про-
ектів, ліквідація торговельних бар’єрів, захист прав інтелек-
туальної власності тощо); політика створення сприятливих 
структурних умов (інституційних, макроекономічних). 

кластерна політика об’єднує в собі елементи регі-
ональної політики, промислової політики, політики під-
тримки малого та середнього бізнесу, політики залучення 
іноземних інвестицій, інноваційної, науково-технічної та 
інших політик і програм.

відповідно до цього її реалізація, через свою багато-
векторність передбачає переважно заходи регуляторного 
характеру, головна мета яких полягає в ліквідації пере-
шкод, що стоять на шляху обміну знань, інновацій тощо. 

виходячи з цього, роль держави в реалізації клас-
терної політики важко переоцінити, передусім на етапах 
зародження нових кластерів або вдосконалення вже іс-
нуючих. 

особливий інтерес для нас становлять регіональні 
кластери у фармацевтичній промисловості адже в умовах 
вітчизняної економічної ситуації, саме вони можуть стати 
«локомотивами» інвестиційно-інноваційного розвитку 
фармацевтичної промисловості. Зокрема, безумовно, при-
вабливим регіоном для створення кластерного об’єднання 
є Харківська область. 

За показниками обсягів виробництва продукції фар-
мацевтична промисловість Харківської області посідає 
2-ге місце в україні (після м. києва). у Харківській області 
розташовано 11 з 60 основних підприємств україни, які ви-
пускають лікарські препарати, і 24 малих підприємств, які 
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забезпечують виробництво понад 18% вітчизняних лікар-
ських препаратів.

Зростання обсягів виробництва лікарських препара-
тів, що виробляються на експорт підприємствами Харків-
ської області випереджає аналогічні показники інших ре-
гіонів україни [14].

сьогодні питома вага експорту фармацевтичної про-
дукції за межі україни становить більше 11% (табл. 1).

найбільша питома вага фармацевтичної продукції 
у  загальному обсязі експорту товарів з регіонів країни на-
лежить м. києву і київській області (понад 7%). на другому 
місці – Харківська область (більше 1,4%). питома вага фар-
мацевтичної продукції у загальному обсязі експорту това-
рів з інших регіонів країни незначна, причому спостеріга-
лося його скорочення з 3,26 % у 2008 р. до 2,23% у  2010  р. 
(табл. 1).

обсяги експорту фармацевтичної продукції підпри-
ємствами Харківської області зросли на початку 2010 р. 
у  1,5  рази порівняно до 2008 р. [14].

динаміка показника рівня локалізації фармацевтичної 
продукції Харківської області, у тому числі на експорт, на-
ведена у табл. 2.

провідним підприємством з виробництва фармацев-
тичної продукції на експорт у регіоні є ват «Здоров’я». 

Таблиця 1
Експорт фармацевтичної продукції за межі України

Показники
Рік

2008 2009 2010

Питома вага фармацевтичної продукції у загальному обсязі експорту товарів з України, % 11,8 10,4 11,3

Питома вага фармацевтичної продукції у загальному обсязі експорту товарів з Харківської 
області, %

1,48 1,48 1,42

Питома вага фармацевтичної продукції у загальному обсязі експорту товарів з м. Києва  
і Київської області %

7,06 6,45 7,65

Питома вага фармацевтичної продукції у загальному обсязі експорту товарів з інших 
регіонів України, %

3,26 2,48 2,23

Таблиця 2
Динаміка показника рівня локалізації виробництва фармацевтичної продукції у Харківській області (за даними [14])

Показник

Рік
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Локалізація вироб-
ництва фармацевтичної 
продукції в регіоні

12,5 0,125 14,3 0,143 12,6 0,126 13,1 0,13

Рівень локалізації 
виробництва фарма-
цевтичної продукції  
в регіоні на експорт

1,48 0,015 1,48 0,015 1,42 0,014 1,40 0,014

динаміку обсягів експорту фармацевтичної продукції, ви-
робленої на підприємствах регіону й у ват «Здоров’я», на-
ведено у табл. 3.

ват «Здоров’я» належить до інноваційно активних 
підприємств регіону за кількістю впроваджених прогре-
сивних технологічних процесів, за обсягами реалізованої 
інноваційної продукції, у тому числі тієї, що є новою для 
ринку (табл. 4).
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на думку автора, у ядро інноваційного науково-
виробничого фармацевтичного кластера регіону можуть 
увійти наступні підприємства й організації (рис. 1).

