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ПОЛІТИКА ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ

Фармацевтична галузь України має значний потенціал розвитку. У зв’язку із
виникненням загрозливих тенденцій, котрі призводять до зростання імпорту на фоні
сповільненого економічного зростання виникає потреба активізації заходів для
реалізації політики імпортозаміщення на фармацевтичному ринку. Імпортозаміщення –
процес скорочення імпорту певних товарів шляхом їх заміщення з внутрішнього
товарного ринку країни аналогічними вітчизняними, адекватними та з більш високими
споживчими властивостями і вартістю не вище імпортних [1].

Обсяги продажів лікарських засобів вітчизняного виробництва в Україні у 2010
році в грошовому вираженні становили – 24,5%, імпортного – 75,5%, а в натуральному:
вітчизняного виробництва – 69%, а іноземного – 31% [2]. З метою кращого
забезпечення населення України життєво важливими, якісними та доступними за ціною
ліками розроблено стратегію імпортозаміщення готових лікарських засобів,
фармацевтичних субстанцій, біотехнологічних препаратів та вакцин. Про це йдеться у
проекті розпорядження КМУ «Концепція державної цільової програми "Розвиток
імпортозамінних виробництв в Україні та заміщення імпортованих лікарських засобів
вітчизняними, у тому числі біотехнологічними препаратами та вакцинами" на 2011-
2021 роки». Її реалізація дозволить до 2021 р. забезпечити потребу охорони здоров'я
України в лікарських препаратах вітчизняного виробництва не менш ніж на 50% у
грошовому виразі і на 85% - за номенклатурою лікарських препаратів.

За умов імпортозаміщення на фармацевтичному ринку України можна виділити
такі схеми оптимізації ведення бізнесу[3]: співробітництво з українським національним
виробником; придбання в Україні вже існуючого заводу; застосування кінцевої стадії
виробництва лікарських засобів в Україні; будівля виробничих потужностей «з нуля».

Орієнтиром розвитку фармацевтичної індустрії для України може бути Японія, де
продукція національних фармвиробників надходить в основному на внутрішній ринок,
при чому експорт становить не більше 6% загального обсягу виробництва. Місцеві
виробники на внутрішньому ринку пропонують свою продукцію за цінами, котрі на
10% нижчі за ціни західних аналогів, але закупівля імпортних лікарських засобів
проводиться згідно потреб населення, незважаючи на наявність на ринку аналогічних
препаратів японського виробництва. Цей підхід стимулює не лише підвищення якості
японських ліків, а й розвиток конкурентних засад фармацевтичного виробництва [4].

Проблема імпортозаміщення на фармацевтичному ринку актуальна, оскільки
вітчизняні ліки не гірші за ефективністю, якістю та безпекою від імпортних та значно
виграють за економічною доступністю для населення.
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