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НЕОБХІДНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНУ ГАЛУЗЬУКРАЇНИ

Погіршення екологічного стану, зміна кліматичних умов, незадовільна якість
медичного обслуговування негативно впливають на стан здоров’я людей, призводять
до розвитку невиліковних, хронічних, нових захворювань та раніше невідомих їх форм
і підвищення смертності населення.

Структура хвороб в Україні у 2012 р. виглядала таким чином: 31,48 % – хвороби
системи кровообігу; 19,22 % – хвороби органів дихання; 9,74 % – хвороби органів
травлення; 5,40 % – хвороби сечостатевої системи; 5,37 % – хвороби кістково-м’язової
системи та сполучної тканини; 2,30 % – новоутворення; 2,19 % – інфекційні і
паразитичні хвороби; 24,3% – інші хвороби [1, с. 39-40].

Основними причинами смертності в Україні у 2012 р. були: 65,8 % – хвороби
системи кровообігу; 14 % – новоутворення; 14 % – хвороби сечостатевої системи; 6 % –
зовнішні причини, такі як вбивство, самогубство, травми; 4 % – хвороби органів
травлення; 2,5 % – хвороби органів дихання; 2,3 % – невідомі причини; 2 % –
інфекційні і паразитичні хвороби (СНІД, туберкульоз); 1,4 % – інші хвороби; 0,9 % –
хвороби нервової системи [2].

Такі статистичні дані вказують на необхідність реформування системи охорони
здоров’я в Україні, адаптації національних норм медичного обслуговування населення,
медичного страхування і фармацевтики до міжнародних стандартів.

Особливу увагу необхідно приділити інвестуванню у національну фармацевтичну
галузь, що дасть можливість виготовляти необхідні препарати, задовольняти потреби
населення якіснішими і порівняно з імпортними, дешевшими ліками. Крім того,
інвестування дає можливість підвищити конкурентоспроможність фармацевтики як
однієї із найбільш перспективних галузей, яка створює товари першої необхідності.

На українському ринку лікарських засобів станом на 08.03.2014 р. зареєстровано
12960 лікарських засобів, із них вітчизняних – 3698 (28,53 %), іноземних – 9262
(71,47 %) [3]. Обсяг фармацевтичного ринку України у 2013 році становив 36
млрд. грн., за рік було реалізовано 1,3 млрд. упаковок лікарських засобів [4]. Тому
пріоритетним напрямом для держави повинно бути збільшення частки вітчизняних
лікарських засобів необхідної якості.

Існує значна кількість способів інвестування у фармацевтичну галузь, зокрема, у:
дослідження і розроблення нових лікарських засобів; венчурні фонди; модернізацію та
розширення виробничих потужностей; підвищення технологічного рівня виробництва;
забезпечення контролю якості; розвиток бренду; нерухомість і земельні ділянки з
метою здачі їх в оренду під розміщення фармацевтичних підприємств; цінні папери
фармацевтичних компаній тощо.

Найскладнішим є інвестування у дослідження і розроблення нових лікарських
засобів, адже повне розроблення до початку виробництва препарату може тривати 10-
15 років. Воно включає в себе: науковий пошук сполук, які будуть мати лікарські
властивості; доклінічні дослідження як на неживій матерії, так і на живій, тобто
піддослідних тваринах; клінічні дослідження, результатом яких є отримання даних і
доказів ефективності і безпечності нового препарату; отримання дозволу на
використання лікарського засобу [5, 6].

Окрім розроблення інноваційних препаратів, тобто таких, які мають новий
механізм дії, виділяють генерики (відтворені), тобто ліки, що є взаємозамінними з
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інноваційним препаратом, виробляються без ліцензії від компанії-розробника і
реалізуються після завершення терміну дії патенту чи інших виключних прав [6].
Розроблення таких препаратів потребує менших витрат фінансів і часу.

Основними чинниками, які впливають на прийняття рішення щодо інвестування у
фармацевтичну діяльність є: значна тривалість і висока вартість розробок; наявність
специфічних для галузі етапів; високі ризики; короткий життєвий цикл ліків; жорстка
конкуренція на внутрішньому і зовнішньому ринках.

В Україні функціонує понад 100 фармацевтичних підприємств, найбільшими з
яких є ПрАТ «ФФ «Дарниця», Корпорація «Артеріум» (ПАТ «Київмедпрепарат» і ПАТ
«Галичфарм»), ТзОВ ФК «Здоров’я», ПАТНВЦ «Борщагівський ХФЗ», ПАТ «Фармак».
Продаж ліків здійснюється через мережу аптек, яка налічує понад 20 тис. установ. У
2013 р. інвестиції у фармацевтичну діяльність в Україні становили 120 млн. дол. США
[4]. Для порівняння, у світі лише на дослідження і розроблення лікарських препаратів
припадає більше 120 млрд. дол. США інвестицій у рік, на розроблення одного
препарату витрачається близько 1,38 млрд. дол. США [7].

Пріоритетними в Україні повинні бути розроблення і виготовлення препаратів для
лікування серцево-судинних захворювань, діабету, туберкульозу та новоутворень, адже
саме від цих хвороб найчастіше потерпають українці.

Отже, інвестування у фармацевтичну галузь повинно бути одним із пріоритетних
завдань в Україні, оскільки, ще є чимало захворювань для лікування яких відсутні
ефективні препарати; більшість лікарських засобів мають побічні ефекти. Розвиток
галузі сприятиме оздоровленню нації і економіки країни.
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