оцінка потенціалу і можливостей розвитку інновацій-
ного науково-виробничого кластера фармацевтичної про-
мисловості в регіоні за методикою sWOt-аналізу подана 
у  табл. 5.

Таблиця 3
Динаміка обсягу експорту фармацевтичної продукції, виробленої на підприємствах Харківської області у 2007–2010 рр.

Показник
Рік

2007 2008 2009 2010

Загальний обсяг експорту, тис. дол. США 721000,0 888600,0 1143000,0 1551500,0

Обсяг експорту фармацевтичної продукції з регіону, тис. дол. США 10657,2 13177,2 16244,2 21604,8

Питома вага експорту фарацевтичної продукції з регіону  
в загальному обсязі експорту товарів, %

1,48 1,48 1,42 1,40

Обсяг експорту фармацевтичної продукції ВАТ «Здоров’я»  
у загальному обсязі експорту фармацевтичної продукції регіону,  
тис. дол. США

3346,0 4317,0 7029,0 5351,0

Питома вага експорту фармацевтичної продукції ВАТ «Здоров’я»  
у загальному обсязі експорту фармацевтичної продукції регіону, %

31,4 32,8 43,3 25,0

Таблиця 4
Показники інноваційної діяльності ВАТ «Здоров’я»

Показник
Рік

2007 2008 2009 2010

Кількість впроваджених прогресивних технологічних процесів  
на підприємстві, од.

4 3 5 4

Кількість освоєних видів інноваційної продукції, од. 14 21 2 19

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис. грн 10200,0 10716,0 11245,0 11805,0

Обсяг реалізованої продукції, що є новою для ринку, тис. грн 400,0 1401,0 126,0 4994,0

Питома вага обсягу реалізованої продукції, що є новою для ринку 
загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції %

3,9 13,1 1,1 42,3

Рис. 1. Ядро інноваційного науково-виробничого кластера фармацевтичної промисловості Харківської області

Вузівська наука:
Національна 

фармацевтична академія 
України

Фундаментальна наука:
Державний науковий центр 

лікарських засобів
Освіта:

Національна фармацевтична 
академія України

Виробництво:
ВАТ «Фармацевтична компанія «Здоровье»; ВАТ «Хіміко-
фармацевтичний з-д «Красная звезда»; ЗАТ «Харківське 

підприємство з виробництва іммуно-біологічних лікарських 
препаратів «Біолек»; Харківське  державне фармацевтичне 

підприємство «Здоровье народа»; АТ «Біофарм»; комунальне 
підприємство «Харівська фармацевтична фабрика»; 

НВФ «Агрофітофарм»;  Харківська державна біологічна 
фабрика; ЗАТ «Лекхім-Харків»; ТОВ «Мікрофарм»

сильні сторони і зовнішні можливості регіонального 
кластера фармацевтичної промисловості перевищують 
слабкі сторони і зовнішні загрози. крім того, доцільність 
подальшого інноваційного розвитку безперечна з погля-
ду необхідності поліпшення здоров’я населення в регіоні 
і країні в цілому, а також виходячи з того, що Харківська 
область є одним з лідерів в україні по рівню науково-
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дослідного потенціалу фармацевтичного і медичного 
секторів. у науковому і навчальному медичному закладах 
Харківської області працюють понад 7 тис. науковців, се-
ред яких 1,5  тис. є кандидатами наук, близько 410 осіб  – 
докторами наук, а 52 науковця є академіками вітчизняних і 
іноземних академій [14]. 

до основних проблем розвитку підприємств фарма-
цевтичної промисловості Харківської області належать: 
необхідність залучення коштів для перебудови харків-
ських фармацевтичних підприємств під стандарти gmP; 
відсутність системи збалансованого постачання сирови-
ни: власні обсяги виробництва субстанцій залишаються 
незначними, тому імпорт сировини з китаю, німеччини, 
італії, туреччини, сШа досягає значних масштабів, від-
сутність національної політики у фармацевтичній сфе-

рі; невідповідність нормативної бази ринку лікарських 
засобів сучасним вимогам; недосконалість системи 
оподаткування виробництва лікарських засобів; від-
сутність цільової підтримки вітчизняних виробників, які 
впроваджують сучасні ліки (більш дешеві у порівнянні 
з  імпортними).

незважаючи на ці проблеми, на думку багатьох екс-
пертів у найближчі 10 років фармацевтична галузь буде 
однією з найбільш перспективних секторів як економіки 
Харківської області, так і україни в цілому, тому створення 
інноваційного науково-виробничого кластера фармацев-
тичної промисловості є дуже доцільним.

основні характеристики інноваційного науково-
виробничого фармацевтичного кластера Харківської об-
ласті представлені у табл. 6.

Таблиця 5
Стратегічна матриця SWOT-аналізу інноваційного науково-виробничого фармацевтичного кластера

Актив Рівень оцінки важливості 
фактору, бал Пасив Рівень оцінки важливості 

фактору, бал

І.  Сильні сторони І.  Слабкі сторони

Рівень локалізації фармацевтичного  виробництва у регіоні 3 Значне зношування виробничих фондів 4

Наявність наукової й освітньо-підготовчої бази 4 Відсутність коштів для впровадження стандартів GMP 4

Можливості виробництва препаратів-дженериків 5

Разом І розділ (С) 12 Разом І розділ (Сл) 8

ІІ. Зовнішні можливості  ІІ. Зовнішні погрози

Ємний внутрішній ринок 5 Конкуренція з боку зарубіжних фарм. компаній 4

Можливість налагодження спільного виробництва із 
зарубіжними компаніями 

3
Відсутність державної стратегії діючої підтримки 
розвитку фарм. галузі

5

Разом ІІ розділ (З) 8 Разом ІІ розділ (П) 9

Усього активи (І р. + ІІ р.) 20 Усього пасиви (І р. + ІІ р.) 17

Баланс +3

Таблиця 6
Основні характеристики інноваційного науково-виробничого фармацевтичного кластера Харківської області

Показник Значення показника, %

1 2

Рівень локалізації виробництва фармацевтичної продукції в регіоні (друге місце після м. Києва  
й Київської області)

12,5

2007 р. 12,5

2008 р. 14,3

2009 р. 12,6

2010 р. 13,1

Рівень локалізації виробництва фармацевтичної продукції на експорт у регіоні (друге місце після 
м. Києва й Київської області)

100

2007 р. 1,48

2008 р. 1,48

2009 р. 1,42

2010 р. 1,40
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1 2

Питома вага експорту фармацевтичної продукції ВАТ «Здоров’я» у загальному обсязі експорту 
фармацевтичної продукції регіону

2007 р. 31,4

2008 р. 32,8

2009 р. 43,3

2010 р. 25,0

Питома вага реалізованої нової продукції ВАТ «Здоров’я», що є новою для ринку, за межі України

2007 р. 3,9

2008 р. 13,1

2009 р. 27,2

2010 р. 42,3

Рівень важливості кластера для регіону Стратегічно важливий

Переваги сильних сторін та можливостей над слабкими сторонами і погрозами +3 бали

Закінчення табл. 6

для забезпечення ефективного розвитку в регіоні 
інноваційного науково-виробничого фармацевтичного 
кластера необхідно провести такі заходи: розробити і ре-
алізувати регіональну цільову програму розвитку фарма-
цевтичної промисловості у Харківській області на період 
до 2020 р.; активно сприяти участі харківських підприємств 
фармацевтичної промисловості у тендерах із закупівлі лі-
карських засобів за рахунок коштів державного бюджету; 
забезпечити проведення презентаційно-іміджевих виста-
вочних заходів продукції кластера.

Висновок 
одним із засобів прискореного економічного розви-

тку як інноваційно-інвестиційного потенціалу держави за-
галом, так і фармацевтичної промисловості є кластерний 
підхід, про ефективність якого свідчить світова господар-
ська практика. 

створення та супроводження діяльності інноваційно-
інвестиційних кластерів на регіональному рівні, розвиток 
інноваційних науково-виробничих кластерних структур 
фармацевтичного виробництва в Харківській області за 
підтримкою держави буде сприяти динамічному зростан-
ню економіки і збільшенню експортного потенціалу регіо-
ну та країни в цілому.
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